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ח מלא ובלתי מוגבל להיות ופוי כיי") השלוח"להלן ביחד ולחוד (של כתב זה ' בלמנויים בחלק , ם בזאתנותני) "השולחים"או  "השולח"יקראו להלן ביחד ולחוד (
ים /המתנהל, מכל מין וסוג שהוא, ות/או הנובע מכל חשבון/כל הכרוך ו, נו כלפי הבנק בקשר לכל דבר וענין לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור/י כוחי/נו ובא/שלוחי

חשבונות : ובכלל כל אלה אך מבלי למעט, ינו במטבע ישראלי ובין אם הינו במטבע חוץנו וזאת בין אם מדובר בחשבון שה/או בקשר אלי/נו ו/ו על שמי/או שיתנהל/ו
  .'נאמנויות וכו, עסקאות עתידיות, עסקאות פורוורד, יצוא, יבוא, תכניות חסכון, פקדונות, הלוואות, ערבויות, אשראים, ועסקים בקשר עם ניירות ערך

  .ו כל עסקה וכל פעולה ללא הגבלהנ/נו ובמקומי/השלוח יהיה רשאי ומוסמך לבצע בשמי

  .של הודעה זו להלן' גכל האמור לעיל ייקרא בכפיפות ובמותאם לאמור בחלק 
  

  היקף השליחות

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ובמבוא לכתב זה יהיה השלוח רשאי   .1
  :ומוסמך כדלקמן

לתת לבנק בכל צורה ואופן שהם הוראה מכל מין ומכל סוג שהוא וכן   . א
הגבלה ולכל דבר ללא כל , לחייב את השולח ולזכותו בכל צורה ואופן

או /זאת בין אם ניתנה לשולח תמורה בקשר עם הפעולה ו, ועניין
אך מבלי לגרוע מכלליות , ובכלל זה -ההוראה כאמור ובין אם לאו 

לחסל כל , לנהל, להפקיד, למשוך, או לזכות כל חשבון/לחייב ו: האמור
 בין עבור, למשוך כספים, להעביר ולקבל בהעברה, לשנות, חשבון לבטלו

להעביר כל כספים מכל , בין עבור אחרים, בין עבור השלוח, השולח
זאת בין אם , לכל חשבון נוסף או אחר, כולם או חלק מהם, חשבון

ובין , החשבון אשר אליו מועברים הכספים מתנהל על שם השולח לחוד
בין אם הוא מתנהל על שם השלוח , כלשהו' אם הוא מתנהל על שם צד ג

  .ל"בין בארץ ובין בחו, ם אחריםובין ביחד ע, לחוד

השלוח יוכל לפעול מתוקף כתב זה ולחייב כל חשבון בין אם יהיה   . ב
אפילו שייעשה (החשבון נשוא פעולתו קרדיטורי ובין אם יהיה דביטורי 
בין אם השולח , )לדביטורי כתוצאה ממתן איזו הוראה או פעולה כאמור

בקשר לכך  -אם לאו וגם או השלוח ביקש מהבנק לקבל אשראי בין 
מתחייב השולח כלפי הבנק לכסות ולשלם לבנק כל יתרת חוב מיד עם 

  .היווצרותה בתוספת ריבית וכל חיוב נוסף שיבוא כתוצאה מכך

 / שטרות / שיקיםות כל חשבון שהוא וכן למסור לבנק להפקיד לזכ  . ג
בחשבון לשם גבייתם וזקיפתם תמורתם , ממסרים סחירים אחרים

בהתאם לתנאים ולכללים  - או לשם ניכיון /או לשם בטחון ו/כלשהו ו
הנהוגים בבנק בעניין זה מפעם לפעם ולצורך כך אף להסב את 

ל וכן למשוך ולהוציא כספים "ממסרים סחירים הנ/שטרות/השיקים
או לזכות השלוח ובין בעבור /בכל דרך שהיא מכל חשבון בין בעבור ו

