
 מטבע חוץ   -חלק ד' 

 –ניהול החשבון  .1

כל סכום שיופקד במטבע חוץ, יופקד בחשבון עובר ושב 
במטבע חוץ, ובלבד שניתן לעשות כן באותה עת לפי הוראות 

 הרשויות המוסמכות בישראל. 

הפקדה לפיקדון תעשה בדרך של העברה מחשבון עובר ושב 
במטבע חוץ כאמור, או בדרך של רכישה ישירה לפיקדון, לפי 

בד שמדובר בסכום שאינו האפשרויות בבנק באותה עת, ובל
קטן מהסכום המזערי לפיקדון הנקבע על ידי הבנק מעת לעת 

(. אם הסכום בפיקדון קטן מהסכום "הסכום המזערי" –)להלן 
המזערי, הפיקדון לא ישא ריבית. הבנק יהיה רשאי לצרף או 

 לאחד סכומי הפקדה באותו מטבע. 

חיוב מובהר בזאת במפורש, כי אין באמור בסעיף זה משום 
הבנק בתשלום ריבית זכות בחשבון באופן ששיעור הריבית 

" )אפס( ובמקרה זה לא תשולם ריבית לזכות 0יוכל להיות גם "
החשבון, או שהריבית בחשבון או בפיקדון יכול שתהיה בשיעור 

 שלילי.

בנוסף מובהר כי בכל מקרה שבו הריבית על יתרת הזכות 
נק וקביעת הבנק, תהיה בשיעור שלילי, בהתאם לחישובי הב

יהיה הבנק רשאי לחייב את החשבון בגין כל יתרת הזכות 
שתהיה בחשבון בריבית שלילית בשיעור כפי שייקבע מעת 
לעת על ידי הבנק ובאופן שיהיה נהוג בבנק מזמן לזמן והכול 

 על פי הודעתו של הבנק ללקוחות בעניין זה ובכפוף לדין. 

מחשבון מטבע חוץ הלקוחות מתחייבים, כי משיכת כספים 
המתנהל כחשבון עובר ושב, תעשה על ידם אך ורק בגבול 
יתרת הזכות שתעמוד לרשותם בחשבון, אלא אם כן אושרה 
להם מסגרת אשראי בחשבון, ואם אושרה, בגבול שאושרה 

 ולמשך התקופה שאושרה.

 -ביצוע הוראות  .2

הוראות הלקוחות לקניה או למכירה של מטבע חוץ יחשבו 
ייה או למכירה של מטבע חוץ, שתבוצע בהתאם לבקשה לקנ

לשערי החליפין שיקבעו על ידי הבנק לפעולות מהסוג נשוא 
הוראות הלקוחות בעת הביצוע בפועל של הקנייה או המכירה 
על ידי הבנק. אם הוראות אלה ניתנו כאשר שערי החליפין טרם 
נקבעו על ידי הבנק או כאשר עדיין אין בידי הבנק הכמות 

ה של המטבע נשוא הוראות הקנייה, יהיה הבנק רשאי הדרוש
שלא לבצע את הפעולות או לדחות את ביצוע הפעולות, או 
לבצען באופן חלקי, והכול לפי שיקוליו וקביעותיו של הבנק 
בלבד, עד לקביעת שערי החליפין על ידו או עד שתהיה בידו 
הכמות הדרושה של המטבע לשם ביצוע ההוראות. בכל מקרה 

הבנק אחראי לנזק שיגרם ללקוחות כתוצאה מביטול  אין
הפעולות או כתוצאה מביצוע הקנייה או המכירה באיחור או 

 באופן חלקי ובלבד שהאיחור לא נגרם מחמת רשלנות הבנק.

 –תנאים לקניית המחאות במטבע חוץ מהלקוחות  .3

השיקים או המחאות הנוסעים או השיקים הבנקאיים או פקודות 
( "ההמחאות" –רות או הממסרים )להלן התשלום או השט

שאת תמורתם קיבלו הלקוחות או יקבלו או נקנו או ייקנו מאת 
 הינם ויהיו בתנאים כדלהלן: –הלקוחות על ידי הבנק 

הלקוחות ערבים לכך כי כל החתימות וההסבות על  3.1
 ההמחאות נחתמו ברשות, הנן אמיתיות ואינן מזויפות.

