תאריך ___________

לכבוד
בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק")
א.ג.נ,.

התחייבות לקבלת הסמכה מתאימה והתחייבות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות
אנו הח"מ ,מצהירים ומתחייבים בזאת כי כל פניה שלנו ו/או של מי מטעמינו לבנק ,בנוגע
ללקוחותינו ו/או לכל צד ג' כלשהוא ,ייעשו בתנאי שבידינו כתב הסמכה ו/או ייפוי כוח מתאים
לצורך ביצוע כל שנעשה ו/או שייעשה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמינו ,לרבות הסמכה ספציפית
למתן הסכמה בשם הלקוח למסירת נתוני אשראי לגביו לבנק ו/או קבלת הודעות בדבר פנייה
לקבלת חיווי ,והכל בהתאם לחוק נתוני אשראי ,התשע"ו..2016-
אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי כל המידע ו/או הנתונים ו/או המסמכים מכל סוג שהוא ביחס
אלינו ו/או ללקוחותינו ו/או לכל צד ג' כלשהוא ,אשר הועברו ו/או יועברו לבנק על ידינו ו/או על ידי
מי מטעמנו (להלן" :המידע") ,לצורך קבלת אישור עקרוני ו/או בתהליך ו/או בכל הנוגע להלוואה
ו/או למחזור הלוואה ,הועברו ו/או יועברו לבנק בהתאם להוראות כל דין ,ולרבות אך לא רק תוך
הקפדה מוחלטת על הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,1981-על כל התקנות והתיקונים מכוחו
ו/או כל חוק שיבוא בנוסף עליו או במקומו (לעיל ולהלן" :חוק הגנת הפרטיות").
הובא לידיעתנו ,כי מסירת חלק מהמידע המבוקש בבנק ,נדרש על פי דין ,ומסירת מידע אחר הינו
בהתאם לרצוננו והסכמתנו.
המידע שמסרנו ו/או שנמסור לבנק ,אנחנו ו/או מי מטעמנו ו/או הלקוחות ו/או כל צד ג' ,יוחזק כולו
או חלקו ,במאגרי המידע אצל הבנק ו/או אצל גופים העוסקים בצד הטכני של אותם נתונים עבור
הבנק ו/או אצל גופים להם רשאי הבנק להעביר את המידע בהתאם להסכמות שיתקבלו אצלו
בהתאם למסמך זה ו/או למסמכים נוספים שייחתמו אל מול הבנק ו/או על פי כל דין.
הבנק יהיה רשאי לעבד את המידע שמסרנו ו/או שנמסור לבנק ו/או כל מידע נוסף שיתקבל אודותינו
ו/או אודות הלקוחות ו/או צד ג' ,ומידע כאמור ו/או תוצרי עיבוד המידע על ידי הבנק ,עשויים לשמש
כדי להציע להם מוצרים ו/או שירותים שונים שעשוי להיות להם עניין בהם ,מעת לעת ,והכל בכפוף
לזכותם על פי כל דין.
אנו הח"מ ,מאשרים ומתחייבים בזאת כי כל האמור לעיל הובא לידיעת לקוחותינו ו/או לידיעת כל
צד ג' כלשהוא אשר את פרטיו נעביר לבנק ,וכי המידע אשר הועבר ו/או יועבר על ידינו לבנק וכן כל
פנייה שלנו ו/או של מי מטעמינו לבנק ,ייעשו רק לאחר שנקבל את הסכמת לקוחותינו ו/או צד ג'
לכל הנדרש בהתאם לאמור לעיל ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ,וזאת מראש ובכתב.
שם ___________ ,ת.ז ,____________ .מרח' ___________________,
חתימה _______
שם החברה__________ ,ת.ז ,__________ .מרח' _________________,
חתימה _______

אימות חתימה
אני מאשר/ת בזאת את החתימה
של _____________ נושא ת.ז/ .
ח.פ .מס' ________________,
אשר הופיע/ה וחתם/ה בפניי
היום_____________ :
שם הנציג_____________ :
חתימה_______________ :
חותמת_______________ :

אני מאשר/ת בזאת את החתימה של
_____________ נושא ת.ז / .ח.פ.
מס' ________________ ,אשר
הופיע/ה וחתם/ה בפניי היום:
_____________
שם הנציג_____________ :
חתימה_______________ :
חותמת_______________ :

