ויתור על משלוח דואר באמצעות דואר ישראל
אני מבקש/ת לקבל מהבנק הודעות הנוגעות לחשבוני ,לרבות דיווחים אודות מצב חשבוני
ודיווחים תקופתיים (להלן" :הודעות") ,באמצעות תיבת דואר אלקטרוני שהבנק מעמיד
לרשותי במסגרת שירות "פועלים באינטרנט" ,במקום לקבל הודעות בכתובת למשלוח דואר,
כפי שמעודכנת בבנק ,באמצעות דואר ישראל (להלן" :השירות").
העברת ההודעות תהיה בסביבה מאובטחת לשמירה על חיסיון המידע המצוי בהן.
השירות כפוף לתנאים הבאים:

א.

בחשבון המשותף לשני בעלים או יותר ,אשר זכות הפעולה בו נתונה לכל אחד מהם
בנפרד ,הבנק רשאי להיענות לבקשת מי מהבעלים ,ולהודיע ליתר השותפים בחשבון
על הבקשה לקבלת השירות או לשינוי בפרטיו ,ועל וויתור על קבלת ההודעות בנייר
באמצעות הדואר בכתובת הפיזית למשלוח דואר המעודכנת בבנק.

ב.

בחשבון המשותף לשני בעלים או יותר אשר זכות הפעולה בו היא לכל הבעלים יחד,
רשאי הבנק לדרוש את הסכמת כל הבעלים לבקשה.
היענות הבנק לבקשה זו ,וכן מתן השירות או ביטולו ,נתונים לשיקול דעתו הבלעדי
של הבנק.

ג .ככל שישנם מורשים בחשבון שאינם בעלים ,תחייב בקשת הבעלים בחשבון גם אותם.

ד .כל ההודעות תישאנה כותרת המשקפת את תוכנן.

ה .הודעות שהופקו לפני הצטרפותי לשירות ,תשלחנה באמצעות דואר ישראל .
ו.

הודעות מסוימות תישלחנה באמצעות הדואר לכתובת הפיזית למשלוח דואר המעודכנת
בחשבון ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק ובהתאם להוראות הדין.

ז .גם בהתקיים הליך משפטי בין הבנק ללקוח ,ימשיך הבנק לאפשר ללקוח גישה להודעות,
שנשלחו אליו במסגרת השירות.
ח .סגר לקוח את חשבונו וביקש לקבל העתק הודעות מכח דין ,שנשלחו אליו בחצי השנה שלפני
סגירת החשבון –ימסור הבנק העתק מההודעות האמורות ללקוח ,במהלך תקופה של שישה
חודשים מיום סגירת החשבון.
ט .הבנק יפעיל כלים ממוחשבים שיאפשרו לו לקבוע האם קיבלתי הודעות מכח דין שתישלחנה
אלי.

י.

אם לא תתבצע כניסה של לפחות אחד מהמורשים בחשבון לשירות "פועלים באינטרנט"
במשך תקופה רצופה של  9חודשים ,תשלח הודעה לכתובת הדואר של החשבון ולפיה אם
לא יעשה שימוש בשירות במשך תקופה של  3חודשים נוספים ,ינותק החשבון מהשירות,
והודעות בגין החשבון ,שיופקו על ידי הבנק ,ישלחו לכתובת למשלוח דואר בחשבון ,כפי
שמעודכנת בבנק ,באמצעות דואר ישראל.

יא .באתר האינטרנט יישמרו העתקי ההודעות שהתקבלו בתיבת הדואר האלקטרוני למשך
שנתיים.
יב .לי ולבנק תהיה הזכות לבטל את השירות בכל עת ,מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתנו וזאת
באופן מיידי.
יג .על שירות זה יחולו בנוסף לאמור לעיל ,הוראות הסכם השימוש בשירות "פועלים באינטרנט"
ושאר הוראות תנאי ניהול החשבון שעליהן חתמתי.

