לכבוד בנק מזרחי טפחות בע"מ
מס' חשבון_______________ :מספר סניף_____________
ימולא ע"י הבנק

פרטיכל החלטת פתיחת חשבון של תאגיד
בהנהלת /דירקטוריון התאגיד________________________________________________________________________________________ :
הרשום אצל רשם (סמן את הרשם המתאים) החברות/האגודות השיתופיות/העמותות/השותפויות /אחר __________ :מס' רישום
_____________________________(להלן "התאגיד") ,בישיבה שהתקיימה ביום _________________ הוחלט כדלקמן:
.1

לפתוח חשבון בבנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן" :הבנק") ולהודיע ולהורות לבנק כי ה"ה:
שמות המורשים לחתום בחשבון בשם התאגיד

ת.ז/.דרכון

תפקיד בחברה

הרכב חתימה מחייבת (לחוד /יחד ,מגבלות סכומים וכד')____________________________________________________________________ :
___________________________ ____________________________________________________________________________________
*כאשר מורשה החתימה הוא תאגיד ,יש לפרט גם את החותמים בשמו (שמות מלאים ומספרי זיהוי) ולצרף פרוטוקול מתאים.

בחתימתם ע"פ הרכב החתימה שפורט לעיל בצירוף חותמת התאגיד או לצד שמו המודפס של התאגיד מורשים לייצג את התאגיד ולפעול בשמו ובמקומו בכל
עסקיו ופעולותיו של התאגיד עם הבנק ובמיוחד ,מבלי לפגוע בכלליות רשותם ,רשאים הם:
א.

למשוך ,לעשות ולחתום שיקים והמחאות על חשבונות התאגיד אצל הבנק ,בין אם יהיו חשבונות באותו זמן ביתרת זכות או ביתרת חובה ,או שכתוצאה
מתשלום השיקים הנ"ל יעברו להיות ביתרת חובה.

ב.

למסור כספים לזכות חשבונות התאגיד אצל הבנק.

ג.

למסור לזכות חשבונות התאגיד אצל הבנק שיקים ,שטרי חליפין ,שטרי חוב ומסמכים סחירים אחרים או למסרם לגוביינא ,לביטחון או לניכיון או
לתיווך ,ולהסב אותם לשם כך.

ד.

להפקיד בידי הבנק ניירות ערך ,בטחונות ,תעודות ,סחורות ונכסים אחרים כלשהם ,ולהורות לבנק לגבות כל דיבידנדים ,ריבית ,תלושים ותשלומים
אחרים בקשר איתם ולפעול בהם בכל אופן אחר.

ה.

להוציא מן הבנק כספים ,ניירות ערך ,בטחונות ,תעודות ,סחורות ונכסים אחרים כלשהם שיהיו מדי פעם בפעם בידי הבנק ולפעול בהם.

ו.

להורות לבנק בקשר לקנייה או למכירה של מטבע זר או ניירות ערך או נכסים אחרים כלשהם ולחתום על כל כתבי העברה ומסמכים אחרים הדרושים
לכך.

ז.

להסדיר עם הבנק ולקבל ממנו הלוואות ,אשראים ,מפרעות ומשיכות יתר ,פתיחת אשראים (דוקומנטרים ואחרים) ומתן ערבויות ,עסקאות פקטורינג
וניכיונות מכל סוג הן בארץ והן מחוצה לה ,ולשנות מזמן לזמן תנאי אשראים וערבויות כאלה עם או בלי מתן בטחונות ולפי התנאים שימצאו לנכון.

ח.

לחתום ולתת ערבויות וכתבי שיפוי.

ט.

למשכן ,לשעבד ,לתת זכות שעבוד לבנק ,להפקיד בבנק רכוש ונכסים מכל סוג שהוא להבטחת חובות ,הלוואות ,אשראים ,ערבויות ,כתבי שיפוי
והתחייבויות אחרות כלשהן כולל התחייבויות על תנאי.

י.

לחתום על שיקים ,שטרי חליפין ,שטרי חוב ומסמכים סחירים אחרים בתור מושך ,מקבל ,מסב או ערב.

