חשבון "טופס מוביל" לחשבונות נאמנות

תאריך __________
לכבוד
בנק לאומי לישראל בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון:

חשבונות נאמנות שמתנהלים/יתנהלו אצלכם

הואיל ונכון לתאריך מכתבנו זה אנו _________ ,מספר ת"ז _______ (להלן" :הנאמן") ננהל אצלכם,
חשבון נאמנות מסוג ___________________ תחת מספר סניף _________
והואיל ואנו מעוניינים לפתוח אצלכם ,מפעם לפעם ,חשבונות נאמנות נוספים (להלן" :חשבונות
נאמנות"",חשבון נאמנות" ) שיתנהלו על שמנו עבור נהנים שונים (להלן" :נהנים");
והואיל וחתמנו ו/או נחתום לטובתכם על המסמכים המפורטים בנספח  1הרצ"ב בקשר עם החשבון הקיים
(להלן" :המסמכים הנ"ל");
והואיל ואנו מעוניינים כי תנאי המסמכים הנ"ל יחולו אף על כל אחד מחשבונות הנאמנות;
לפיכך ,הננו מסכימים ומתחייבים כדלקמן:

.1

על כל חשבון נאמנות נוסף יחולו התנאים המפורטים בכל המסמכים הנ"ל בשינוי הבא :בכל מקום
שנזכר במסמכים הנ"ל מספר הלקוח ו/או מספר החשבון ,אזי לצורך ניהול כל חשבון נאמנות ,ייחשב
כאילו נזכר בהם מספר הלקוח ו/או מספר החשבון הרלבנטיים לחשבון הנאמנות.

.2

כל שינוי שייערך במסמכים הנ"ל יחול גם בכל הקשור לכל חשבונות הנאמנות ,למעט פרטי הנהנים
שיחולו אך ורק על אותו חשבון נאמנות והנאמן מתחייב לחתום על כל שינוי או תיקון של איזה
מהמסמכים הנ"ל כפי שיערכו על ידי הבנק מעת לעת.

.3

האמור במסמכים הנ"ל יחול בנוסף לאמור בכל מסמך שייחתם על ידינו בקשר עם כל חשבון נאמנות.

.4

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אנו ,לפי בקשתנו ומיוזמתנו ,מוותרים בזה על הצורך לחתום מחדש
על המסמכים הנ"ל לגבי כל חשבון נאמנות ,ואנו מסכימים לכך שכל התנאים המפורטים במסמכים
הנ"ל יחולו על כל חשבון נאמנות ,כך שהמסמכים הנ"ל ייחשבו כאילו נחתמו ביחס לכול חשבון
נאמנות.
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.5

בנאמן שהינו תאגיד  -הנאמן מתחייב להמציא החלטה בכתב של דירקטוריון הנאמן לפתיחת חשבון
נאמנות חדש לפי המוסכם בכתב זה ועל פי הנוסח המצ"ב ומסומן "ב".

.6

ידוע לנאמן כי במעמד פתיחת כל חשבון נאמנות חדש ,ימסור הנאמן לבנק את כל הפרטים הנדרשים
ומתחייבים כמקובל בבנק מעת לעת ו/או כמתחייב מהוראות הדין והרגולציה כפי שתהיינה מעת לעת.

.7

הנאמן מתחייב להמציא מסמכי זיהוי שלו ושל הנהנים וכן לחתום על כל המסמכים הנוגעים
להצהרת נהנים ,בהתאם לדין ולרגולציה ביחס לכל אחד מחשבונות נאמנות ולהמציא לבנק את כול
המסמכים שיידרשו בקשר להצהרת נהנים ,להצהרות תושבות מס של הנהנים והכול כפי שיידרש
ע"י הבנק .כמו כן הנאמן מתחייב להצהיר לגבי כל חשבון נאמנות חדש שיפתח על נהנה בזכויות
הגלומות בחשבון ו/או בעל שליטה בתאגיד וכן להצהיר על פרטי יוצר//מגן הנאמנות ,ולהודיע לבנק
בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שימסור כאמור.