  ים/או לזכות אחר/ו

מכל  מין  לבצע עסקאות בניירות ערך, מפעם לפעם, להורות לבנק )1(  . ד
או הנובעות מביצוע עסקאות /על כל הפעולות הכרוכות ו(סוג שהוא 

להפקיד , לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לקנות)  כאמור
בין ניירות , להמיר ולממש כל ניירות ערך, למכור, לזכות כל חשבון

רישומים או (ך על שם חברה כלשהי בין ניירות ער, ז"ערך למוכ
בין על שם מישהו , בין על שם השולח, בין על שם השלוח) אחרת
א בין "בין ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בת, אחר

ל ובין ניירות ערך שהונפקו על ידי "ניירות ערך זרים הנסחרים בחו
ניירות הערך לסוגיהם השונים כאמור (המדינה או בערבותה 

  ").ניירות ערך"וכמפורט לעיל יכונו להלן ביחד ולחוד 

או המתקבל /להעביר כל סכום הנובע ו, להורות לבנק מפעם בפעם  )2(
או מביצוע הפעולות כמפורט /מביצוע עסקאות בניירות הערך ו

ללא יוצא מן הכלל ובכל מקום , לכל חשבון שהוא, לעיל) 1(ק "בס
  .ל"בין בארץ בין בחו, ם לאובין אם הוא על שם השולח בין א, שהוא

לעיל מצהיר ומאשר השולח כי ) 2( -ו) 1(ק "בקשר עם האמור בס  )3(
הוא מודע לרמת הסיכון הגבוהה שבביצוע עסקאות בניירות ערך 

מיד עם , והוא מתחייב כלפי הבנק לכסות  ולשלם כל יתרת חוב
  .בתוספת ריבית וכל חיוב נוסף שיבוא כתוצאה מכך, היווצרותה

   עתידיים חוזיםלבצע עסקאות ב, מפעם בפעם, להורות לבנק   ) 1(  .ה
או /על כל הפעולות הכרוכות ו(מכל מין וסוג שהוא  ואופציות

, ח"בין עסקאות באופציות במט) הנובעות מביצוע עסקאות כאמור
בין עסקאות , בין עסקאות חליפין עתידיות בין סוגי מטבע שונים

אביב -הבורסה לניירות ערך בתלף המתנהל על ידי "בשוק המעו
ף ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור "במסגרת מסלקת מעו

ב "כתיבה של אופציות לסוגיהן וכיוצ, מימוש, מכירה, קניה, לעיל
עסקאות במכשירים עתידיים ופיננסיים לסוגיהם השונים כאמור (

עסקאות "וכמפורט לעיל יכונו להלן כולן ביחד וכל אחד לחוד 
  "). ואופציות עתידיים חוזיםב

  
או המתקבל /להעביר כל סכום הנובע ו, מפעם בפעם, להורות לבנק  ) 2(

או מביצוע פעולות כמפורט /מביצוע עסקאות במכשירים פיננסיים ו
, בכל מקום שהוא, לכל חשבון ללא יוצא מן הכלל, לעיל) 1(ק "בס

  .ל"בחובין בארץ ובין , בין אם הוא על שם השולח ובין אם לאו

לעיל מצהיר ומאשר השולח כי הוא ) 2( -ו) 1(ק "בקשר לאמור בס  ) 3(
 חוזיםעסקאות במודע לרמת הסיכון הגבוהה הטמונה בביצוע 

והוא מתחייב כלפי הבנק לכסות ולשלם לבנק  ואופציות עתידיים
בתוספת ריבית וכל חיוב נוסף , מיד עם היווצרותה, כל יתרת חוב

  .שיבוא כתוצאה מכך

או למשוך כספים אף /או לבטל ו/הוראות לשבור ו, בין היתר, לתת לבנק  .ו
, לפני תום תקופת ההפקדה וזאת בקשר לכל חשבון אשר הכספים בו

כל , מופקדים לזמן קצוב ובכפוף לתנאי כל חשבון, כולם או מקצתם
  .'כל עסקה וכו, הפקדה