יא .לפתוח ולסגור חשבונות מכל סוג שהוא ,לחתום על כל המסמכים שהבנק דורש ,לצורך כך .כמו כן ,לחתום על הצהרות בנוגע לתושבות ,תשלומי מיסים
כדין ,ויתור על סודיות והסכמה להעברת מידע לרשויות מס ,ולקבל העתקי מסמכים/דפי חשבון.
יב .לבקש מהבנק להנפיק מפעם לפעם למורשי החתימה בתאגיד ו/או לכל אדם אחר שפרטיו יימסרו על ידי מורשי החתימה ,כרטיסי חיוב לסוגיהם,
המאפשרים משיכת מזומנים ו/או רכישת מוצרים ושרותים באשראי ו/או קבלת מידע מקוון באמצעים שמתאפשרים לצורך כך על ידי הבנק (להלן:
הכרטיס) ,ולצורך כך לחתום על המסמכים הנהוגים לעניין זה בבנק או בחברה המנפיקה את הכרטיס .התאגיד מאשר בזה במפורש כי מי ששמו הוטבע
על הכרטיס ,יהיה מוסמך לקבל את הכרטיס ואת המספר הסודי שלו במישרין מהבנק ,והוא יהיה רשאי לעשות שימוש בכרטיס בהתאם לסוג הכרטיס
שהונפק ,ולחייב באמצעות הכרטיס את חשבון התאגיד ,בין אם החשבון יהיה באותה עת ביתרת זכות או ביתרת חובה או שכתוצאה מביצוע הפעולות או
החיובים החשבון יעבור ליתרת חובה.
יג .לבקש מהבנק לאפשר לתאגיד להתחבר בעצמו או לחבר אחרים על פי הוראותיו ,אל מאגרי המידע שהבנק מאפשר להתחבר אליהם באמצעות ציוד קצה
לתקשורת בין מחשבים או כל ציוד תקשורת אחר שיאושר לעניין זה על ידי הבנק ,על מנת לקבל מידע ,לרבות על חשבון התאגיד ולבצע פעולות כספיות
ואחרות לזכות או לחובת חשבון התאגיד  -הכל כפי שיתאפשר לצורך כך מפעם לפעם על ידי הבנק באמצעים השונים ובהתאם לסוגי השירות שיוזמנו
וכפי שניתנים על ידי הבנק .לצורך כך רשאים הם להזמין כל סוג שירות ולחתום על המסמכים הנהוגים לעניין זה בבנק ו/או בחברות המספקות את
השירות המבוקש.
יד .לחתום על מסמכי התקשרות עם הבנק ,שעל פיהם ובהסתמך עליהם ,מאפשר הבנק לתאגיד לתת הוראות לבנק באמצעות הוראות
טלפוניות/טלקס/פקסימיליה/דואר אלקטרוני/וכל אמצעי תקשורת מקובל אחר שהבנק יסכים לקבל באמצעותן הוראות מהתאגיד לביצוע פעולות
בנקאיות בחשבון התאגיד או בחשבונות אחרים שהתאגיד מוסמך לפעול בהם.
טו .לענות על הליך ברור צרכים בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה –  ,1995וכן לקבוע עבור
התאגיד את דרגת הסיכון בתיק ההשקעות ולמסור ליועץ השקעות בבנק בשם התאגיד הוראות ביצוע לאחר ייעוץ ההשקעות .כל פעולה מהמנויות בסעיף
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זה שבוצעה ע"י מורשה חתימה יחיד ,תחייב את התאגיד על אף כל הוראה אחרת בעניין סמכויות או הרכב חתימה שפורטו בסעיף  1לעיל.
.2

להודיע ולהורות לבנק כי גם:
שמות המורשים לחתום בשם התאגיד

תפקיד בחברה

ת.ז/דרכון

הרכב חתימה מחייבת (לחוד /יחד ,מגבלות סכומים וכד')_______________________________________________________________ :
מורשה/ים בשם התאגיד להסב שיקים ,המחאות ,שטרי חליפין ,שטרי חוב וניירות סחירים מכל סוג שהוא ,אשר יימסרו לבנק לגוביינא או לביטחון או
לניכיון או אשר ישולמו לזכות חשבונות החברה בבנק .יובהר כי ,כל אחד מהנ"ל וכן כל אחד ממורשי החתימה המפורטים בטבלה בסעיף  ,1יהיו רשאים
להפקיד שיקים שהוסבו ע"י התאגיד לזכות חשבון החברה ולחתום על טופס הפקדה ,וזאת ע"י חתימה יחידה וללא צורך בחותמת החברה.
.3

