שם ומס' מזהה ________________________________________________________ סניף ____________________
מען למשלוח דואר _______________________________________________________________________________________
לכבוד
בנק לאומי לישראל בע"מ

תאריך_________________

הודעה על החלטת תאגיד בדבר פתיחת חשבונות בבנק,
בדבר המורשים לפעול בשם התאגיד ופעולות שונות של התאגיד עם הבנק.
הננו מתכבדים להודיעכם כי בישיבה/על פי החלטה בכתב של הדירקטוריון  /הועד  /כל השותפים של ________________________(להלן -
"התאגיד") (תאגיד רשום אצל רשם החברות  /רשם האגודות השיתופיות  /רשם העמותות  /רשם השותפויות) ,שמספרו
____________________ ,שהתקיימה/שניתנה ביום ______________ ,הוחלט ואושר כדלקמן -:

 .1פתיחת וניהול חשבונות  /פקדונות
1.1

1.2
1.3

1.4

תחומי הפעולה בחשבונות
לפתוח ולנהל על שם התאגיד ,לבדו ו/או ביחד עם אחרים ,חשבון/ות ופקדון/ות מכל סוג שהוא (להלן ,ביחד ולחוד " -החשבונות") בבנק
לאומי לישראל בע"מ ,על סניפיו השונים בארץ ובחו"ל (להלן – "הבנק") ,לקבל מהבנק בחשבונות את כל השירותים הבנקאיים (לרבות,
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בתחומים שלהלן :חשבון עובר ושב ,הכולל מסגרות אשראי ,פקדון/ות ניירות ערך ,חסכונות
ופקדונות במטבע ישראלי ,חשבון/ות במטבע חוץ  -עו"ש ,מסגרות אשראי ופקדונות ולהתחייב כלפי הבנק בכל ההתחייבויות הנדרשות
לניהול החשבונות ולקבלת השירותים המפורטים להלן; הכל בהתאם לתנאי ניהול החשבונות ,לתנאי כל מסמך אחר שנחתם או ייחתם
על ידי התאגיד ולתנאים שיהיו מקובלים בבנק מפעם לפעם.
ייעוץ השקעות
לקבל מהבנק ייעוץ בהשקעות ולחתום על הסכם ייעוץ השקעות ,על נספחיו ,לפי הנוסח המקובל בבנק.
הלוואות ואשראים
לקבל מהבנק ,במסגרת החשבונות כאמור ,הלוואות ,אשראים ,מסגרות אשראי ומשיכות יתר (כולל אשראים מסוג  )ON CALLוערבויות
במטבע ישראלי ובמטבע חוץ ,עם או בלי בטחונות ,ולמשכן ,לשעבד ולתת זכות קיזוז לטובת הבנק לגבי כל מיני רכוש ונכסים להבטחת
כל חובות והתחייבויות החברה לבנק.
הוצאת ערבויות בנקאיות  /כתבי שיפוי ואשראים דוקומנטריים
להתחייב כלפי הבנק בקשר עם הוצאת ערבויות בנקאיות ,כתבי שיפוי  /ויתור והתחייבויות למיניהם בקשר עם פתיחת אשראים
דוקומנטריים לסוגיהם השונים ,לרבות מסוג  , stand – byלבקשת התאגיד.

 .2פתיחת חשבון משותף עם אחר/ים
לפתוח ולנהל חשבונות (כהגדרתם בסעיף  1לעיל) ביחד עם ________________________________ (להלן – "השותף/ים").
בחשבונות יהיו מורשים לפעול המורשים מטעם התאגיד ,המפורטים בסעיף  7להלן ,ביחד עם המורשים מטעם השותף/ים ,ובציון שם התאגיד
ושם/ות השותף/ים.

 .3בנקאות בתקשורת - :הוראות באמצעות טלפון ופקסימיליה  /אינטרנט  /לאומי  / CALLטלפון סלולרי ועוד _________ 
3.1