ות עם או בלי בטוח אשראים ומשיכות יתר, הלוואותלקבל מהבנק   .ז
ולעשות בהם כל שימוש כפי שייראה לו וללא כל הגבלה וכן לבקש 
מהבנק כי יקבל על עצמו התחייבויות כלפי צדדים שלישיים כלשהם 

, או בקשר עם כל חשבון לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור/בגין ו
  .ב"ערבויות וכיוצ, אשראים דוקומנטריים ואחרים

בגין ) כולם או כל חלק מהם(זכות וכל  להמחות כספים, לשעבד, למשכן  .ח
לחדש כל , להפקיע, בכל צורה ואופן וכן לבטל, ובקשר לכל חשבון

בין שהם של , הכל לאבטחת כל חיובים מכל מין וסוג שהוא, שעבוד
, בין שהם קיימים, ים/בין שהם של השלוח ובין שהם של אחר, השולח

או בלתי בין שהם מותנים , בין שהם מתחדשים, בין שהם עתידיים
כפי הגדרתם ותיאורם של  -מותנים ובין שהם קצובים או בלתי קצובים 

  .חיובים אלה במסמכים שעליהם יחתום השלוח

לקיום חיובים כלשהם אפילו , כלפי הבנק בשם השולח ובמקומו לערוב  .ט
או לקיום חיובים של כל צד שלישי /או של מי מיחידיו ו/הם של השלוח ו

עסקות , משיכות יתר, אשראים, ן כל הלוואותבגי, כלפי הבנק, שהוא
או שיינתנו על ידי הבנק לשלוח או /ושירותים בנקאיים אחרים שניתנו ו

זאת כפי הגדרתו ותיאורו של החיוב הנערב , לצד שלישי כאמור
  .במסמכים שעליהם יחתום השלוח

בין במטבע ישראלי בין , ש השולח"ע ות/לפתוח כל חשבוןלהורות לבנק   .י
 - ים וכל אלה ייכללו בגדר כתב זה /ות נוסף/במטבע חוץ וכן חשבון

ות /חתימת השולח על כתב זה תהווה דוגמת חתימתו לצורך כל חשבון
  .ו כאמור/שיפתח

  .בכל מקרהשל הטופס ימולאו ' ב-ו' ם אחלקי :חלקים 3לטופס  !שים לב, לקוח נכבד

 .חוהכ ייפוי  על פי הגביל את ההרשאהל ובכוונתך רק במקרהימולא ' גחלק 

  'אחלק 
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בקשר לכל חשבון ובקשר לכל פעולות  מידעלקבל מהבנק כל   )1. (יא
או /או הנוגע ו/ועניין הכרוך והמבוצעות בו וכן בקשר לכל דבר 

הקשור לכל חשבון ללא כל הגבלה ובכל דרך שתראה לבנק ואחת 
באמצעי מחשב , בכתב, פה-ל מוחזק בבנק בעל"היא אם המידע הנ
  .או בכל דרך אחרת

כלשהו קיומו של כל חשבון וכן לבקש ' לבקש מהבנק כי יאשר לצד ג  )2(
יע או עשוי להגיע לבנק שהוא מידע שהג' מהבנק כי ימסור לכל צד ג

ללא כל הגבלה ובכל דרך שתראה לבנק , או השלוח/אודות השולח ו
באמצעי , בכתב, ל מוחזק בבנק בעל פה"ואחת היא אם המידע הנ
  .מחשב או בכל דרך אחרת

זה מכל חובה ' ק יא"הבנק יהיה משוחרר בקשר לכל האמור בס   )3(
ומכל חובת , ואחריות ובכלל זה מכל חובה של סודיות בנקאית

א "סודיות אחרת בין על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ
בין על פי הוראות כל דין נוסף או אחר ובין , )על כל תקנותיו( 1891

או לבחון /על פי הסכם ואף לא תהיה על הבנק כל חובה לבדוק ו
זה לעיל ' ק יא"או קבלתו כאמור בס/או להתנות מסירת מידע ו/ו