לבטל כל החלטה והוראה קודמת של התאגיד המתייחסת לרשות החתימה בשם התאגיד ,פרט לאלה כדלקמן:
_____________________________________________________________________________________________________

.4

להודיע ולהורות לבנק כי לצורך ביצוע פעולות לזכות ו/או לחובת חשבון התאגיד באמצעות :כרטיסי חיוב לסיגיהם ,מאגרי מידע ,תקשורת מחשבים,
הוראות טלפוניות ,דואר אלקטרוני ואמצעי תקשורת אחרים שבהם מועברות הוראות התאגיד לבנק באמצעות מסרים אלקטרוניים ו/או סרטים
מגנטיים ו/או באמצעות מודמים או באמצעים אחרים המפיקים מסמכים באמצעות ציוד קצה המצוי בבנק (להלן :אמצעים מיוחדים) ,יהיה הבנק רשאי
לפעול ולמלא אחר הוראות התאגיד כפי שיימסרו לו באמצעות אותם אמצעים מיוחדים ,ולשם כך ועל אף האמור בהחלטה זו לעיל או בכל החלטה אחרת
של התאגיד ,לא יהיה כל צורך בחתימות של התאגיד ו/או של מורשי החתימה שלו .הוראה כאמור בסעיף זה שניתנה ע"י מורשה חתימה יחיד ,תחייב
את התאגיד על אף כל הוראה אחרת בעניין סמכויות או הרכב חתימה שניתנה בסעיף  1לעיל ,או שייתן התאגיד לבנק מפעם לפעם.

.5

למסור לבנק על ההחלטות הנ"ל ולהודיע לו כי על הבנק לפעול לפיהן עד שתימסר לבנק החלטה מתקנת של התאגיד ,מאושרת ע"י עו"ד.

.6

למסור לבנק העתקים ממסמכי ההתאגדות של התאגיד ,ולמסור לבנק מזמן לזמן ,מיד לאחר קבלתה ,העתק נכון של כל החלטה אשר התקבלה או
תתקבל בעתיד ע"י התאגיד ואשר משפיעה על פעילות התאגיד בבנק ,ולהודיע לבנק על כל שינוי בתקנות התאגיד תוך  48שעות מיום קבלתו .אנו מאשרים
בזה כי ההחלטות הנ"ל נרשמו בספר הפרטיכלים של התאגיד ונחתמו ע"י היו"ר ,וכי הן בהתאם לתקנות/תקנון התאגיד.
.
חתימת היו"ר ______________ ___________________:שם מלא_____________________________________ :

אישור עורך דין*
* חובה למלא את כל הפרטים המבוקשים .בהתאם לצו איסור הלבנת הון יתקבל אישור אך ורק מעו"ד המתאים לסוג התאגיד ,כמפורט בהנחיות
בעמוד הבא.
אני הח"מ___________________________ עו"ד ,רישיון מס' ______________ שניתן ע"י מדינת___________________ מאשר בזה כדלקמן:
א.

ההחלטות דלעיל התקבלו כדין בישיבת הנהלת/דירקטוריון התאגיד ,הן בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד המעודכנים להיום והן בהתאם לחוק
החל על התאגיד ,והן מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.

ב

חתימת מסמכי פתיחת החשבון ע"י התאגיד אושרה כנדרש ע"פ כל דין או הוראה ,של התאגיד או אחרת ,ולמיטב ידיעתי היא אינה סותרת כל צו ,פסק
דין או החלטה של בית משפט כלשהו ,או כל הסכם שהתאגיד הינו צד לו .למיטב ידיעתי ,לא הוגשו נגד התאגיד ואין תלויים ועומדים בקשר אליו כל
הליכים שהם הנוגעים לפרוק ,מינוי כונס נכסים או הליכים דומים.

ג.