ללא הגבלה, או בכל אם יתברר לבנק בכל זמן שהוא,  3.2
 דרך שהיא ש:

ההמחאות, או איזו מהן, לא נפרעו או אבדו או לא  (1)
נתקבלו על ידי הקורספונדנט של הבנק או לא 
נפרעו בשל חתימה/ות היסב מזויפת/ות, או 
שהבנק זוכה בתמורת ההמחאות אך הזיכוי בוטל 
במועד מאוחר שאינו מוגבל בזמן, בשל חתימה/ות 

 מסיבה כלשהי; אוהיסב מזויפת/ות, או 

אין באפשרות הקורספונדנט להעביר לבנק את  (2)
 התמורה או חלקה מסיבה כלשהי.

אזי הבנק יהיה רשאי לבטל בכל עת את קניית 
ההמחאות או מי מהן במקרה שתמורתן או חלקה לא 
נגבתה בפועל כתוצאה מאחת הסיבות הנ"ל. הביטול 
יהיה למפרע מהיום שהבנק קיבל מאת הלקוחות את 

 חאות שתמורתן לא נגבתה.ההמ

הלקוחות פוטרים את הבנק מחובת הצגה, מתן הודעת  3.3
חילול או העדה בקשר לאי פירעון או קיבול של 

 ההמחאות או מי מהן.

 –תנאים לקניית מטבע חוץ במזומן מהלקוחות  .4

אם הבנק לא הצליח לגבות את תמורת המזומן )בנקנוט( 
בטענה שיצא מן שנתקבל מכל אחד מהלקוחות, או חלק ממנו, 

השימוש או שנמצא בלוי או מזויף, או אם אין באפשרות 
הקורספונדנט של הבנק להעביר את התמורה מכל סיבה 
אחרת, אזי הבנק יהיה רשאי לבטל את קניית המזומן 
שתמורתו לא נגבתה. ביטול זה יהיה למפרע מיום קבלת 

 המזומן מאת הלקוחות על ידי הבנק.

 –הרשאה לחייב חשבון  .5

לקוחות נותנים בזה לבנק הוראה והרשאה בלתי חוזרת ה
לחייב כל חשבון של הלקוחות בבנק בסכומי השטרות וזאת 
בכל מקרה שבו השטרות לא נפרעו או שהוחזרו כבלתי נפרעים 

 או שהבנק חויב בגינם מכל סיבה ובכל מועד שהם.

פירושו: כל סכום שהבנק שילם  "סכומי השטרות"בסעיף זה: 
ללקוחות, לרבות בדרך של זיכוי חשבון, בעבור שטרות שמסרו 
הלקוחות לבנק בין שמסרו אותם לגבייה ובין לקנייה, בצירוף 
ריבית והפרשי שער שיחושבו החל מן המועד שבו הבנק שילם 

 ללקוחות את הסכום הרלוונטי. 

 –שינוי מעמד  .6

לקוחות או במעמד מי במקרה של שינוי במעמדם של ה
מהלקוחות, על פי פקודת מס הכנסה, חוק איסור הלבנת הון, 

, או כל דין, היתר או הוראה אחרים או כל שינוי 2000-התש"ס
או תיקון בהם, הלקוחות מתחייבים להודיע על כך לבנק 

 בהודעה בכתב המפרטת את מהות השינוי.

 –צרוף עסקאות ושימוש בקורספונדנטים  .7

רשאי לבצע את הוראות הלקוחות לביצוע הבנק יהיה  7.1
עסקה או עסקאות במטבע חוץ, לפי שיקול דעתו, 
כעסקה נפרדת או כעסקאות נפרדות או לצרפן 

 לעסקאות אחרות דומות.

