תאריך _________ :בוצע ע"י____________________ :
שם העובד___________________________________ :
פעולה __________ :אסמכתא____________________:
מספר לקוח__________________________________ :
שם ומספר מזהה

מספר לקוח

סניף

כתובת למשלוח דואר
תאריך______________ :

לכבוד

בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן" :הבנק")

ייפוי כח בחשבון
אנו ,הלקוחות החתומים מטה ,נותנים בזאת ייפוי כח לכל אחד לחוד ___________ 1מהאנשים ששמותיהם רשומים להלן (להלן – "מיופה/י הכח")
 .1לפעול בחשבון ו/או בכל החשבונות/הפקדונות המתנהלים ושיתנהלו תחת מספר הלקוח הנזכר לעיל ,והמפורטים בבקשה לפתיחת החשבון ,לבצע פעולות
ולתת הוראות ,בהרכב חתימות כמפורט לעיל ,וזאת בין אם החשבון יהיה קרדיטורי ובין אם יהיה דביטורי או שייעשה לדביטורי כתוצאה מפעולה כלשהי,
ולעשות בקשר לכל ענין הקשור בחשבון את כל הפעולות שאנו הלקוחות ,אילו פעלנו כולם ביחד ,היינו רשאים לעשותן.
להסרת ספק ,מיופה/י הכח רשאי/ם לעשות פעולות בחשבון בכל תחומי הפעילות ,לרבות פעולות בחש"ק/חח"ק (כולל מסגרות אשראי) ,בפקדון ניירות ערך
 כולל קבלת ייעוץ השקעות (ולרבות ביצוע הליך בירור צרכים והנחיות ,קביעת מדיניות השקעה ודרגת סיכון ,ומעת לעת עדכון ההליך ושינוי מדיניותההשקעה ודרגת סיכון) ,,בפקדונות בשקלים וחסכונות ,במטבע חוץ (עו"ש ,מסגרות אשראי ופקדונות) ,ובאשראים והלוואות (במט"י ובמט"ח) ,ככל
שתחומי פעילות אלה נבחרו או ייבחרו על ידינו בעתיד ,ולפעול בכל ערוצי השירות ,באמצעותם בחרנו או נבחר בעתיד לפעול ,לרבות באמצעות הטלפון
והפקסימיליה ושירותי בנקאות בתקשורת.
.2

מיופה/י הכח יהיה/ו רשאי/ם לעשות פעולות שליחות עם עצמו/ם או לטובתו/ם ולהשתמש לטובתו/ם בכל הכספים ,המסמכים ,ניירות הערך ,הזכויות
והנכסים שיעמדו מפעם לפעם לזכותנו בחשבון.

.3

להבהרה ,המונח "החשבון" בייפוי כח זה יפורש כמוגדר בתנאים הכלליים לניהול חשבון שנחתמו על ידינו בקשר עם החשבון (להלן – "התנאים הכלליים"),
היינו ככולל את כל תחומי הפעילות וערוצי השירות כפי שנבחרו ויבחרו על ידינו באותה עת ,זאת בין אם הם נושאים את מספר הלקוח הנזכר לעיל ובין אם
הם מקושרים אליו בספרי הבנק .וידוע לנו כי מיופה/י הכח יהיה/ו רשאי/ם לבצע את כל האמור לעיל בכל תחומי הפעילות וערוצי השירות המהווים חלק
מהחשבון.
כל התנאים המפורטים בתנאים הכלליים שנחתמו על ידינו ,לרבות ההרשאות ,הוראות למקרה פטירה וכל הוראות יפויי כח זה – יחולו גם על
הפקדונות/החסכונות החדשים שיפתחו על ידי מייפה/י הכח במסגרת החשבון.

.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהיו/ו מיופה/י הכח הנ"ל רשאי/ם גם:
לערוב בשמנו כלפי הבנק בעד סילוק כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאתנו או מאת אחד או אחדים מאתנו ,ו/או מאת מיופה/י הכח ,או מאת
4.1
אחד או אחדים מהם ,או מאת צד שלישי כלשהו ,על פי הלוואות ,אשראים ,משיכות יתר או שירותים בנקאיים אחרים שניתנו על ידי הבנק ,ובלבד
שהבנק יוכל להיפרע מאתנו ,על פי ערבות כאמור אך ורק מהכספים ,המסמכים ,ניירות הערך ,הזכויות והנכסים ,שיעמדו מפעם לפעם לזכות החשבון;
ליצור בשמנו בטוחות לטובת הבנק בכספים ,המסמכים ,ניירות הערך ,הזכויות והנכסים העומדים או שיעמדו מפעם לפעם לזכות החשבון;
4.2
לחתום בשמנו על כל הסכם ובכלל זה מסמכי אשראי ובקשות להקצאת מסגרת אשראי ,הסכמי הלוואות ,כתבי ערבות ,כתבי קיזוז מיוחדים ,מסמכי
4.3
משכון ,כתבי התחייבות ,וכל מסמך אחר כלשהו אשר יידרש לדעת הבנק בקשר עם הפעולות המנויות לעיל ,כולן או מקצתן;
לסגור את החשבון וכל חשבון/פקדון המתנהל ו/או שיתנהל תחת מספר הלקוח הנזכר לעיל.
4.4

.5

אנו מתחייבים להביא את תוכן התנאים הכלליים וכתב זה לידיעת מיופה/י הכח ,ולוודא כי מיופה/י הכח יפעל/ו בהתאם להתחייבויותינו הכלולות בתנאים
הכלליים.

.6

האמור בכתב זה לא יתפרש כאילו מיופה/י הכח הנ"ל רשאי/ם ליתן הרשאה לאחר/ים לעשות פעולה כלשהי כאמור לעיל; להסרת ספק מובהר כי מיופה/י
הכח רשאים לעשות כל פעולה כאמור בכתב זה בשמנו ,אף אם לא ניתנה לנו תמורה בקשר עם הפעולה הנ"ל.