לתאגיד שהואגד מחוץ לישראל :בהתאם לחוק מדינת ההתאגדות לא נדרשת כל הסכמה/אישור או רישום/הצהרה או מסירת מסמכים לרשות שלטונית
כלשהי בקשר עם פעילות התאגיד בישראל ,או בקשר עם חתימת ומסירת מסמכי פתיחת החשבון וביצוען של הוראות פרטיכל זה והתנאים המפורטים בו
ע"י התאגיד.

ד.

לצורך אימות פרטי תאגיד כנדרש בסעיף (3א) לצו איסור הלבנת הון ( חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון
ומימון טרור) התשס"א "( 2001 -הצו") הנני מאשר כדלהלן:


שם התאגיד ___________________________________________________

מספר רישום _______________________________

תאריך התאגדות ____________________
כתובת התאגיד (חובה למלא לתאגיד שאינו רשום בישראל) _____________________________________________________________
לתאגיד זר שנרשם בישראל כחברת חוץ :תאריך רישומו כחברת חוץ __________________ מס' רישומו כחברת חוץ __________________


התאגיד קיים וכשיר לפעול על-פי חוקי מדינת ישראל  /חוקי מדינת _______________________________________________________

______________________
שם עורך הדין

ט)11.2017( 111-03 .

______________________________ _______________________________ _______________
תאריך
כתובת מלאה
חתימה וחותמת

הנחיות לתאגיד הפותח חשבון
 .1דגשים למילוי טופס פרטיכל החלטת פתיחת חשבון של תאגיד
א.
ב.
ג.
ד.

עבור מור שה חתימה שהוא אזרח ישראלי יש לרשום אך ורק מס' תעודת זהות ולא מספר דרכון.
אם פורטו בטבלה בסעיף  1שני מורשי חתימה או יותר ,חובה לפרט הרכב חתימה מחייב בחשבון (לחוד /יחד וכיו"ב)
הפרטיכל ימולא ויחתם על ידי יו"ר הישיבה (בתאגיד זר  -הגורם המוסמך לפי מסמכי היסוד).
הפרטיכל יאושר על ידי עו"ד מתאים כמפורט בסעיף .2

 .2אישור עורך דין על הפרטיכל
הבנק יקבל רק פרטיכל שאושר על ידי עורך דין כמפורט להלן:
 לתאגיד הרשום בישראל ,לרבות כחברת חוץ :עורך דין בעל רשיון לעריכת דין בישראל.-

לתאגיד שאינו רשום בישראל ,רק עורך דין שהוא אחד מאלה:
(א) עורך דין בעל רשיון לעריכת דין בישראל (ב) עורך דין בעל רישיון ממדינת ההתאגדות של התאגיד.

כאשר הפרטיכל נחתם ע"י עו"ד זר מחוץ לישראל:
חתימת עורך הדין המאשר את הפרטיכל חייבת להעשות בנוכחות אחד הגורמים הבאים ולהיות מאומתת על ידו:
 נציג הבנק; נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בארץ החתימה; -נוטריון ציבורי שחתימתו תאומת ע"י אפוסטיל.

 .3קבלת מסמכי יסוד*
התאגיד מתבקש להמציא לבנק העתקים מתעודת הרישום ומסמכי ההתאגדות העדכניים של התאגיד ,מאושרים כ"העתק נאמן
למקור" על ידי אחד מאלה:
א .הרשות שהנפיקה את מסמך המקור.
ב .עבור תאגיד הרשום בישראל :עורך דין בעל רשיון לעריכת דין בישראל.
עבור תאגיד שאינו רשום בישראל :עורך דין ממדינת ההתאגדות בתנאי שהוא גם נוטריון( ,אם מדינת ההתאגדות ב,OECD-
אפשר עו"ד שהוא נוטריון מכל מדינה ב. )OECD-
ג .פקיד הבנק שבפניו הוצג המסמך המקורי.
ד .אפוסטיל.
ה .נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי בחו"ל.
*מסמכי יסוד שאינם בשפה העברית או האנגלית יש למסור בצרוף תרגום רשמי ,שיאושר ע"י נוטריון ישראלי ,או
נוטריון זר שחתימתו תאומת ע"י נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי או אפוסטיל.
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