
 
 לכבוד

 ________________ תאריך: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

 ___(*)_________ חשבון: __________________________ סניף

 לחשבון יפוי כח
 ") כולנו יחד וכל אחד מאתנו לחוד, ממנים בזה את:החשבוןאנו בעלי החשבון שמספרו רשום לעיל (להלן: " א.

 ____________ _מ"ז __________________________________________________________________  : **מיופה כח א' 

 ____________ מ"ז __________________________ _: ________________________________________**מיופה כח ב'

ובכלל לעשות כל פעולה  או דביטורי או שיעשה דביטורי כתוצאה מפעולה כלשהי, בין אם החשבון קרדיטורי, לפעול בשמנו ובמקומנו במסגרת החשבון
כוחנו במסגרת החשבון לפי שיקול דעתם של מיופי כוחנו הנ"ל שאנו, כבעלי החשבון, מורשים לעשותה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיו מיופי 

 מורשים לבצע הפעולות הבאות כולן או מקצתן:

 ודות.למשוך, לחתום, לעשות לקבל ולהסב שיקים, שטרי חליפין, שטרי חוב, תעודות ומסמכים מכל סוג שהוא בשמנו ובמקומנו, ולתת כל הוראות או פק .1

פעול ולטפל בשמנו במקומנו בכל הכספים בין במטבע ישראלי להפקיד לדרוש, לקבל, להוציא, ליתן לכם הוראות מכירה, קניה, או המרה ובכלל ל .2
ל ריבית, ובין במטבע חוץ, מטלטלין, ניירות ערך ומסמכים אחרים (בין אם הם סחירים ובין אם לאו), זכויות, אופציות, או נכסים אחרים ובכלל זה בכ

ירתם, ולפעול בקשר לכל ענין הקשור בהם כפי שאנו היינו דבידנד ובכל תמורות אחרות שתתקבלנה בגינם, לרבות תמורת פדיונם ותמורת מכ
 רשאים לפעול. 

הלוואות, ערבויות ושירותים בנקאיים אחרים ולמסור לכם בטחונות שתדרשו  לבקש ולקבל על חשבוננו ואחריותנו כל מיני אשראים, משיכות יתר, .3
  להבטחת הנ"ל.

  ושיגיעו לכם ממיופי כוחנו ו/או מצד ג' כלשהו.לערוב בשמנו ובמקומנו לסילוק הסכומים המגיעים  .4

אחרים המופקדים בחשבון ו/או את תמורתם וכן מטלטלין, נכסים כל או חלק מהכספים, ניירות ערך ומסמכים  למשכן או לשעבד בכל דרך שהיא .5
ויות שלנו ו/או של אחדים מאתנו, לחוד או ביחד עם וזכויות מכל סוג שהוא השייכים או המגיעים לנו או למי מאיתנו וזאת להבטחת חיובים או התחייב

  אחרים ו/או של מיופי כוחנו ו/או של צד ג' כלשהו.

  לנהל מו"מ או להתפשר בתנאים ובאופן כפי שיישר בעיני מיופי כוחנו. .6

החשבון ו/או כל חשבון נוסף כאמור  לפתוח אצלכם חשבונות נוספים מכל סוג שהוא בשמנו ובמקומנו או בשם אחד/ים מאתנו, ולהפעילם, לסגור .7
  כפי שמיופי כוחנו ימצאו לנכון.

  לבקש ולקבל מידע מכל מין וסוג שהוא הנמצא ברשותכם בכל הנוגע לחשבון ולבעליו. .8

או בקשר עם לחתום על כל הסכם, כתב התחייבות, כתב שיפוי, כתב ערבות וכל מסמך אחר בקשר עם הפעולות המנויות לעיל כולן או מקצתן ו/ .9
  .אופן מסירתן לכם, הכל כפי שידרש על ידכם

פרק קווי -תנאים הכלליים לניהול חשבוןכפוף לביכולות להנתן לכם באמצעות קווי תקשורת לסוגיהם השונים  נ"להוראות מיופי כוחנו ה ב.
 ולהסכמים הנהוגים ו/או שיהיו נהוגיםנהלים ידינו, וכן לתקשורת/לבקשה לקבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת שנחתמו ו/או ייחתמו על 

 . לעניין זה מעת לעת אצלכם

 מוצהר בזה במפורש כי מיופי כוחנו יהיו מורשים לעשות את הפעולות המנויות לעיל או כל חלק מהן גם לטובת עצמם. ג.

  אין מיופי כוחנו רשאים להעביר יפוי כוח זה או כל חלק ממנו לאחר/ים. ד.

ע"י מיופי כוחנו או מי מהם תחייב את כולנו יחד וכל אחד מאיתנו לחוד אף אם הורינו לכם שאת חשבוננו תחייב  שתיעשהאנו מאשרים כי כל פעולה  ה.
  ו.חתימת כולנו יחד או חתימת אחדים מאתנ

כוח זה, במקרה בו, לפי שיקול דעתכם, פעילות מיופה  הננו נותנים בזה את הסכמתנו, כי תהיו רשאים להפסיק את פעולתיו של מיופה הכוח לפי ייפוי ו.
 הכוח עלולה לחשוף את הבנק לסיכון או לנזק כלשהם.

  נחתם כתב זה ע"י אחד בלבד יחשב ככתוב בלשון יחיד. .ז

 ולראיה באנו על החתום

___________________________ ___________________________ ___________________________ 
   חתימת בעל החשבון חתימת בעל החשבון חתימת בעל החשבון 

אנו מצהירים כי איננו פועלים עבור אחרים בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים על פי שיקול דעתנו וכנגד תמורה, לרבות לא על פי יפוי  - הצהרת מיופי הכוח
למעט בני משפחה במהלך שנה קלנדרית,  ר אחרים עבור למעלה מחמישה אנשיםעבוהכוח המצ"ב, וכי לא קיבלנו אנו ו/או מי מאיתנו יפויי כוח לפעול 

, הן במסגרת חשבונות המתנהלים בבנק והן במסגרת חשבונות המתנהלים בבנקים אחרים ו/או אצל חברי בורסה 1968 -כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח
 אחרים.

ביחד ו/או לחוד עבור אחר כנגד תמורה ו/או אם נקבל יפויי כוח על מנת שנפעל כאמור אנו ו/או מי מאיתנו אנו מתחייבים להודיע לכם על כל מקרה בו נפעל כאמור 
 עבור למעלה מחמישה אנשים.

 _____________________חתימת מיופה כוח ב'  ____________________ חתימת מיופה כוח א' תאריך ___________
 

  לשימוש פנימי
  נמסר לבעלי החשבון העתק מטופס זה     פרטי הזיהוי של מיופי הכוח אומתו, וצילום ת"ז מצורף לטופס זה  מיופי הכוח זוהו על ידי פנים אל פנים 

____________________ ____________________  ____________________ ____________________ 
 שם מורשה חתימה וחתימתו   חתימת הפקיד שם הפקיד תאריך  

 

 ללקוח .2   לתיוק בסניף .1
 .118יש לצרף טופס פח **    יש לרשום את מספר החשבון ללא כל קידומת * 
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