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  התחברות אל מאגרי המידע" לטופס תוספת

  " לשם קבלת מידע וביצוע פעולות

  
.I.D.E - להעברת מסרים באמצעים אלקטרונייםתוספת    

  

  
  מצד אחד                        )"הבנק"(מ " בעמזרחי טפחות בנק  בין

  מצד שני     )"הלקוח"(_______________________________________   לבין 

 EDI(" באינטרנט ח" והעברות מטל בגין ייבוא"ניין לבצע מחשבונו בבנק תשלומים לחולקוח מעווה  הואיל
  ;")באינטרנט

ל בכפוף "נה התשלומיםינים להסדיר ביניהם את האופן והשיטה על פיהם יוסדרו י מעוניםוהצדד  והואיל
  ,תוספת זולתנאים ולכללים המפורטים ב

  :שר בין הצדדים כדלקמןהוסכם ואו,  ____ /____/_____בתאריך       לפיכך

     המבוא.1

 זה הוראות טופס. " )לשם קבלת מידע וביצוע פעולות התחברות אל מאגרי המידע"טופס כתב זה הנו תוספת ל
  .במידה שאין בתוספת הוראה סותרת, תחולנה על הפעילות המוסדרת בתוספת זו

  .ה מהווה חלק בלתי נפרד ממנתוספת זוהמבוא ל

  היקף הפעילות.2

ים בתפריט  יהיו מפורטבאינטרנטEDI -אשר ניתן יהיה לבצע באמצעות ה) "העסקות"(קות סוגי העס
  .סחר חוץ באתר האינטרנט של הבנק

  שידור הודעות אלקטרוניות ומשיכתן.3

 לא  באינטרנטEDIי הלקוח באמצעות "הוראות והודעות תשלום כלשהן הנמסרות לבנק ע.3.1
  )."האלטרנטיביתההוראה "(תועברנה במקביל גם באמצעים נוספים 

אין ,  גם הוראה אלטרנטיביתבאינטרנטמובהר בזה כי במקרה שהועברה במקביל להודעה .3.2
הלקוח יישא באחריות לכל נזק שייגרם . ל לא תבוצע פעמיים"באפשרות הבנק לוודא שהוראה כנ

אלא אם צוין בהודעה ,  ובהוראה אלטרנטיביתאינטרנטאו לבנק עקב מסירת אותה הוראה ב/ לו ו 
  .ולא הודעה נוספת ונפרדת, השנייה מפורשות כי אינה אלא חזרה על ההודעה הראשונה

  שינוי וביטול הודעות אלקטרוניות.4

מובהר בזה כי . הודעה על שינוי או ביטול הודעות אלקטרוניות תימסר באמצעות הוראה אלטרנטיבית
כך שההודעה המקורית טרם וביצוע כמבוקש מותנה ב, או הביטול אינה מספקת/קבלת הודעת השינוי ו

  .וניתן עדיין לבטלה, בוצעה
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  זמני השירות ומתן הוראות וביצוען.5

 נשוא הוראה כאמורהעסקה .  יכולה להיעשות בכל שעות היממה באינטרנטEDI-הוראות בהעברת .5.1
ובהם מבוצעות עסקות מהסוג , תבוצע בפועל בשעות ובימים בהם פתוח הבנק לקבלת קהל

ובמועד המוקדם ביותר , בכפוף להוראות בנק ישראל לגבי ימי עסקים, ל"המבוקש בארץ ובחו
  .  האפשרי לביצוע מבחינת הבנק

 לביצוע עסקה בבנק אינו מחייב את הבנק  באינטרנטEDI-מתן הוראה במובהר בזה כי עצם .5.2
יתה מבוצעת יל אילו ה"וביצועה בפועל מותנה בקיום תנאים המאפשרים ביצוע עסקה כנ, לבצעה
  :  כגוןוראה באינטרנטאמצעות השלא ב

, ראה דרך האינטרנטאישור סמכויות האשראי בבנק לביצוע העסקה המפורטת בהו.5.2.1
  .וקיום יתרה מספקת בחשבון הלקוח

  .או הוראות כל דין אחר לפי המקרה, בנק ישראל, קיום תנאי הוראות מס הכנסה.5.2.2

תנת לפענוח עומדת בסטנדרטים של הנספח הטכני וני, אופרטיבית, הוראה ברורה.5.2.3
 .הלקוח מבקש בזאת שהבנק ישנה הוראות שאינן תקניות לכאלה").  הוראה תקנית("

וכי יכריע לגבי כל הוראה לפי שיקול , הלקוח מסכים כי הבנק אינו מחויב לעשות כן
הלקוח פוטר את הבנק מכל אחריות בגין נזק שיגרם ללקוח עקב שינוי  .דעתו הבלעדית