הבנק יהיה רשאי להשתמש בשירותי בנקים  7.2
קורספונדנטים או קבלני שירותים אחרים בישראל או 

 מחוצה לה.

בון/פיקדון במטבע חוץ התחייבות הבעלים/הלקוחות בחש .8
 –המזוכה בתשלומי רנטה או פנסיה או תשלומים אחרים 

הואיל ומדי פעם בפעם מזוכה החשבון בתשלומים המתקבלים 
לטובת אחד או אחדים מאת הלקוחות בין במטבע חוץ ובין 
במטבע ישראלי והמהווים תשלומי רנטה או פנסיה או 

 קמן:תשלומים אחרים, הלקוחות מתחייבים בזאת כדל

במקרה של פטירת אחד מהלקוחות ו/או בן הזוג  8.1
מתחייב הנותר בחיים ו/או היורשים למסור הודעה על 
כך לבנק באופן מידי ולהימנע ממשיכת כספים כלשהם 

 מתוך החשבון הנ"ל עד למסירת הודעה כנ"ל.

אם החשבון יזוכה בטעות כשהזיכוי מקורו בתשלומי  8.2
היה זה מחובתם רנטה או פנסיה או מתשלומים אחרים י

של הלקוחות שלא למשוך כספים אלה, ואם הלקוחות 
ימשכו אותם, הלקוחות מתחייבים להחזירם לבנק מיד 

 עם דרישתו הראשונה.

אם החשבון יזוכה בסכום כלשהו לאחר מועד פטירתו  8.3
של אחד מהלקוחות בין שהזיכוי נעשה בטעות ובין 

ה בדרך אחרת, והזיכוי נובע מתשלומי רנטה או פנסי



שהיו מגיעים למי מבין הלקוחות שנפטר, יהא זה 
מחובתו של הנותר בחיים שלא למשוך כספים אלה, ואם 
נמשך סכום כלשהו כנ"ל, מתחייב הנותר בחיים להחזירו 

 לבנק מיד עם דרישתו הראשונה.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הלקוחות מתחייבים להחזיר  8.4
ת לבנק כל סכום שימשך על ידי כל אחד מהלקוחו

מהחשבון הנ"ל, אם יתברר כי החשבון זוכה בסכום 
כלשהו בטעות או בכל דרך אחרת או במקרה שהבנק 
יידרש להחזיר סכום כלשהו שהועבר אליו ואשר החשבון 

 הנ"ל זוכה בו. 

בכל אחד מהמקרים הנ"ל יהיה הבנק רשאי לחייב את 
החשבון מיד, ללא כל הודעה מוקדמת ללקוחות ואם 

יהא החשבון לדביטורי, הלקוחות עקב חיוב כזה 
מתחייבים לשלם מיד לבנק כל סכום שידרשו לכיסוי 

 החבות שנוצרה, לפי דרישתו הראשונה של הבנק.

אם כתוצאה מהוראות הלקוחות הבנק ימיר את מטבע  8.5

החוץ שיתקבל בעבורם במטבע ישראלי, כי אז הבנק 
מוסמך בזה לרכוש על חשבון הלקוחות במטבע ישראלי 

ום של מטבע חוץ במחיר שיהיה קיים ביום את הסכ
 הרכישה.

התחייבותם הנ"ל של הלקוחות ניתנת בזה, בנפרד  8.6
 ובמאוחד.

הוראות אלה של הלקוחות בלתי חוזרות הואיל וזכויות  8.7
 צד ג' תלויות בהן.

כי החשבון זוכה בטעות או  –אישור או הצהרת הבנק  8.8
שהלקוחות נדרשו להחזיר את הסכום שבו זוכה החשבון 

תחייב את הלקוחות ותהיה נאמנה עליהם בכל עת  –
ותהווה בעבורם הוכחה קבילה לגבי נכונות האישור או 

 ההצהרה.

הלקוחות מוותרים על הצורך בהודעות או התראות וכל  8.9
דרישה מצד הבנק אל הלקוחות תהווה הוכחה קבילה 

 בדבר חובתם לפעול לפי דרישת הבנק.
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