3.2

3.3

לקבל מהבנק שירותים בנקאיים כמפורט בכתב זה ,גם באמצעות קווי תקשורת שונים ,וזאת בכל או בחלק מערוצי השירות והמערכות
שהבנק יאפשר מפעם לפעם; לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מערכות תקשורת מחשבים ישירה ,תקשורת באמצעות
אינטרנט ,דואר אלקטרוני ,שידורי קבצים/מסרים (כולל מערכת  ,)Electronic Data Interchange – EDIטלפון (לרבות מערכות מענה
קולי אוטומטי  ,)IVR -פקסימיליה ,טלפון סלולרי ומערכות סלולריות אחרות ,טלוויזיה אינטראקטיבית ,מחשבי כף יד וכיוצא בזה
מערכות שהבנק יפתח מפעם לפעם (להלן – "המערכות").
השירותים עשויים לכלול גם קבלת ומסירת מידע ,ביצוע פעולות ובכלל זאת פעולות לטובת צד ג' ,לרבות לטובת המורשים עצמם (או
כל אחד מהם).
האנשים ששמותיהם מפורטים בסעיף  7להלן וכן האנשים ששמותיהם מפורטים בסעיף קטן  3.3להלן (אם צויינו) (בסעיף זה (סעיף – )3
"המורשים") ,יהיו מוסמכים להודיע לבנק ,מפעם לפעם ,מהם השירותים אותם מבקש התאגיד לקבל מהבנק באמצעות מערכות בנקאות
בתקשורת ,ובאמצעות אילו מערכות יתקבלו השירותים הללו.
לגבי אותם מערכות ושירותים בהם נדרש לתת לבנק שמות אנשים הפועלים מטעם התאגיד ,יהיו המורשים רשאים להודיע לבנק מיהם
האנשים אשר יפעלו ,מפעם לפעם ,מטעם התאגיד לקבלת השירותים כאמור ,ובמקרה כזה ייחשבו אותם אנשים כמורשים של התאגיד
לכל דבר וענין לנושא הפעילות באמצעות בנקאות בתקשורת ויכללו בהגדרת "המורשים" בסעיף זה.
כל אחד לחוד מהמורשים יהיה רשאי לקבל מהבנק את ערכות אבטחת המידע (לרבות הקוד הסודי) המאפשרות את קבלת השירותים
בשם התאגיד ,אם קיימות כאלה.
צויין בסעיף קטן  3.3להלן תאגיד כמורשה לקבל את השירותים כאמור ,יהיה התאגיד המורשה חייב להודיע לבנק באופן ובנוסח
המקובלים בבנק ,מיהו/ם המורשה/ים לפעול בשמו והודעה זאת תעמוד בעינה עד אשר תשונה בידי התאגיד המורשה.
מורשים נוספים לצורך בנקאות בתקשורת-:
כל _______________מהאנשים הבאים:
(ציין כאן את מספר החתימות הדרושות)
שם

3.4

תאריך לידה

ת.ז.

מדינת מגורים

מין

מודגש כי כל אחד מהמורשים יהיה רשאי לפעול לחוד בשם התאגיד ולקבל את השירותים השונים במערכות השונות של בנקאות
בתקשורת ,וזאת אף אם על פי האמור בסעיפים  3.3לעיל ו –  7להלן ,ההרשאה הינה לחתימה של יותר ממורשה אחד.
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 .4כרטיסי אשראי/כספומט
4.1

4.2
4.3

____________________ 

לבקש מהבנק להנפיק מפעם לפעם כרטיס/י חיוב הכוללים כרטיס/י אשראי מסוגים שונים (ויזה ,ויזהב ,פלטינום ,כרטיס עסקי או כרטיס
מסוג אחר כלשהוא שהבנק ינפיק ו/או שיהיה שותף להנפקה) ,וכרטיס כספומט ,לשימוש בארץ ובחו"ל (להלן " -הכרטיס/ים") ,כאשר
בכל כרטיס יהיה נקוב שם של אחד מעובדי/מנהלי התאגיד ,וזאת בהתאם לבקשות שתחתמנה על ידי המורשים ולמסור את הכרטיסים
בצירוף קוד סודי של הכרטיסים  -לעובדים/מנהלים כאמור .על כל כרטיס יחולו תנאי ההצטרפות (כרטיס אשראי ,כרטיס כספומט) כפי
שנחתמו על ידי התאגיד.
כל שימוש בכרטיס שהונפק כאמור בסעיף  4.1לעיל יחייב את התאגיד והוא יישא בכל החיובים והתחייבויות הקשורים לכרטיס ,בין
שמקורם בעסקאות שבוצעו לפני הוצאת כתב זה ובין אחריו ,לרבות עסקאות תשלומים הנעשות באמצעותו.
ידוע לתאגיד כי הכרטיסים מאפשרים משיכת כספים מהחשבונות ,ביצוע העברות כספיות בין חשבונות התאגיד לבין חשבונותיהם של
צדדים שלישיים ,ביצוע עסקות בתשלומים וכן קבלת אשראים מסוגים שונים (כולל "קרדיט") ,והוא מאשר מראש כי מחזיקי הכרטיסים
יהיו רשאים לקבל אשראים בשם התאגיד במסגרת עסקאות רכישה שתבוצענה באמצעות הכרטיס שיוחזק על ידם ,על פי התנאים אשר
יהיו מקובלים בבנק לכלל מחזיקי הכרטיסים; ואולם הבנק יהיה רשאי לדרוש פרעונם המוקדם של אשראים אלה בתנאים הקבועים
במסמכי הבנק.

