תאריך:

סניף :

q

נספח לבקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון

פתיחת חשבון חדש

q

עדכון הוספת תחומי פעילות בחשבון קיים
שם חשבון :

מספר חשבון :

q

עדכון הרכב חתימה בחשבון

בעת ביצוע צירוף בעלים/מיופה כוח לחשבון נמצאו/לא נמצאו מניית שקים שחזרו מחוסר כיסוי/הגבלות לחשבון או לבעליו.
אנו החתומים מטה ששמותינו ופרטינו מפורטים בבקשה לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון )להלן" :הבקשה לפתיחת
חשבון"( אליה מצורף נספח זה )להלן" :נספח לבקשה לפתיחת חשבון"( כחלק בלתי נפרד ממנה ,מבקשים בזה מאת בנק הפועלים
בע"מ לפתוח_לנו ולנהל עבורנו את החשבון שמספרו נקוב לעיל ושיתנהל בהתאם ובכפיפות לבקשה לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים
לניהול חשבון ,אשר_בבקשה לפתיחת חשבון וכן בהתאם לכל התנאים ,תחומי הפעילות ,ערוצי השירות ,הרכב החתימות ,ההגבלות
וההוראות האחרות אשר_בנספח לבקשה לפתיחת חשבון כמפורט להלן ,וכן על פי התנאים ,ההוראות וההגבלות בכל תוספת או כתב תיקון
או כל מסמך אחר עליהם_חתמנו ו/או נחתום ,ואשר ייקבעו במפורש או במשתמע ובכל דרך כי הם באים בהמשך לבקשה לפתיחת חשבון
והנספח לבקשה זו ו/או כי הם_מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי פתיחת חשבון או כהשלמה לבקשה לפתיחת חשבון כל אלה ייקראו
"מסמכי פתיחת חשבון"_והתנאים שבהם הם תנאי ניהול החשבון הנ"ל )להלן" :התנאים הכלליים"(.
_

החלטת החברה/האגודה השיתופית/העמותה/הרשות המקומית/השותפות הרשומה*
הננו מתכבדים להודיעכם בזה כי הדריקטוריון/ועד ההנהלה/השותפים* של________________________שמספרה לפי תעודת ההאגד שלה
שם החברה/אגודה/עמותה/רשות/שותפות

הוא__________  ,בישיבתו שהתקיימה כדין ב___________ -בתאריך___________ ,החליט/ה על פתיחת חשבון כאמור בתנאים הכלליים.

אישורם של בעלי החשבון

הרינו מאשרים בזה שתחומי הפעילות וערוצי השירות שלצידם חתמנו והמודפסים להלן הם השירותים שבהם בחרנו לפעול.
להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם:

תחומי הפעילות *
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

עו"ש מט"י
פקדונות בשקלים
מטבע חוץ
ניירות ערך כללי
ניירות ערך חוץ
תוכניות חסכון חדשות
הלוואות ומסגרות אשראי
אשראי במטבע חוץ
אשראי באמצעות כרטיסי חיוב
ערבויות בנקאיות
אשראי דוקומנטרי
הסכם ייעוץ בהשקעות
קונה אופ' מעו"ף ובחו"ל
כותב אופ'/חוזים מעו"ף וחול

ערוצי שירות *
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
*

שירותים ממוכנים-כרטיס בנקאי
הוראות טל'/פקס-מידע ופעולות
פועלים בטלפון-מידע ופעולות
תיק ממסרים
מענה קולי/פקס/טלפקס
פס זהב ללקוח עיסקי  -מידע
מידע במצע מגנטי
פועלים באינטרנט
פועלים On Time
אינטרנט לעסקים

מענה קולי/פקס/טלפקס-מידע
ממסרון

חתימה

חתימה

חתימה

חתימה וחותמת התאגיד

חתימה

הוראות הפרק הכללי יחולו לגבי כל תחומי הפעולה וערוצי השירות ,והכל כפי שנקבע בתנאי ניהול החשבון.
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 qלסניף  qללקוח

עמוד1 :

מתוך3 :

בנק הפועלים בע"מ

תאריך:

סניף :

q

נספח לבקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון

פתיחת חשבון חדש

q

עדכון הוספת תחומי פעילות בחשבון קיים

מספר חשבון :

שם חשבון :

q

עדכון הרכב חתימה בחשבון

הרכב החתימה

הזכות של בעלי החשבון לפעול בחשבון ,כאמור בסעיף  7.5בפרק הכללי בתנאים הכלליים תהיה נתונה ל:
 qכל אחד לחוד

 qכולם יחד

 qל __________________________

חתימה

חתימה

חתימה

חתימה

ביטול סעיף אריכות ימים

סעיף אריכות ימים כאמור בסעיף  7.3בפרק הכללי בתנאים הכלליים ,לא יחול לגבינו ומבוטל בזה.
חתימה