  .או מטרה אשר לשמם המידע יתבקש/ש ובקשר עם כל שימו

זה לעיל הינן בגדר ' ק יא"ההסכמות וההוראות האמורות בס  )4(
ומכל מקום  1981 -א "הסכמות על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ

תרופה , השולח מוותר בזאת כלפי הבנק על כל זכות ועל כל הגנה
  .וסעד לעניין כל אלה

בקשר לכל דבר ועניין הכרוך מחילה ויתור , לידי פשרהלהגיע עם הבנק   .יב
  .או בקשר עם הבנק/או הנובע מכל הפעילויות עם ו/ו

, כתב שיפוי, כתב ערבות, כתב התחייבות, הצהרה, על כל הסכם לחתום  .יג
או הנוגע /כתב ויתור וכל מסמך וטופס בקשר לכל דבר ועניין הכרוך ו

  .או בקשר עם הבנק/או הקשור לכל הפעילויות עם ו/או הנובע ו/ו

  איסור שליחות משנה ואיסור העברה

להעביר סמכויותיו על מובהר ומוצהר בזה כי השלוח לא יהיה רשאי למסור ו. 2
פי יפוי כח זה כולן או מקצתן ומבלי לגרוע מכלליות האמור לא יהיה השלוח 

או /רשאי לייפות כוחו של צד שלישי כלשהו בקשר לכל דבר ועניין הכרוך ו
  .הנובע מכתב זה

  סיום השליחות

אותו לגבי , תסתיים כלפי הבנק די השלוחכל אחד מיחיהרשאתו של ) 1. (א. 3
  :בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, לבדשלוח ב

אם הבנק יקבל מאת השולח או מאת אותו השלוח הודעה בכתב ) א(
אם הבנק  -במקרה שהשולח הינו תאגיד . על סיום אותה הרשאה

יקבל הודעה בכתב על סיום אותה ההרשאה כשהיא נחזית להיות 
  .חתומה על ידי התאגיד השולח

  -או  -  
גריעת , מוות: מאת גורם כלשהו בדבר, הודעהאם הבנק יקבל ) ב(

ובמקרה  -כשרות משפטית או פשיטת רגל שארעו לגבי השלוח 
אם הבנק יקבל הודעה על פירוקו של אותו  -שהשלוח תאגיד 

  .תאגיד

למען הסר ספק מובהר ומודגש בזה במפורש כי סיום שליחותו של אותו ) 2(
פגע בשליחות של שלוח בקרות אחד מהמקרים המנויים לעיל לא י

יחידי השלוח הנותרים באופן שהם ימשיכו להיות שלוחינו ובאי כוחנו 
כלפי הבנק כל זאת בכפוף להוראות בדבר אופן חתימת השלוח 

  .של כתב זה' המפורטות להלן בחלק ג

הרשאתו של השלוח  -לעיל ועל אף האמור בו ' ק א"מבלי לפגוע באמור בס  .ב
, והזכות לפעול בכל חשבון תהיה נתונהתסתיים כלפי הבנק ) על כל יחידיו(

מאת , אם הבנק יקבל הודעה - ליחידי השולח כולם ביחד, בכפוף לכל דין
בי פשיטת רגל שארעו לג, גריעת כשרות משפטית, מוות: גורם כלשהו בדבר

אם הבנק יקבל הודעה על פירוקו  - השולח ובמקרה שהשולח הינו תאגיד 
  .של אותו תאגיד

  תחולת חוק השליחות

, יחולו על כתב הרשאה ויפוי כח זה 1965 -ה "הוראות חוק השליחות תשכ  .4
  .הכל בכפיפות ובמותאם להוראותיו

  אחריות

לגרוע מאחריות כדי , אין במתן ההרשאה ויפוי הכח ובכל האמור בכתב זה  .5
תנאי וכל , על פי דין ועל פי כל הסכם, ומהתחייבות השולח כלפי הבנק

או עליהם חתם השולח /מסמך אחר לפיהם התחייב השולח כלפי הבנק ו
). בין בעצמו ובין באמצעות השלוח(או שיחתום עליהם בעתיד /כלפי הבנק ו