כאשר התאגיד הינו עמותה
 4.4לבקש מהבנק להנפיק כרטיס אשראי מסוג "ויזה קלאסי" ע"ש _________ (עובד/מנהל בעמותה) (להלן "הכרטיס") ולמסור את
הכרטיס בצירוף קוד סודי למר/גב' _______ הנ"ל.
 4.5הכרטיס ישמש לצורך הוצאות המותרות לעמותה במסגרת קופה קטנה והעמותה תישא בכל החיובים וההתחייבויות הקשורים לכרטיס,
בין שמקורם בעסקאות שבוצעו לפני הוצאת כתב זה ובין לאחריו ,לרבות עסקאות תשלומים הנעשות באמצעותו.
 4.6על הכרטיס יחולו תנאי ההצטרפות (כרטיס אשראי ,כרטיס כספומט) כפי שנחתמו על ידי העמותה.
 4.7סכום המסגרת בכרטיס לא יעלה על סך של _______ש"ח.
 4.8העמותה תחתום על כל המסמכים אשר יידרשו על ידי הבנק לצורך ובקשר עם הנפקת הכרטיס הנ"ל.
 4.9ה"ה __________ ו _________(*חייבים לציין שניים) מוסמכים לחתום על הבקשה להנפקת כרטיס ועל כל יתר המסמכים אשר
יידרשו על ידי הבנק לצורך ובקשר עם הנפקת הכרטיס ,לרבות בקשה לקביעת סכום המסגרת לפעילות בכרטיס.
 4.10העמותה תפקח על כל שימוש בכרטיס האשראי האמור.
 4.11ידוע לעמותה כי הכרטיס מאפשר משיכת כספים מחשבון העמותה ,ביצוע העברות כספיות בין חשבונות העמותה לבין חשבונותיהם של
צדדים שלישיים ,ביצוע עסקות בתשלומים וכן קבלת אשראים מסוגים שונים (כולל "קרדיט") והעמותה מאשרת מראש כי מחזיק
הכרטיס יהיה רשאי לקבל אשראי בשם העמותה במסגרת עסקות רכישה שתבוצענה באמצעות הכרטיס אשר יוחזק על ידו ,על פי התנאים
אשר יהיו מקובלים בבנק לכלל מחזיקי כרטיסי חיוב מהסוג הנ"ל; ואולם הבנק יהיה רשאי לדרוש פרעונם המוקדם של אשראים אלה
בתנאים הקבועים במסמכי הבנק.

____________________ 

 .5עסקאות עתידיות
5.1

5.2

5.3

לבצע מפעם לפעם עסקאות עתידיות לא סחירות עם הבנק ,לרבות ,אך לא רק ,התקשרות בעסקות ספוט ,פורוורד,Cap ,Floor ,SWAP ,
עסקות אופציה (כתיבה ,רכישה ,מימוש) ,וכל עסקה עתידית לא סחירה אחרת ,וזאת בהתייחס לנכסים שונים ,לרבות מטבעות ,הלוואות,
התחייבויות לתשלום ,ריביות ,שערי חליפין ,טובין ,מוצרים ,שירותים ,ניירות ערך ,מדדי מחירים ומדדי ניירות ערך וכל נכס אחר; והכל
לרבות בדרך של התקשרות ישירה עם חדר העסקות של הבנק.
לבצע מפעם לפעם באמצעות הבנק עסקאות עתידיות סחירות ,לרבות ,אך לא רק ,התקשרות בחוזים עתידיים ) ,(Futuresעסקות אופציה
(כתיבה ,רכישה ,מימוש ומכירה) וכל עסקה עתידית אחרת ,וזאת בהתייחס לנכסים שונים ,מטבעות ,הלוואות ,התחייבויות לתשלום,
ריביות ,שערי חליפין ,טובין ,מוצרים ,שירותים ,ניירות ערך ,מדדי מחירים ומדדי ניירות ערך וכל נכס אחר ,לרבות עסקאות במסלקת
המעו"ף ,והכל לרבות בדרך של התקשרות ישירה עם חדר העסקות של הבנק.
לבקש מהבנק מפעם לפעם להקצות לתאגיד מסגרת לביצוע עסקאות עתידיות.