חתימה

חתימה

חתימה

ניירות ערך חוץ וניירות ערך
בנוסף לאמור בכתבי התנאים הכלליים לתחומי פעילות "ניירות ערך חוץ" ו"ניירות ערך" ,בסוף כל שנה קלנדרית יבצע הבנק בדיקה מול
הברוקר זאת על מנת לבחון האם קיימת זכאות להחזר מס בגין ניכוי מס שבוצע בקשר לניירות ערך אמריקאיים כהגדרתם להלן וכי
במקרים המתאימים ייפנה הבנק לרשויות המס בארה"ב ,במטרה לגרום לכך שנזוכה בהחזרים כאמור .מובהר כי אין באמור בסעיף זה
כדי להוות התחייבות של הבנק כי פנייה או פעולה כלשהי של הבנק כאמור תביא לקבלת החזרי מס כלשהם בפועל.
לעניין זה" ,ניירות ערך אמריקאים"  -ניירות ערך אשר תשלומי מס המנוכים במקור מתוך תקבולים הנובעים מהם מדווחים על ידי
הברוקר לרשויות המס בארה"ב ,לרבות ניירות ערך מסוג "."Master Limited Partnership
מוסכם עלינו כי הבנק רשאי לשמור ולעשות שימוש במידע הגלום בצווי עיקול המתקבלים אצלו מגורמים שונים ,ובכלל זה צווי עיקול שמכוח
הוראות חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז ,1967-פק' המיסים )גבייה( ותקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד ,1984-בין אם צו העיקול תפס נכס מנכסי
החשבון ובין אם לאו ,לצורך קבלת החלטות לניהול החשבון ,ובכלל זה החלטות בדבר מתן אשראי והעמדת אשראי לפירעון מיידי ,ומתן ערבות
על ידינו ,וכי המידע יימסר לעובדי הבנק או מי מטעמו המטפלים בנושאים אלה.
ידוע לנו כי בתום חמש שנים ממועד סיום טיפול הבנק בצו העיקול ,יפסיק הבנק לעשות בו שימוש לצורך קבלת החלטות כאמור.
ידוע לנו כי אנו רשאים לפנות בכל עת בכתב לסניף הבנק בו מתנהל החשבון ולהודיע על סירובנו לשימוש במידע כאמור .ידוע לנו כי סירובנו
או ביטול הסכמתנו לשימוש במידע כאמור עלולים להוות בסיס לסירוב הבנק להעניק לנו ,או לאחר ,שירותים שונים ,לרבות מתן אשראי ,וכן
יהוו עילה ,בנוסף לעילות המנויות במסמכי פתיחת החשבון ובמסמכים אחרים עליהם נחתום ,להעמדת אשראי קיים לפירעון מיידי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידוע לנו כי מידע הגלום בצווי העיקול ימשיך לשמש לניהול התהליכים הקשורים בביצוע העיקול ,לגיבוי רישומי
הבנק במערכות המידע ,להגנה מפני דרישות ותביעות ולכל מטרה שתידרש לפי הוראה רגולטורית או עפ"י דין ,ויימסר לעובדי הבנק או מי
מטעמו המטפלים בנושאים אלו.
שמירת דואר בסניף או בתיבה מיוחדת

 qאנו מבקשים לא לשלוח את הדואר המיועד לנו ולשמור אותו עבורנו בסניף והננו מסכימים לאמור בסעיף  22בפרק הכללי לבקשה
לפתיחת חשבון.
q

עמלה תעריפית בגין שרות זה הינה _________ ותיגבה בחודש ינואר/מאי* עבור כל השנה .הבנק רשאי לעדכן את העמלה מעת לעת.
חתימה

חתימה

חתימה

חתימה

חתימת מנהל הסניף

קבלת הסבר לגבי הסכם יעוץ ופעולות במעו"ף
הננו מאשרים בזה כי הופנינו לקבלת הסברים ויעוץ בנושאים :הסכם יעוץ השקעות /מעו"ף* ,וכי קבלנו את מלוא המידע על הסיכונים הכרוכים
בקבלת שירותים אלו.
חתימה
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חתימה

 qלסניף  qללקוח

חתימה

עמוד2 :

חתימה

מתוך3 :

חתימת יועץ

בנק הפועלים בע"מ

תאריך:

סניף :

q

נספח לבקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון

פתיחת חשבון חדש

q

עדכון הוספת תחומי פעילות בחשבון קיים
שם חשבון :

מספר חשבון :

q

עדכון הרכב חתימה בחשבון

 qהצהרת "תושב חוץ" )ימולא במקרה של פתיחת חשבון ללקוחות תושבי חוץ בלבד( :הרינו מצהירים בזאת כי איננו אזרחים ישראלים.
 qהצהרת "אזרח ישראלי תושב חוץ" :הרינו מצהירים בזאת כי בשנים עשר החודשים האחרונים שקדמו להצהרתנו זאת לא שהינו
בישראל או באיזור תקופה העולה על )180מאה שמונים(ימים ,ברציפות או לסירוגין ,ולפיכך הננו תושבי חוץ לפי חוק הפיקוח על המטבע
התשל"ח 1978-ו/או לפי הוראות בנק ישראל" .איזור"  -פירושו כל אחד מאלה :יהודה ושומרון וחבל עזה למעט שטחי המועצה
הפלסטינית_.אנו מתחייבים להודיע לבנק על כל שינוי במעמד התושבות שלנו.
חתימה

חתימה

חתימה

חתימה

חתימה

 qדחיית הצעה לקבלת כרטיס בנקאי

הריני לאשר כי הוצע לי ע"י הבנק לקבל כרטיס בנקאי אשר יאפשר לי לקבל מידע על חשבונותיי באופן עצמאי באמצעות המכשירים הממוכנים
של הבנק וכי איני מעוניין כעת.
אני אהיה רשאי לקבל כרטיס כזה בעתיד.
חתימה

חתימה

חתימה

חתימה

אנו מאשרים כי חתמנו על בקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול החשבון מהדורת ______________ מספר חוברת ______________
)כתב תיקון __________ ( ,והנספח לבקשה זו לפתיחת החשבון ,וקיבלנו עותק ממסמכים אלה ,עותק מספר __________ ,וקיבלנו עותק מכל
מסמך עליו חתמנו.
חתימה
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 qלסניף  qללקוח

חתימה

חתימה

עמוד3 :

מתוך3 :

חתימה

חתימה וחותמת התאגיד

בנק הפועלים בע"מ

