טופס הצהרה על נהנה  1ועל בעל שליטה

2

מספר לקוח_____________ :שם לקוח ______________________________
הצהרה זו תחול על כל החשבונות (לרבות פקדונות) ,תחומי הפעילות וערוצי השירות המתנהלים ושיתנהלו אצלכם על שמי/נו ,תחת מספר הלקוח
המפורט לעיל (להלן – ביחד ולחוד – "החשבון") ,אלא אם נודיע לכם במפורש ובכתב אחרת.

אני/אנו
שם

מספר זהות/
דרכון/רישום 3

תאריך
לידה/התאגדות

מצהיר/ים בזאת ,כי:
אין נהנה בחשבון זולת בעלי החשבון
החשבון הוא חשבון המנוהל על ידי מי שמינה בית משפט ,בית דין דתי  ,ראש ההוצאה לפועל  ,הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה
ע"פ קביעת המפקח על הבנקים .מצורפת אסמכתה.
החשבון הוא של עורך-דין ,בעל רשיון לעריכת דין בישראל ,טוען רבני או רואה-חשבון המנוהל עבור לקוחותיו ,והיתרה בחשבון בסוף כל יום
עסקים לא תעלה על סכום של  300,000שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של  100,000שקלים חדשים.
זהו חשבוני היחיד מסוג זה.
החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים ,והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה
בחשבון לא תעלה על סכום של  50,000שקלים חדשים .מטרת החשבון
היא__________________________________________________:
החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים (כפוף לאישור האחראי על איסור הלבנת הון בבנק);
מטרת החשבון היא__________________________________________________:
יש נהנה בזכויות כאמור ,אולם פרטי הזיהוי שלו טרם ידועים.
____________________________________________________
לכך:
הסיבה
הנני/ו מתחייב/ים למסור לכם את פרטי הזיהוי של הנהנה מיד לאחר שתיוודע זהותו.
הנהנים בחשבון הם :1,4
3
מין
תאריך לידה/
מספר זהות/דרכון/רישום
שם
התאגדות

אין בעל שליטה בתאגיד 2
בעלי השליטה בתאגיד הם:
שם

מספר זהות/דרכון/רישום

3

מין

תאריך לידה/
התאגדות

ידוע לי/לנו כי על פי הגדרות חוק איסור הלבנת הון ,יש להגיע עד ליחיד השולט בתאגיד אם קיים כזה.
אני/ו מתחייב/ים להודיע לבנק בכתב בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים שמסרתי/נו לעיל.
אם קיימים חשבונות נוספים על שם התאגיד בבנק ,ובחשבונות אלה נמסרו פרטי בעלי שליטה שונים ישנה הבנק את פרטי בעלי השליטה בכל
חשבונות התאגיד בבנק ,בהתאם לפרטים הרשומים לעיל.
ידוע לי/לנו כי מסירת מידע כוזב ,לרבות אי מסירת עדכון ,של פרט החייב בדיווח ,במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון ,לפי סעיף 7
לחוק איסור הלבנת הון  -מהווה עבירה פלילית.
תאריך_________:

חתימות___________ _________ :

____________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .1נהנה  -אדם שעבורו או לטובתו מוחזק החשבון/נעשית פעולה בחשבון ,או ביכולתו לכוון פעולה בחשבון ,במישרין או בעקיפין.
(אין מדובר בנהנה לפי חוק הירושה).
 " .2בעל שליטה" – כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון ,התש"ס ,2000-כפי שתהא מעת לעת ,אשר נכון למועד עריכת הצהרה זו הינה:
( )1יחיד בעל היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד ,בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד ,מכוח
חוזה בכתב ,בעל פה או באופן אחר ,או יכולת הנובעת מכל מקור אחר ,ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי של תפקיד של נושא משרה בתאגיד;
( )2בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה ( ,)1יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק  25%או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה ,ואין אדם אחר המחזיק אמצעי
שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו; לעניין זה" ,החזקה" – לרבות החזקה יחד עם אחרים כמשמעותה בחוק ניירות ערך;
( )3בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקאות ( )1ו ,)2(-בתאגיד שבו אין יחיד כאמור בהן ,יראו כבעל שליטה את יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונושא משרה מקביל וכן
את המנהל הכללי ,ואם אין כאלה – את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד.
"החזקה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  ,1968כפי שתהא מעת לעת ,אשר נכון למועד עריכת הצהרה זו ,מתייחסת להחזקה בידי יחיד ,בין לבד ובין ביחד עם
אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,באמצעות נאמן ,חברת נאמנות ,חברת רישומים או בכל דרך אחרת ,תוך שרואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו ,או שפרנסת האחד על
האחר ,כאדם אחד; ומקום שמדובר בהחזקה בידי חברה ,גם בידי חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע.
 .3במקרה שהמסמך הוצא במדינה זרה ,יש להוסיף את שם המדינה שבה הוצא.
 .4במקרה שהנהנה הנו תאגיד רשום (בארץ או בחו"ל) יש להוסיף כנהנים גם את כל היחידים שהם בעלי השליטה בתאגיד הנהנה.
 .5אם קיימים חשבונות נוספים של התאגיד בבנק – על התאגיד לשלוח לאותם סניפים הצהרה ובה פרטי בעלי השליטה כפי שנרשמו לעיל.
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