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  לכבוד 

[]  
 

                         ...........................תאריך            ...   .............................................סניף 
  

  או פקסימיליה/בקשה לביצוע פעולות בנקאיות וקבלת מידע באמצעות טלפון ו
  

  .. .........................................זיהוי ' מס .............................................................................................. ה /הלקוחשם . 1   ,מ"אנו הח

  ...........................................זיהוי ' מס .............................................................................................. ה /הלקוחשם . 2  או/ו

  ...........................................זיהוי ' מס .............................................................................................. ה /הלקוחשם . 3  או/ו

  ...........................................זיהוי ' מס .............................................................................................. ה /הלקוחשם . 4  או/ו

מידע  לאפשר לנו להצטרף לשירות לביצוע פעולות בנקאיות ולקבלת ")הבנק" –להלן (מ "דיסקונט בעמרכנתיל  בנקמבקשים בזאת מ") הלקוחות" –להלן ביחד ולחוד ( 
  :)*"ההסדר" -להלן(X לפי המסומן להלן בסימן , או הפקסימיליה/באמצעות הטלפון ו, על פי הוראות או הודעות שניתן לבנק מעת לעת

                                   פקסימיליה               )קבלת מידע ומתן הוראות לביצוע פעולות(  טלפון 
  X ....................  ..................  ...............  .................... ותחתימת הלקוח

  :)וחתום במקום המיועד לכך xסמן החלופה המתאימה בסימן ( הטלפוןאות שימסרו לבנק באמצעות לגבי הור

  ."קוד סודי"על הצורך בשימוש ב מוותריםאנו   
ברות לתת הוראות לביצוע הע לא נוכלמקובל ומוסכם עלינו כי   

  .באמצעות הטלפון לצדדים שלישיים

  X ................  ..............  ......  ....................... ותחתימת הלקוח

 בציטוט תעשה על ידינו ק שתימסר באמצעות הטלפוןכל הוראה לבנ    -או  -
") בנקוד)ה"( - להלן(, בשולי כתב זה המפורט בספח "קוד סודי"

שימוש בבנקוד משמעו שההוראה . זה מכתבתי נפרד המהווה חלק בל
  . ל ניתנה על ידי מי שרשאי לפנות לבנק בבקשה על פי תנאי כתב זה"הנ

  
  X ................  ..............  ...............  .............. ותחתימת הלקוח        

  
  ההסדר  .1

מצהירים , מאשרים ,הננו מסכימים, לעיל מבלי לגרוע מכלליות האמור  
  :-ומתחייבים כלפיכם כדלקמן

יצטט את הבנקוד , כל אחד מהמוסמכים לפעול בחשבון על פי תנאיו  )1
, הוראה כאמור ללא ציטוט הבנקוד. בעת מתן הוראה באמצעות הטלפון

  .לא תחייב את הבנק לבצעה, או בציטוט שגוי שלו
וד תחייב אותנו כל הוראה באמצעות הטלפון שתינתן תוך שימוש בבנק  )2

  .אף אם הבקשה ניתנה על ידי מי שאינו מוסמך לכך על פי תנאי החשבון
  .בנקוד בהודעה שתימסר לבנק בכתבאנו נהיה רשאים לשנות את ה  )3

השינוי יכנס לתוקפו ביום העסקים שלאחר מועד מסירת ההודעה על   
ן הוראה שתינתן בטלפו, למניעת ספק מובהר כי. כאמור, שינוי הבנקוד

    .בציטוט הבנקוד הקודם לא תחייב את הבנק
האחריות  -מוטלת עלינו ועל כל המוסמכים לפעול בחשבון על פי תנאיו   )4

לא לגלותו ולא להעבירו לאחר , לשמור בסודיות מוחלטת את הבנקוד
בכל תנאי שהוא ואנו משחררים את הבנק מכל אחריות לכל נזק העלול 