השלוח  או מחדל של/לכל מעשה ו, מכל היבט שהוא, השולח יהיה אחראי
חבות השולח כלפי הבנק . ללא כל יוצא מן הכלל וכן לכל הוצאות ולכל נזק

או בדרישה כלשהי מאת הבנק אל השלוח ועל /לא תהיה מותנית בפניה ו
לכבדה וכן לפרוע כל חיוב במועדו ולא יאוחר מאשר , השולח יהיה לעמוד בה

  .מיד עם דרישתו הראשונה של הבנק

 למעט אם יוכח כי,בנק מכל אחריות ומכל חבותהשולח פוטר את ה.  א   .6
כלשהו כתוצאה ‘או לצד ג/הפסדים ונזקים נגרמו לשולח ו, הוצאות

כמו כן השולח פוטר את הבנק מכל אחריות ומכל . מרשלנות של הבנק
' או לצד ג/הפסדים ונזקים שייגרמו לשולח ו, חבות בגין כל הוצאות

כתוצאה מפעולה כלשהי  כלשהו כתוצאה מפעולה כלשהי של השלוח או
או של /שיעשה הבנק בהסתמך על איזו הוראה או בקשה של השולח ו

השלוח לא היה , זאת אף אם ביחסים שבין השלוח לבין השולח - השלוח 
  .מוסמך לבצעה

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל הבנק לא יהיה אחראי כלפי השולח  .ב
או /או הפסדים ו/כלשהו בגין נזקים ו' או כלפי צד ג/או כלפי השלוח ו/ו

בין אם הם , בין אם הם ישירים, מכל מין וסוג שהוא, הוצאות כלשהם
שייגרמו או , בין אם הם בלתי צפויים, בין אם הם צפויים, עקיפים

או מחמת כל קשר /מחמת מעשה או מחדל של השלוח ו היגרםלהעלולים 
  .או בקשר עם ביצועם/או עם כתב זה ו/עם השליחות ו

  הוראות כלליות ופרשנות

יפוי כח זה יחול ויתייחס לחשבון העיקרי שמספרו מצויין בראש כתב זה   .7
, האשראים, הפעולות, השירותים, הפיקדונות, החשבונות לרבות כל
ההתקשרויות , העסקות, החיובים, החובות, התחייבויותה, ההלוואות

, לבין הבנק ים/השולחביחסים בין , וכיוצא באלה ללא יוצא מן הכלל
בין לפי מצבם כיום ובין כפי שיהיו , במדינת ישראל ומחוץ למדינת ישראל

או  ים/השולחבין שיפתחו או שיעשו על ידי או על שם , מפעם בפעם בעתיד
ובין שיפתחו או שיעשו לצורך ביצוע פעולות שונות על  אחד או אחדים מהם

או מי מהם מבלי  ים/השולחידי הבנק וביוזמתו של הבנק על שם 
ככל שהם  –יחתמו בגין חשבונות אלה על מסמכים כלשהם  ים/השולחש

ההוראות . קשורים או יהיו קשורים לפי רישומי הבנק לחשבון עיקרי זה
כל החשבונות כאמור בין כחשבונות עיקריים לפי כתב זה יחולו על  הכלליות

, משניים, נספחים, נגזרים, נלווים, ובין כחשבונות או פיקדונות קשורים
, במטבעות שונים, חשבונות כספיים, מעבר, חשבונות או פיקדונות תמורה

, אשראים דוקומנטריים, זכויות, השאלה, חשבונות שמירה, בניירות ערך
וכיוצא באלה והכול לפי רישומיו , עסקות, אשראים, הלוואות, ערבויות

ציון . וקביעותיו של הבנק כפי תוקפם וכפי שיהיו מפעם בפעם ובכל עת
נעשה ) בין אם נרשם ובין אם לאו(מספר החשבון כנקוב בראש כתב זה 

בלבד הוא אינו ממצה ואין בו כדי לגרוע מהתחולה  ים/השולחלצורך זיהוי 
  . הגורפת של תנאי כתב זה

