
טקוזזו! בחרתי חשבון פתיחת

 סח חשבון פרטי לשיני' כקשה '•*

חשבון. פרטי

שותפים. פרעי

 הכת ופה מי

התשבי! בעל הצהרת
רשוח שיחח• לפויכס לרשום נט

־ לחר/נב
 החשבון אם בין ו -ייעובו לחייב פעולות לבצע ל נ" ה ן ו כיושב וכתקיתי בתומי לפעול

 ש11חר! מידע בל קולח כולל כתובה. יהיה חבו שכתוצאה או כחובה ט־ בזבות יהיה
בוזחשר. חתתורסות הפעולות אח ודנצש הו״ל. החשבון נום כק#ר

ניפרד אי כיתד לפעול בוכות׳ לפגוע זו הרשאה במתן מ'| *

פנים. אל פזיב ידי על ,ווהה כי חאשך הנני
-________________ . ו: הפק׳ וחתימת עם



טפחזת חזרתי חשבון פתיחת

תיקים ניהול .1
 ישראל: בנק כהוראות כהגדרתו תיקים' ־!ונהל כשאהיה מ־יד דר־יריעכז התחייב הריני

 כי לי ידוע שלו. הטפחה בני לסט□ אנשים. החחיונוה יותר כבור ר׳שקעוח תיקי צמוהל נוי
אחרינו, בבנקים ידי נול המנוחליס השקפות חילי גס כידית ההגדרה

ו! אחשב ?בעל' אחד פטירת . ?
ניאליו. זוז כוח יפוי וזוקף ׳סוג החשבון, מנטלי מי טיריז5 עס כי לי ידוע א
דיחוי ללא :ך על לכם להודיע וחשבון מבעד־ מי סטירת טל בלקוי. בזה מהחייב י .או ג

 ובייחוד נחשנין. פעולת בל מעשיית אסנע תמוטב פטי־ת טלאמר בדק סתווייב אוי נ.בו
כספים. ממשיכה

 לפי לבם עשלם כזה, מתחייב אוי הנ״ל. לרתחייכות' בניגוד ס־יזשנון ר:ש1שא ד.במקור■
מטו־. שתד־שו סכום בל נ־ ו הראש דרישתכם

הכח: מיופה של זותיחה דוגמת

תנוח: ייפוי תוקף
(החשנון >נעל י 1ממ שתקבלו עד או ......_____ו תארי טז תקפה תהיה זו הרשאר
!יניהם( המוקד! !:לפי החזק הוראה עפ'־ לביטולו־ מד או לרו. ו ביס על נכתב תודעת
 ■ 11 היושב כסלי כל חתימה

פעילות תחומי
 הערוכים ושעווה מזומן,שיקי! כעשנוני ־ להסלי ומן/!ויקים־ קו טמבעו-הפקדות טוישננכל

חשבע. בכל כר, כשל אותם ולהסב לפקודתי המוסכים או
 החשבון: כעדי כל חתיעת

 ת ו וסטר שיקים או מזרחן מחשבוני קוומן/סיקימ/רעברות-לחשור טמבעו-סשיכוח עו־שנבכל
ממנע, בכל אחר, 1 ו לחשו ק ו העבר לבצע או

 החשבון: נעלי כל חתיסת

רוץ חטכע להמית ו/או לזכירה ו/או לקנייה הודטות לבם לחח ■ סיץ מטבע

 החשבון: נעלי כל דתיחה

 שקליים ות 1 נקדו רח י לחב ו ו/א "ח נ ל? ואיה הי לכם לתת - נע; זע ובכל נוח פקדו
סוגיהם. על בטח'ח ות1 ופקדו

 החגסניו: בעלי נר זחימזז



מזסזכטפחגת  1משב, תת סח׳
 ונרו !׳יריח למכירת ו/או לזכייה הורא־ת לבם לחח ■ זריש או ישראליים ני״ע

זרים. ו/א־ ס י ׳#ואלי

:1חהשכו בעל■ כל חתימת

 בתוכניות טנירויז ו/או קניות לביצוט הוראות לכנו וסכירה-לתת ?ניה פיננסיים מכשירים
וכן ידיכם על מנוהלות ו/זנו וברו-ל כארץ ריורסות הנסחרוח נאומציות טתיזינת
□וליהו לכל ב־רו־רד בטסקאות

 . נ חשבי ה בשלי בל מתינות

ואנפנינת סתידיות בתכניות כתיכוח לביצוע רנואזת לכם כתיבה-לתת טינננוייע תנשיויס
 סוניהו לכל ורוורד 9 וכעסקאית ״דיכם נווזהלותפל ו/או ובחויל בארץ רבורוזוה תנמתונה

 החשבון בורלי כל מתינות

 או יתר משיכות או קגדחהלונאות.אשראים,נו■קזהית הבנק מול ■להסדיר ירלוואויז אשראי
תנאיהם. את לומנות לעת ורעת נוח בסוסו ללא א! עם אחרת. אשראי מסנוה כל

 החעבוו: בעל מת חתי

אחרים( תססכיס נאו א*ראי תובנזות תתן הנוע עם לחסדיו וערבויות אשראי תעודות
תנאיהם. את ית למון לעת ומעת במו׳ל או כאיץ ■יפוי וכחכי ערבויות ותוצאת

, החעבון: בעל ימו!חת

 וכויות ו/או נכס □ל לבוק ולחו! ואופן צורה ככל .לשעבד והחחייבויות-למעכי חשכנהאין"
 אחרת, יבות התלי וכל ואה,ערבות,מיפו' ..הלו וב.אשראי חוב,חי לכל כנקווהה והוו נזין תכל

מריוא '1 צד כל עיי או כוחי בא מיי או ־די עד נועדו אם מותנות י־הוז"בויוח לרכות
___________________________: ו ו נ חם ה בעל חתימו!

- ניקויי( בדי לבנקאי הוראה למיונה תקעווית באמצעי לבנקא־ ואיי רו חתן
נכעיף תקעווח. באנוצטי הודאוה לפטם מסעם לבנקאי לתה 8 מבקשי תכנו

. א נספח תשבו!׳■, לניהול כלליים ב׳חנאים תכלולנה לןוואות
הנ״ל(; לנספר 5.1 )סעיף סידע אלה נחחוסי□ ואו: וכל

הניל(; לנכסח 5.3 סעיף ג׳ לצד :העברוק ר.נ״ל! לנספח 3 2 וסעיף ועסקאנה וע חי
כששבון תקיימוח החתימה לזכויות בכפוף ורבל

 החשבון: נעלי התאניד/כל שהיסה

פושומיים- מהריב
בבנק המוצעים ושרו־נים מוצויס על ועדכונים טירע פיסוטת, דברי למשלוח עשבים הווי

כדלהלן: כחשבון: כלכליות ומקירוה
 |: בחשבי ותח1התא;יד/ מת זוהי


