
    תיק ממסרים   –' חלק י
, אם הבנק יסכים לפי שיקול דעתו ומבלי שיהיה חייב לעשות כן .1

 - להלן בחלק זה (  להסדר תיק ממסריםהלקוחות לצרף את 
כי אז לפי בקשת הלקוחות בכתב בטופס המיועד , )"ההסדר"

תהיה  השתתפותם בווהסדר להלקוחות רפו ויצ לעניין זה בבנק
 .כפופה לתנאים המפורטים להלן

כדי לחסוך , נעשה לנוחיותם בלבד הסדרה ידוע ללקוחות כי .2
מהם את משך הזמן הנחוץ לביצוע פעולות המסירה של 

 .הממסרים המפורטים להלן בדלפק הבנק
 :המסמכים הכלולים בהסדר .3

או במטבע חוץ , הפקדת מזומנים במטבע ישראלי 3.1
עד לסכום כנהוג וכמקובל בבנק בעניין , וניםש במטבעות

כפי שיקבע בעתיד על ידי הבנק , זה או סכום אחר
גבוה יותר בכל  והלקוחות מתחייבים שלא להפקיד סכום

 .פעם
 .הפקדת ממסרים כספיים במטבע ישראלי או במטבע חוץ 3.2
 .מסירת מסמכים 3.3
, תשלומים: מתן הוראות ביצוע במטבע ישראלי כגון 3.4

, בשקלים פיקדוןהפקדה ל, ןולחשב העברה מחשבון
 .הזמנת פנקסי שיקים

 .עליו יודיע הבנק מזמן לזמן ובכל עתשכל מסמך אחר  3.5
הלקוחות מתחייבים להפקיד  מטבע חוץבמקרה של ממסרים ב .4

כדין על פי  באמצעות תיק הממסרים רק ממסרים שהתקבלו
ובהיתרים  1978-ח"התשל מטבע חוץהמותר בחוק הפיקוח על 

 .ל פיושניתנו ע

עם הצטרפות הלקוחות להסדר יקבלו הלקוחות תיק לשימושם  .5
אותו הם מתחייבים לא למסור למישהו אחר שהאישי והבלעדי 

 )."התיק" –להלן (
אליו שמסירת הממסרים לסניף הבנק תיעשה באמצעות התיק  .6

תצורף רשימת הממסרים וסכומיהם על גבי טופס שיונפק 
רה יקבלו הלקוחות לידם במעמד המסי. ללקוחות על ידי הבנק
 .תיק חליפי לשימוש חוזר

התיק ביום קבלתו מאת הלקוחות  כולתהבנק יבדוק את ת .7
ובהתאם לממצאי בדיקתו יזוכה ויחויב חשבון הלקוחות 

 .בסכומי הממסרים
הלקוחות מתחייבים בזה לברר בבנק ביום מסירת התיק את  .8

יהם את הערותמיד לבנק  ל ולהעיר"תוצאות בדיקת תכולתו כנ
 .אם יהיו כאלה

בכל מקרה של חילוקי דעות בינם לבין  כי מוסכם על הלקוחות .9
במקרה של אי התאמה בין רשימת הממסרים  לרבות, הבנק

, ממצאי הבנקתכולת התיק על פי שצורפה על ידם לתיק לבין 
 .לתכולת התיקהוכחה לכאורה  ממצאי הבנק ורישומיו ישמשו

, בכל עת וללא תנאי ידיתהבנק יהיה רשאי להפסיק הסדר זה מ .10
ובמקרה כזה אין , על ידי מתן הודעה ללקוחות בכל דרך שיבחר

 .תביעה או דרישה, עילה, הבנק כל טענה ולא יהיו ללקוחות כלפי
ם הפסקת ההסדר הלקוחות יחזירו מיד את התיק לבנק ויחזרו ע

לבצע מסירת ממסרים לפי הנהלים הרגילים שיהיו קיימים בבנק 
 .עתבאותה 

   