 .6חתימה על מסמכים
להסמיך את המורשים הנזכרים בסעיף  7להלן ,וכן כל מורשים חדשים אשר ייקבעו על ידי התאגיד בהודעה מתקנת לבנק (כמפורט בסעיף 9
להלן) לחתום על כל המסמכים הנדרשים לפתיחת החשבונות ולביצוע כל הפעולות עם הבנק ,לרבות חתימה על תנאים כלליים בנושאים שונים,
התחייבויות ,שעבודים ,אגרות חוב ושטרי משכון ,כתבי קיזוז ,הרשאות ,ערבויות ,בקשות והוראות לביצוע פעולות ,הכל בנוסחים ועל גבי
הטפסים המקובלים בבנק באותה עת ,בכל נושא ותחום.

 .7הרשאה לפעול בחשבונות
להודיע ולהורות לבנק כי כל ______________ מהאנשים הבאים-:
(ציין כאן את מספר החתימות הדרושות)

שם

ת.ז.

תאריך לידה

מדינת מגורים

מין

(להלן – "המורשים") ,מורשה/ים ,תוך ציון שם התאגיד ,לייצג את התאגיד ולפעול בשמו ובמקומו בכל עסקי ופעולות התאגיד בחשבונות
בבנק ,לרבות בכל העיסקאות והפעולות הנזכרות בסעיפים ( 6 - 1כולל) בכתב זה לעיל ,וכן ומבלי שזה יפגע בכלליות רשותם-:
* לפתוח ,לסגור ולנהל חשבונות מכל סוג שהוא בשם התאגיד ,לבדו ו/או ביחד עם אחרים ,ולחתום על קיומי חשבונות;
* להודיע לבנק מהם תחומי הפעילות וערוצי השירות בהם יפעל התאגיד מפעם לפעם במסגרת החשבונות;
ר"ת ________ ________
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

למשוך ,לעשות ולחתום על שיקים ,שטרות ,מסמכים סחירים והוראות מכל סוג שהוא המשוכים על החשבונות ,בין אם החשבונות יהיו
באותו זמן קרדיטוריים או דביטוריים או שייעשו לדביטוריים כתוצאה מפעולה כלשהי כאמור;
למסור לזכות החשבונות שיקים ,שטרות ומסמכים סחירים אחרים לגביה ,לבטחון או לנכיון ,להסב אותם לשם כך ,ולהפקיד בבנק כספים,
ניירות ערך ,מסמכים ,תעודות ,סחורות ונכסים אחרים;
לקבל מהבנק ולפעול בכל הכספים ,הביטחונות ,המסמכים ,התעודות ,הסחורות והנכסים האחרים (לרבות זכויות) של התאגיד ,שיהיו מדי
פעם בפעם בידי הבנק;
לתת לבנק הוראות בקשר לקניה ,מכירה וכל פעולה אחרת במטבע חוץ ,ניירות ערך ונכסים אחרים ,לרבות בדרך של התקשרות ישירה עם
חדר העסקות של הבנק ,ולקבל מהבנק ייעוץ השקעות;
לבקש בשם התאגיד מהבנק אשראים ומסגרות אשראי ,הלוואות ,ערבויות בנקאיות ,אשראים דוקומנטריים ,כתבי שיפוי והתחייבויות
אחרות ,עם או בלי בטחונות;
לחתום ולתת ערבויות מכל סוג שהוא;
לקבל מידע בקשר לחשבונות ולפעולות המפורטות בכתב זה;
להתחייב בשם התאגיד בכתבי התחייבויות שונים ובכללם  ,covenantsכתבי נחיתות וכתבי שיפוי;
לתת לבנק הודעה על מתן הרשאה לשירותי שליחות;
לפעול ולתת לבנק בשם התאגיד הוראות בכל נושא שהוא  ,אם לא נמסרו על ידי התאגיד שמות אחרים של מורשים לצורך פעולות מסויימות.

