סעיף זה הינו חלק בלתי נפרד מחוברת תנאים כלליים לניהול חשבון המפורסמת במלואה באתר

 .15אופן הפעולה בחשבון משותף  -הרשאה
הדדית
15.1

15.2

15.3

15.4

בכפיפות לכל הרשאה בכתב שניתנה או תינתן ע"י
הלקוחות ,ואשר הבנק יסכים לקבלה ,תהא הזכות
לפעול בחשבון נתונה לכל הלקוחות ביחד ,והוראות
סעיף  59לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג 1973 -לא
יחולו.
אם הלקוחות נתנו או יתנו הרשאה בבקשה למי מבין
הלקוחות (להלן " -המורשה/ים") ,יהיה/ו המורשה/ים
רשאי/ם ,בשם כל הלקוחות ,לפעול בחשבון ו/או בכל
החשבונות  /הפקדונות המתנהלים ושיתנהלו תחת
מספר הלקוח הנזכר בבקשה ,ולבצע פעולות ולתת
הוראות בהרכב חתימות כמפורט בבקשה ,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
שהלקוחות ,אילו פעלו כולם ביחד ,היו רשאים לעשותן.
להסרת ספק ,המורשה/ים רשאי/ם לעשות פעולות
בחשבון בכל תחומי הפעילות ,לרבות פעולות בחש"ק/
חח"ק (כולל מסגרות אשראי) ,בפקדון ניירות ערך
(כולל קבלת ייעוץ השקעות) ,בפקדונות בשקלים
וחסכונות ,במטבע חוץ (עו"ש ,מסגרות אשראי
ופקדונות) ,ובאשראים והלוואות (במט"י ובמט"ח),
ככל שתחומי פעילות אלה נבחרו או ייבחרו על ידי
הלקוחות ,ולפעול בכל ערוצי השירות ,באמצעותם בחרו
או יבחרו הלקוחות לפעול ,לרבות באמצעות הטלפון
והפקסימיליה ושירותי בנקאות בתקשורת.
המורשה/ים יהיה/ו רשאי/ם לעשות פעולות שליחות עם
עצמו/ם ו/או לטובתו/ם ולהשתמש לטובתו/ם בכל
הכספים ,המסמכים ,ניירות הערך ,הזכויות והנכסים
שיעמדו מפעם לפעם לזכות החשבון.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהיה/ו המורשה/ים
הנ"ל רשאי/ם גם:
לערוב בשם הלקוחות כלפי הבנק בעד סילוק
15.4.1
כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאת
הלקוחות או מאת 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
מהלקוחות ,על פי ערבות כאמור אך ורק
מהכספים ,המסמכים ,ניירות הערך ,הזכויות
והנכסים ,שיעמדו מפעם לפעם לזכות החשבון;
15.4.2
ליצור בשם הלקוחות בטוחות לטובת הבנק
בכספים ,המסמכים ,ניירות הערך ,הזכויות
והנכסים העומדים או שייעמדו מפעם לפעם לזכות
החשבון;
15.4.3
לחתום בשם הלקוחות על כל הסכם ובכלל
זה מסמכי אשראי ובקשות להקצאת מסגרת
אשראי ,הסכמי הלוואות ,כתבי ערבות ,כתבי קיזוז
מיוחדים ,מסמכי 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
15.4.4
המתנהל ו/או שיתנהל תחת מספר הלקוח הנזכר
לעיל.

15.5

האמור בסעיף  15.2לעיל לא יתפרש כאילו המורשה/ים
הנ"ל רשאי/ם ליתן הרשאה לאחר/ים לעשות פעולה
כלשהי כאמור בסעיף  15.2לעיל; להסרת ספק מובהר כי
המורשה/ים רשאים לעשות כל פעולה כאמור בכתב זה
בשם הלקוחות ,אף אם לא ניתנה ללקוחות תמורה בקשר
עם הפעולה הנ"ל.

15.6

הלקוחות פוטרים בזאת את הבנק מכל אחריות לכל נזק,
הפסד והוצאה סבירה העלולים להיגרם להם ,במישרין או
בעקיפין ,כתוצאה מפעולה כלשהי של המורשה/ים הנ"ל,
או כתוצאה מפעולה כלשהי שיעשה הבנק על יסוד איזו
הוראה או בקשה של המורשה/ים הנ"ל ,ובלבד שהבנק
לא יהיה פטור אם הנזק ,ההפסד או ההוצאה נגרמו
כתוצאה מרשלנות הבנק או בחריגה מהרשאה.

 15.7המורשה/ים יהיה/ו רשאי/ם לבצע את כל האמור לעיל בכל
תחומי הפעילות וערוצי השירות המהווים חלק מהחשבון.

 15.8סיום ההרשאה
כל ההרשאות תסתיימנה והזכות לפעול
15.8.1
בחשבון תהיה נתונה לכל הלקוחות ביחד ,אם
הבנק יקבל מאת הלקוחות או מאת אחד או מאת
אחדים מהם הודעה בכתב על ביטול הרשאתו של
מי מהלקוחות; או אם הבנק יקבל הודעה על
מאורע כלשהו ,אשר לפי דין ,בקרותו הסתיימה
הרשאתו של מי מהלקוחות.
15.8.2
בכפיפות לאמור בכתב זה ,חוק השליחות,
תשכ"ה  1965יחול על ההרשאות הנ"ל.
15.8.3
מייד לאחר שיוודע לבנק על סיום ההרשאה,
כאמור בסעיף זה (סעיף  ,)15ייתן הבנק הודעה
על כך ללקוחות.
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