  .נוייד להיגרם עקב שימוש בבנקוד שלא על
להקליט ולשמור את השיחות הטלפוניות , לפי שיקול דעתו, הבנק רשאי  )5

  .בהתאם לתנאי החשבון

  כלליות הוראות  .2
ד חלק בלתי נפרד מכתב תנאים כלליים ויהווה תמי מהווהכתב זה   )1

כל יתר מסמכי חשבוננו בחתימתנו וכן מ וניהולם בבנקחשבונות ת לפתיח
בבנק החתומים על ידינו ובין היתר מכל הבטוחות והערובות בקשר עם 

או כפי שיהיו /חשבוננו בבנק כפי מצבם במועד חתימתו של כתב זה ו
או יחייבו /בעתיד מזמן לזמן בהתאם לרישומי הבנק בכל עת המחייבים ו

בהמשך , חתקשה אכמ, ודבר באופן שיש לקוראם ביחד אותנו בכל עניין
המשלימים זה את זה והמוסיפים זה על , כתנאים מתנאיהם, וברצף אחד

  ;)"כתב התנאים הכלליים" –להלן ביחד ולחוד (זה 
, המונחים והמילים בכתב זה, כי כל הביטויים, למען הסר ספק, יודגש  

כמפורט בכתב התנאים הכלליים וכך גם  –הגדרתם ומשמעותם , פירושם
הכללים והדברים האמורים והמפורטים בכתב , תההוראו, התנאיםכל 

התנאים הכלליים יש לראותם לצורך כל עניין ודבר כאילו נכתבו ונרשמו 
  .גם בכתב זה כחלק בלתי נפרד מתנאיו והנאמר בו

על הפעולות שתתבצענה על פי כתב זה יחולו כל התנאים וההוראות שהיו   )2
  .מסרנו לבנק בכתבאילו היו מבוצעות על פי הוראה ש ןחלים עליה

גם , כל האמור בכתב זה יחול ויחייב את כל בעלי החשבון ביחד ולחוד  )3
מכל סיבה , במקרה בו לא יהיו חתומים על כתב זה כל בעלי החשבון

  .שהיא
  

  :ולראיה באנו על החתום
  )חתימתנו על כתב זה מהווה אף אישור על קבלת העתק ממנו(

  
  

1.............................      2 ..............  ...............     3 ..............  ................      4 ........................... X  
  חתימת הלקוחות

  
         .................................  חתימה . ......................................שם ומשפחה :נחתם בפני

  .ההצטרפות להסדר הינה לקבלת מידע בלבד באמצעות הטלפון - על שם יחיד שזכויות החתימה בו מחייבות חתימתם ביחד של שניים או יותר מבעלי החשבון במקרה של חשבון   *

  ------ ------------ ----------- או פקסימיליה/ביטול הצטרפות לביצוע פעולות בנקאיות באמצעות טלפון ו ------ --- - ------ ----- ------- 
או , לביצוע פעולות בנקאיות, ים לפנות לבנק/נהיה רשאי/לא אהיה, נו זו/נו שהחל ממועד הודעתי/ים כי ידוע לי/ל ומאשר"נו הנ/בזה את הוראתי ים/מבטלו /הנני

  . xלפי המסומן בסימן , פקסימיליה    טלפון    לקבלת מידע באמצעות
  
  

  X ................................................ וחתימהשם   ..........................תאריך                       X.............................................. הוחתימשם      ..........................תאריך
  

     X ................................................ וחתימהשם   ..........................תאריך                       X.............................................. וחתימהשם      ..........................תאריך

  
  ................................חתימה ............. ..............................ומשפחה שם :נחתם בפני

      
  סניף' מס    (*)חשבון עיקרי ' מס

  
      

  סניף' מס    (*)חשבון קודם ' מס  

  --------------------------  ----- ----------- ---------------------------------------------------  גזור ותייק בנפרד  ---------------- ------------
  
  

  
  ש"חשבון עו' מס  קוד סודי ראשוני  

     :ווח הוראת בנקודדי

  