.7

אנו פוטרים בזאת את הבנק מכל אחריות לכל נזק ,הפסד והוצאה העלולים להיגרם לנו ,במישרין או בעקיפין ,כתוצאה מפעולה כלשהי של מיופה/י הכח
הנ"ל ,או כתוצאה מפעולה כלשהי שיעשה הבנק על יסוד איזו הוראה או בקשה של מיופה/י הכח הנ"ל ,ובלבד שהבנק לא יהיה פטור אם הנזק ,ההפסד או
ההוצאה נגרמו כתוצאה מרשלנות הבנק ,או בחריגה מהרשאה .אנו מסכימים כי בכל מקרה שתוטל על הבנק אחריות מכל סיבה שהיא לנזק ,הפסד או הוצאה
– ישפה אותנו הבנק רק בגין נזק ישיר שנגרם לנו ,אם יהיה כזה.

.8

סיום ההרשאה
הרשאתו של כל מיופה כח תסתיים ,אם הבנק יקבל מאתנו או מאת אחד או אחדים מאתנו ,הודעה בכתב על ביטול ההרשאה ,או אם הבנק יקבל
8.1
הודעה על מאורע כלשהו ,אשר לפי חוקי מדינת ישראל ,בקרותו הסתיימה אותה הרשאה; ובלבד שאם ייפוי הכח ניתן לכל אחד ממיופי הכח לפעול
לחוד ,ומאורע כאמור אירע לגבי מיופה כח אחד ,יישאר ייפוי הכח בתוקפו לגבי מיופה/י הכח הנותר/ים;
בכפיפות לאמור בכתב זה ,חוק השליחות ,תשכ"ה  1965יחול על ייפוי הכוח (ואם הלקוח הינו קטין -יחול גם חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
8.2
התשכ"ב;)1962-
מייד לאחר שייוודע לבנק על סיום הרשאתו של אחד ממיופי הכח ,ייתן לנו הבנק הודעה על כך.
8.3

 1אם הכוונה שיפעלו באופן אחר ,יש למחוק את המילים "כל אחד לחוד" ולהוסיף את אופן הפעולה המבוקש

חתימה ____________________________
310-99

 .1מסמכי פתיחת חשבון ועדכון תנאי ניהול  .2ללקוח

חתימה ____________________________
עמוד 1

חתימה ____________________________
08.20

תאריך _________ :בוצע ע"י____________________ :
שם העובד___________________________________ :
פעולה __________ :אסמכתא____________________:
מספר לקוח__________________________________ :

הודעה לפי חוק שיקים ללא כיסוי תשמ"א 1981-כמפורט בנספח א' המצ"ב

מיופי הכח הם:
מר/גב'

מס' זהות/דרכון

מדינה

טלפון

מען

דוגמת חתימה

כתב זה מהווה חלק מן התנאים הכלליים והמונחים בו יפורשו כפירושם בתנאים אלה

חתימת הלקוחות:
שם
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חתימה

מספר זיהוי

עמוד 2

תאריך

08.20

תאריך _________ :בוצע ע"י____________________ :
שם העובד___________________________________ :
פעולה __________ :אסמכתא____________________:
מספר לקוח__________________________________ :

נספח א לטופס  - 310-99הודעה לאדם המבקש להצטרף כמיופה כח לחשבון שמספרו __________

ידוע למיופה הכח ,בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי-תשמ"א ,1981-כי:



במהלך  12החודשים שחלפו עד למועד הצירוף ,הוחזרו בחשבון ____________ 2שיקים מפאת העדר כיסוי ,על כל המשתמע מכך לפי חוק
שיקים ללא כיסוי התשמ"א.1981 -



במועד הצירוף החשבון הינו חשבון מוגבל ,בהגבלה מסוג :מוגבל/מוגבל חמור ,3החל מיום ______ למשך _____שנה/שנתיים. 4



במועד הצירוף על בעלי החשבון_________________________________ :
מוטלת הגבלה מסוג :מוגבל/מוגבל



חמור,3

החל מיום ______ למשך

5

שנה/שנתיים.4

במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הצירוף החשבון היה חשבון מוגבל ,בהגבלה מסוג:
מוגבל/מוגבל חמור ,3החל מיום __________ למשך שנה/שנתיים.4



במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הצירוף ,על בעלי החשבון 5_______________________:הוטלה הגבלה מסוג :מוגבל/מוגבל חמור,3
החל מיום _____למשך



שנה/שנתיים.4

במועד הצירוף על בעלי החשבון:

_________________________________5

מוטלת הגבלה מיוחדת שהוטלה על ידי הוצאה לפועל/כונס נכסים/בית דין רבני/המרכז לגביית קנסות ,אגרות

והוצאות,3

ביום _______.

*"חשבון מוגבל"" ,לקוח מוגבל"" ,מוגבל חמור" ,ו"-הגבלה מיוחדת" כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי-תשמ"א .1981-בסניף הבנק ניתן לברר ולקבל
הסברים נוספים על כל אחת מההגבלות הנ"ל ומשמעויותיהן בחוק.

חתימת מיופה הכח: :

מספר זהות

שם

תאריך

חתימה

1
.2
.3

 2מלא את מספר השיקים שחזרו בחשבון
 3יש למחוק את המיותר

 4אנא מלא בהתאם למקרה -מוגבל רגיל "למשך שנה" .מוגבל חמור" -למשך שנתיים" (ומחק את המיותר).
 5מלא את שם בעל/י החשבון עליו הוטלה ההגבלה
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עמוד 3

08.20