 .8מורשים נוספים לפעולות מסויימות
להודיע ולהורות לבנק כי גם כל ____________ מהאנשים הבאים:
( ציין כאן את מספר החתימות הדרושות)

שם

תאריך לידה

ת.ז

מדינת מגורים

מין

מורשים בשם התאגיד להסב שיקים ,שטרות ,שטרי חוב ומסמכים סחירים אחרים שיימסרו לבנק לגביה ,לבטחון או לנכיון או שישולמו לזכות
החשבונות ולפעול בשמו של התאגיד בעסקים ובפעולות עם הבנק דלקמן:
________________________________________________________________________________________________מור
שים אלה יהיו רשאים לעשות בשם התאגיד את כל הפעולות המפורטות בסעיף  6לעיל ,לשם ביצוע הפעולות לעיל.

 .9שינויים
להודיע לבנק כי החלטה זאת תעמוד בתוקפה ,עד אשר תתקבל החלטה מתקנת על ידי הדירקטוריון  /הועד /השותפים ,והחלטה מתקנת כזאת,
חתומה על ידי המזכיר ויו"ר  /חבר הדירקטוריון  /השותפים ומאושרת על ידי עורך דין ,או חתומה על ידי עורך דין בלבד ,תימסר לבנק.
להסרת ספק מובהר כי אם תתקבל בבנק במועד כלשהוא הודעה מתקנת לגבי המורשים ,יהיו המורשים החדשים מוסמכים לעשות את כל
הפעולות המפורטות בכתב זה ,כאילו שמם נזכר בו מלכתחילה.
להודיע לבנק מיד על כל שינוי במדינת המגורים של מי מבין המורשים.

 .10כללי
אנו החתומים מטה מאשרים כי מסמכי ההתאגדות שמסרנו לבנק מעודכנים ונכונים והם זהים לעותקים שמצויים אצל הרשם .אנו מתחייבים
להמציא לבנק העתק מאושר ע"י עו"ד של כל החלטת אסיפה כללית או דירקטוריון /ועד המשנים את מסמכי ההתאגדות של התאגיד ו/או את הון
המניות וכל החלטה אחרת אשר אנו מחויבים על פי חוק לדווחה לרשם ,אם תתקבלנה בעתיד ,מיד עם קבלתן.

 .11חשבונות בחברות בנות של הבנק



___________

אם סומן סעיף זה על ידי החתומים מטה ,ייחשב הדבר כהודעת התאגיד שכל האמור בכתב זה חל גם על פתיחת וניהול חשבונות בחברות בנות
של הבנק ,בארץ ובחו"ל ובכל מקום בו בהחלטה זאת נאמר "הבנק" ייחשב האמור כחל הן על הבנק והן על כל אחת מחברות הבת של הבנק
בארץ ובחו"ל .למרות האמור לעיל ,אם התאגיד מסר/ימסור לחברת בת כאמור הודעה על החלטת דירקטוריון  /ועד /שותפים המופנית ישירות
לאותה חברת בת – יחול לגבי אותה חברת בת האמור באותה החלטה.
אנו מאשרים בזה כי החלטות הנ"ל התקבלו כדין על פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד ,נרשמו בספר הפרוטוקולים ונחתמו על ידי יו"ר הישיבה.
אנו נותנים בזה לבנק את ההוראות וההודעות הכלולות בהחלטה הנ"ל ומבקשים מאת הבנק לפעול בהתאם להוראות ולהודעות הנ"ל.
מזכיר ____________ יו"ר /דירקטור  /חבר ועד  /שותפים* _________________________ תאריך __________
(* אם התאגיד הינו שותפות – על כל השותפים לחתום על החלטה זאת).
__________________________________________________________________________________________

חשוב – סעיפים  5 ,4 ,3ו 11-יהיו בתוקף אם סומנו ונחתמו על ידי מי מהחותמים על כתב זה.
אני הח"מ ______________________ עו"ד של ___________________ (להלן " -התאגיד") ,מאשר בזאת שהתאגיד קיים ופועל וכי מסמכי
ההתאגדות של התאגיד שנמסרו לכם הינם מעודכנים ונכונים .כן אני מאשר כי הישיבה/ההחלטה בכתב של דירקטוריון  /ועד התאגיד מיום
______________ כונסה/ניתנה כדין וכי ההחלטות המפורטות לעיל נתקבלו בה ונחתמו כדין ,בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד .כמו כן
התקבלו כל ההחלטות ,הדיווחים ,הגילוי והתהליכים הדרושים ,לפי החלק השישי לחוק החברות ,התשנ"ט –  ,1999ככל שאלה נדרשים.
הנני מאשר כי הרכבי החתימות המצויינים בהחלטה דלעיל מחייבים את התאגיד.
תאריך ________________
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דף  3מתוך 3

ר"ת ________ ________
31050