זה אישורינו והתחייבויותינו בכתב , ידוע לנו ומקובל עלינו כי הצהרותינו  .א
  .הן היסוד לנכונות הבנק לפעול בהתאם לאמור בו

אנו נבדוק מעת לעת את מצב כל חשבון ואת הנתונים השונים בדבר . ב
פעולות המבוצעות בכל חשבון זאת על פי תנאי כל המסמכים שחתמנו 

  .עתידאו שנחתום עליהם ב/לבנק ו

  .בכתב זה לשון יחיד אף רבים במשמע וכן להיפך. א  .8

להן  הכותרות בכתב זה הינן לצורכי נוחות והפניה בלבד ואין ליחס. ב
  .משמעות כלשהי בפירוש כתב זה

  .חתימתנו על כתב זה מהווה אף אישור על קבלת העתק ממנו
  :על החתום נו/ולראיה באתי

  :י החשבון/חתימת בעל
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  .................................... זיהוי' מס ............................................................  - שניתן ל ייפוי הכוח לעניין גיםוסיי ותהגבל
  

 אשר יפורטו להלן הסייגים/ההגבלות/וי כח זה הייחודיחולו על כתב הרשאה ויפ עילל' אכי על אף כל האמור בחלק , ים בזאת/ים מודיע/ו השולח/אני
נו יהיה בהן כדי /ו להלן במפורט ובמפורש בצירוף חתימתייפורטאשר , ההוראות המגבילותמודגש בזאת במפורש כי אך ורק  .")ההוראות המגבילות("

    .של כתב הרשאה ויפוי כח זה' אלא יהא בר תחולה לצורך שינוי האמור בחלק , נו/וכל שלא יפורט להלן בצירוף חתימת ידי' אלגרוע מכלליותו של חלק 

או שיהיו קשורים אליו לפי /ש כתב זה לרבות כל החשבונות הקשורים וין בראחל על החשבון העיקרי שמספרו מצו מודגש כי יפוי כח זה, למען הסר ספק
  .רישומי הבנק בכל עת כמפורט בחלק א דלעיל

  :כדלקמןמ "בע מרכנתיל דיסקונטבזאת לבנק ים /ו מורה/אני

   ערבות  
  ....................................................החשבוןי /חתימת בעל  .השלוח לא יהיה רשאי לערוב כלפי הבנק לקיום חיובים -) עילל' אבחלק ' ט 1סעיף (  

   משכון כספים וזכויות  
  ....................................................י החשבון/חתימת בעל  השלוח לא יהיה רשאי למשכן ולשעבד לטובת הבנק -) עילל' אבחלק ' ח 1סעיף (  

  אות ואשראיםוהלו  
  ....................................................י החשבון/חתימת בעל  .ואשראים השלוח לא יהיה רשאי לקבל מהבנק הלואות -) עילל' אבחלק ' ז 1סעיף (  

   ניירות ערך   
  ....................................................י החשבון/חתימת בעל  .השלוח לא יהיה רשאי לעשות עסקאות בניירות ערך -) עילל' אבחלק ' ד 1סעיף (  

   חוזים עתידיים ואופציות   
  ....................................................י החשבון/חתימת בעל  .חוזים עתידיים ואופציותהשלוח לא יהיה רשאי לבצע עסקאות  -) עילל 'אבחלק ' ה 1סעיף (  

  למידע בלבד   
  ....................................................י החשבון/חתימת בעל  .השלוח לא יהיה רשאי לבצע פעולה כלשהי בחשבון –) לעיל' בחלק א' יא 1סעיף (  

   אחר   
  ....................................................י החשבון/חתימת בעל  ..........................................................................................................................................  
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נות והפעולות של הלקוחות על כל החשבו, מספר חשבון עיקרי  צוין לצורכי זיהוי בלבד ומבלי לגרוע מהתחולה הגורפת של כתב תנאים כלליים לפתיחת חשבונות בבנק וניהולם  *
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מי כתב הרשאה וייפוי כוח לסייג ולהוציא עניין מתחו, להגביל, לשימוש בכל מקרה של רצון וצורך לייחד(