  .כאמור לעיל, ה תקניתהוראה שאינה תקנית להורא

, ידווח הבנק ללקוח בהקדם האפשרי, במקרה שאין הבנק מבצע את הוראת הלקוח כאמור לעיל
  .על אי ביצוע העסקה ועל הסיבה לכך, ולא יאוחר משלושה ימי עסקים ממועד המסירה

ה ל כדי להוסיף על התנאים הנדרשים לביצוע עסק"מובהר בזה כי אין בתנאים הנ, למען הסר ספק
  . לעיל5.2.3  ףלמעט התנאי המפורט בסעי, אינטרנטהמבוצעת שלא באמצעות ה

הלקוח נותן בזה הוראה והרשאה בלתי חוזרת לבנק לחייב את חשבונותיו לצורך ביצוע הוראותיו .5.3
בקשר עם וכן בסכומי היטלים ומיסים  אותם יש לנכות , ככל שיידרש בסכומים הנדרשים להעברה

ולחיוב חשבונותיו בעמלה בגין הפעולות שיבוצעו , עסקה כלשהי כמתחייב על פי הוראות כל דין
  .תוספת זובמסגרת 

קביעת שערי החליפין בקשר עם העסקה המבוקשת בהודעה האלקטרונית תיעשה על פי הכללים 
ח כנגד מטבע " מטולעניין מכירת, ח כנגד תשלום במטבע ישראלי"הנהוגים בבנק לעניין רכישת מט

  .או בהתאם לשערים אשר סוכמו בין הבנק לבין הלקוח, ישראלי

  תוקף העסקות וקבילות תדפיסים הקשורים לעסקות כראיה.6

לא תועלה טענה כנגד , או דיון משפטי בין הלקוח לבין הבנק/ או סכסוך ו / במקרה של מחלוקת ו .6.1
  . ת ממוחשבת ולא במסמך בכתבתוקף העסקה אך ורק משום שנעשתה באמצעות מערכת תקשור

לא תועלה טענה כנגד קבילותם של תדפיסי מחשב של , בכל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.6.2
העסקות או של הודעות אלקטרוניות בעסקות כראיה אך ורק משום שהינם תדפיסים של מערכת 

  .ולא מסמכים ערוכים וחתומים בכתב, תקשורת ממוחשבת

, ם המצויים במחשב הבנק לבין הנתונים המצויים במחשב הלקוחבמקרה של סתירה בין הנתוני.6.3
ישמש תדפיס נתונים המודפס ממחשב הבנק הוכחה לכאורה לנכונות המידע ביחס לכל הנוגע 

  .לפרטי העסקות ולביצוען, להתחייבות הלקוח

  

  

  :  על החתום

  
  
  

  הלקוח    מ" טפחות בעבנק מזרחי
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   מוסמך בגין תשלומים באמצעות תקשורת מחשבים  התחייבות  היבואן בפני סוחר-'אנספח 
   פטור מחובת הצגת מסמכים-

  

  

  טוביןיבוא 

  .סכומן ופרטי הצד השני לעסקה,י דווח אמת על מהותןיהריני מתחייב לכלול בהוראות

  

  יבוא שירותים

גבי ניכוי לרבות סימול אוצר ולרבות הנחיה מפורטת ל,  דווח אמת על מהותןיהריני מתחייב לכלול בהוראותי
  .מס במקור

  

  

  

  

  

           
____/____/_____  

חתימה וחותמת   כתובת היבואן
  היבואן

  תאריך  שם היבואן  שם החותם
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  •  באינטרנט  E.D.I פרטי מנוי –'                                        נספח ב
  

  גדרות שיש להלן פרטי הה,         במסגרת הצטרפותי לשרות סחר חוץ באינטרנט 

  "מזרחי באינטרנט"        להגדיר בחשבוני לצורך פעילות סחר חוץ באמצעות 

  

  

  

  

  ___________: סניף___________ :חשבון' מס_______________  :  שם החשבון .א

   

            

  

  לא/ כן :     אנו מעוניינים לחתום אלקטרונית על ההוראות לפני העברתן לסניף .ב

  ) לסמן בעיגולנא        (

  

  

  

   :  פרטי משתמשים עם הרשאה בחשבון.ג

  

  למילוי רק כאשר יש בקשה לחתימה אלקטרונית
  )חובה למלא(קוד משתמש 

  *סכום מקסימלי לחתימה  ב/חותם א

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

           

   

  ".אין הגבלה"נא למלא  , במידה ואין הגבלת סכום לחתימה :הערה *

  

  

  )רק כאשר יש בקשה לחתימה אלקטרונית (:ות חתימות דיקת כפיל  ב.ה

  )נא להקיף בעיגול (לא   /  כן        

        

      

   ________________חתימת הלקוח ________________                 תאריך 

                                                           
  . באינטרנטEDIנספח זה יש להחזירו לאחראי  •
    