.8

ידוע לנאמן כי הצטרפות לבנקאות בתקשורת מכוח כתב זה הינה למידע בלבד .בקשה להצטרפות
לבנקאות בתקשורת ברמת שירות אחרת תיבחן בכל חשבון בנפרד בהתאם לאופי החשבון ולדרישות
הבנק בנסיבות הענין ,לרבות דרישות הרגולציה והמסמכים שיידרשו על ידי הבנק לבחינת הבקשה.

.9

ידוע לנאמן כי הבנק יהיה רשאי ,בכל עת ,להודיע לנו כי אין הוא מסכים עוד לפתיחת חשבון נוסף
כלשהו ללא חתימתנו על כל המסמכים הנ"ל והחל ממועד הודעת הבנק כאמור ,לא נהיה רשאים
לפתוח חשבון נוסף כלשהו בהתבסס על האמור בפסקאות  1-5לעיל אלא אך ורק בהתאם לנהלים
שיהיו מקובלים בבנק באותה עת.

בכבוד רב,

____________________
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נספח 1
רשימת מסמכים שנחתמו בקשר עם פתיחת חשבון "מוביל" ע"ש ___________
ת"ז ________ המתנהל בסניף _________ של בנק לאומי לישראל בע"מ
 .1חוברת תנאים כללים לניהול חשבון
 .2בקשה לפתיחת חשבון 310-92
 .3נספח לבקשה לפתיחת חשבון ולתנאים כלליים לניהול חשבון 321-32
 .4כרטיס דוגמת חתימה 312-95

אני מסכים כי פרטי חשבון "מוביל" יעודכנו בטופס זה בסוף התהליך.
חתימת לקוח _________

יעודכן לאחר פתיחת החשבון וחתימה על מסמכי פתיחת חשבון מלאים:
מספר חשבון מוביל __________________
חוברת תנאים כללים לניהול חשבון שנחתמה ביום ________ .טופס מס' ____ מהדורה _______.
חתימת בנקאי ___________________
חתימת מו"ח ____________________
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"ב"
שם החברה_________________________ :
כתובת ______________________________:
תאריך______________:
לכבוד
בנק לאומי לישראל בע"מ
סניף ________
(להלן " -הבנק")
א.ג.נ,.
הננו להודיעכם בזה כי בישיבת הדירקטוריון של _________________________________ (להלן:
"החברה") שהתקיימה ב ___________ ביום _____________הוחלט כדלקמן-:
.1

לבקש מהבנק כי תנאי המסמכים המפורטים ברשימה הרצ"ב שחתמנו ו/או נחתום כלפי הבנק מפעם
לפעם בקשר עם חשבון נאמנות "מוביל" המתנהל על ידנו יחולו אף על חשבונות נוספים מסוג נאמנות
שייפתחו על ידינו מפעם לפעם ויתנהלו על ידנו בבנק;

.2

ליפות את כוחם של ה"ה ___________________ ______________ לחתום בשם החברה על
המסמך הרצ"ב ומסומן "א" ועל כל יתר המסמכים שיהיו דרושים לדעת הבנק ,בקשר עם ביצוע
האמור לעיל ,וזאת בתנאים ובנוסח שיסוכמו בין הבנק לבין ה"ה הנ"ל לפי שיקול דעתם.

.3

להודיע לבנק על ההחלטות הנ"ל.

אנו מאשרים כי ההחלטות הנ"ל נתקבלו בהתאם לתקנון החברה ונרשמו בספר הפרוטוקולים של החברה.

בכבוד רב,
________________________
יו"ר הישיבה

אני הח"מ ___________________ ,עו"ד של החברה הנ"ל ,מאשר בזה כי ישיבת דירקטוריון החברה
כונסה כדין וכי ההחלטות הנ"ל נתקבלו בה בהתאם לתקנון החברה וכדין .כמו כן הנני מאשר כי הרכב
החתימות המצוין בהחלטה הנ"ל מחייב את החברה.
________________________
,עו"ד
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