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להפקיד מעת לעת בחשבונם שיקים  יניםימעונהלקוחות  1.1
עתידי ולקבל את תמורתם בניכוי מראש  רעונםיפשמועד 

 –להלן (של הוצאות ועמלות הבנק ובניכוי ריבית מראש 
 –להלן (לצורך ביצוע האמור לעיל ; )"דמי הניכיון"
ק בבקשה בכתב יהא על הלקוחות לפנות לבנ) "הניכיון"

 –להלן (בנוסח כפי שיהיה מקובל בבנק באותה עת 
 )."הבקשה"

פרטי השיקים הרלוונטיים , בין היתר, בבקשה יפורטו 1.2
שיעור , סכומם, כמותם, )"השיקים"או  "השיק" –להלן (

על ידי הלקוחות בקשר דמי הניכיון שישולמו או סכום 
 .לאותה בקשה

רתם של הלקוחות מתחייבים לשלם לבנק את תמו 1.3
של השיקים  רעונםיפבמועדי ולפי סכומי  השיקים שנוכו

בהתאם  לווהכבקשר עימם דמי הניכיון ואת כל , שנוכו
לאמור בכתב זה וכן בהתאם לכל הודעה שישלח , לבקשה

הבנק ללקוחות בגין או בקשר עם עסקת הניכיון או 
ההודעה תהווה ). "ההודעה" –להלן (הבקשה הרלוונטית 

 .ד מכתב זה ומהבקשה הרלוונטיתחלק בלתי נפר
 –התחייבות הלקוחות  .2

הלקוחות מתחייבים לשלם לבנק את סכומו של כל שיק  2.1
מכל  פירעוןשנוכה אשר יימצא על ידי הבנק כלא ניתן ל

ובין אם קודם למועד  רעונויפבין אם במועד (סיבה שהיא 
מכל סיבה  רעונויפאו לא ישולם לבנק בזמן ) רעונויפ

 .שהיא
מקבלים על עצמם את האחריות הגמורה הלקוחות  2.2

לאמיתותם ולנכונותם של , לתקפותם, יקיםלתקינות הש
ושל כל  ההסבות והתאריכים שעל השיקים, כל החתימות

הלקוחות מצהירים . יתר הפרטים של השיקים
שיק שלגביו ירצו לבצע את הניכיון  כי כל, ומתחייבים

ופשי ח, ובבעלותם הגמורה כדין וכשורה יהיה בחזקתם
או חבות זכות , זכות עיכבון או קיזוז, עיקול, מכל שעבוד

הגיע לידיהם מאת , צד שלישי מסוג כלשהוכלפי 
לקוחותיהם במהלך העסקים הרגיל שלהם והתקבל כנגד 

ללא ידיעה על פגם , תמורה מלאה שניתנה על ידי הלקוחות
וכי הם זכאים לעשות בשיק כמפורט , או טענה כלשהם

 . בכתב זה
, וחות פוטרים את הבנק מכל חובות האוחז בשיקהלק 2.3

משלוח הודעת חילול או מתן , העדה, ובכלל זה הצגה
התחייבויות הלקוחות הנובעות כל . הודעה אחרת כלשהי

מהסבותיהם או הקשורות עמן יישארו בתוקפן גם אם 
, הפעולות האלה לא ייעשו על ידי הבנק או שלא יעשו בזמן

ק יהיה רשאי לאחוז בכל במקום ובאופן הנכון והבנ
הנחוצים לגביית , האמצעים המשפטיים והאחרים

כמו כן הלקוחות משחררים את . השיקים לפי שיקול דעתו
האובדן כן אלא אם  יםהבנק מכל אחריות לאובדן השיק

 .נגרם ברשלנות הבנק

כינוס , פירוק, פשיטת רגל, פסילת דין, במקרה של מוות 2.4
, מושך, יזה שהוא חותםל אשהארץ עזיבת , מאסר, נכסים
ערב או כל צד אחר החייב או העשוי להיות , קבל, מסב

אשר לפי , חייב על פי שיק שנוכה או בקרות כל מקרה אחר
, דעת הבנק פוגע או עלול לפגוע באפשרות תשלומו בצורתו

או , בתוקפו וכיוצא באלה של איזה שיק שנוכה, בתוכנו
יזושהי במקרה שצד כלשהו לשיק שנוכה לא ימלא א

מכל סיבה , שהבנק לא יוכלאו מהתחייבויותיו כלפי הבנק 
כי אז הלקוחות מתחייבים  ,שהיא לממש זכויותיו כלפיו

בזאת לשלם לבנק לפי דרישתו הראשונה את סכומו של כל 
של השיק שנוכה טרם  רעונויפשיק שנוכה אף אם זמן 

 .הגיע
מבלי לגרוע מכלליות האמור בכתב זה הלקוחות  2.5

ם לפצות ולשפות את הבנק ולשלם לבנק את כל מתחייבי
לבנק בקשר עם כל שיק ושיק שיהיו הנוספות  ההוצאות

 נזכרותאלו העל וזאת נוסף ) בין אם נוכה ובין אם לאו(
ל כוללות בין היתר הוצאות "ההוצאות הנוספות הנ. לעיל
וכל ההוצאות הנוספות , שכר טרחת עורך דין, משפט

 .נקוהנזקים האחרים שיהיו לב
הלקוחות מתחייבים לשלם לבנק ולהחזיר לבנק כל סכום  2.6

בתוספת  לווהכלרבות כל סכום שיק שנוכה כאמור ל "כנ
 .ריבית חריגה מרבית

  –בטוחות וערובות  .3
בנוסף ומבלי לגרוע מהתחייבויות הלקוחות ומזכויות  3.1

השיקים שנוכו יהיו , הבנק על פי כתב זה וכל בקשה
כמשועבדים תם בבנק החל ממועד הפקדויחשבו תמיד 

יחידה , וכממושכנים לבנק בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה
ובלעדית לזכות ולטובת הבנק וכל זכויות הלקוחות 

. מוסבות ומועברות לבנק, בשיקים יחשבו ויהיו מומחות
ולנקוט כל  כור את השיקיםהבנק יהיה רשאי למ

כפי שהבנק , האמצעים המשפטיים והאחרים לשם גבייתם
 .וןימצא לנכ

הלקוחות מסכימים כי במקרה שהבנק יחליט למכור את  3.2
ימים מראש בדבר  3השיקים בעצמו תחשב הודעה של 

הצעדים שהבנק עומד לנקוט כמועד סביר לצורך סעיף 
או כל הוראת דין , 1967- ז"תשכ, לחוק המשכון) ב(19

 .שתבוא במקומו
בלי הסכמת הבנק בכתב , הלקוחות מתחייבים שלא ליצור 3.3

המחאה או שעבוד אחר על השיקים , ל משכוןומראש כ
שוות או מאוחרות לזכויות , שנוכו בזכויות קודמות

הבקשה הרלוונטית , השעבוד דלעיל הניתנות לבנק על פי
 .וכתב זה

השעבוד הקבוע דלעיל שלטובת הבנק הינו בעל אופי  3.4
ויישאר בתוקף עד שהבנק יאשר בכתב את וקבוע מתמיד 
.ביטולו

  


