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    תאריך        "(בנקה)" מ"בנק לאומי לישראל בע :לכבוד

     סניף 
 

 תנאים כלליים לשירותי בנקאות בתקשורת 
 "  שיק פלוס"מערכת ל יםתאגידהצטרפות פרטי 

 

 :מים מטהתואנו הח

     מספר לקוח       . ר.מ      שם התאגיד 
המאפשרת דיווח ומעקב אחר , "(המערכת" )"שיק פלוס"מערכת ים באמצעות לקבלת שירותלהצטרף  מבקשים בזה( "התאגיד"או  "הלקוחות)"

  .על פי המפורט להלן ,לפעול במערכתלמורשים מטעמנו  לאפשרושיקים שנמשכו מאחד או יותר מחשבונותינו המפורטים להלן 
 

 המקושרים לשירותחשבונות ה
 

 : יש לבחור אחת מן האפשרויות שלהלן

 או שיתנהלו בעתיד תחת מספר הלקוח הנזכר לעיל/כל החשבונות המתנהלים ו . 
 

 :חשבונות המפורטים להלן בלבדהאו 
   

 סניף  ן -סוג ח ן -ח' מס
   
   
   
   
   

 
 המורשים לפעול מטעם התאגיד

 
 :  שיקים או לבטלרשומות ששודרו לעדכן , מן המורשים להלן יהיה רשאי לפעול במערכת ובכלל זה לשדר קבצי שיקים כל אחד לחוד

 

  3החשבון הנבחר 2מספר טלפון 1דרכון/ מספר זהות שם משפחה שם פרטי 

     

     

     

     

     
 

 : אישור התאגיד
 
אשר שלחנו או מסרנו למוטבים באותו יום עסקים , שיקים המשוכים על ידינו על החשבונותה את רשימת כל כל יום עסקיםבאנו נשדר לכם  .1

 . מעת לעת במערכתשיפורטו  פי ההנחיות-על, "(הרשימה"או  "רשימת השיקים)"

 .אחד ממוטבעל אף האמור לעיל לא נשדר לכם שיקים שבשורת המוטב בהם צוין יותר 

 :סוגי השיקים הבאים םאנו נותנים לכם בזה הוראת ביטול מראש לגבי כל השיקים הנמנים ע .2

 .לעיל 1סעיף תאם להוראות בהלא דיווחנו לכם באמצעות המערכת על משיכתם ששיקים  .2.1

אשר לגביהם אין מתקיימת התאמה כהגדרתה , לעיל 1סעיף בהתאם להוראות דיווחנו לכם באמצעות המערכת על משיכתם ששיקים  .2.2
 .  להלן 3בסעיף 

 :המערכת תבצע לגבי כל שיק מדווח בדיקות התאמה כדלקמן .3

 .לסכומו כפי שדווח ברשימה הזה ,נקלט בבנק בתהליך הסליקהשכפי , המערכת תבדוק אם סכום השיק .3.1

מוקדם וכן זהה או "( המדווחתאריך ה)"תאריך השיק כפי שדווח ברשימה מ מאוחראם תאריך הצגת השיק לפירעון זהה או תבדוק המערכת  .3.2
עשר -משניים מאוחרובכל מקרה לא ( המדווחתאריך הששה חודשים לאחר  –ואם לא דווח )תאריך תום תוקף השיק כפי שדווח ברשימה מ

 .המדווחתאריך החודשים מ

 :באופן הבא, המערכת תבדוק את מספר הזיהוי שצוין בשורת המוטב .3.3

תבדוק המערכת אם מספר הזיהוי שדיווחנו זהה למספר הזיהוי שצוין בשורת המוטב , אם דיווחנו ברשימה מספר זיהוי של המוטב .3.3.1
 . בשיק

 .כת שלא קיים מספר זיהוי בשורת המוטב בשיקתבדוק המער, אם לא דיווחנו ברשימה מספר זיהוי של המוטב .3.3.2

                                                           
 . ן גם את שם המדינה ואת תאריך הנפקת הדרכוןיאם המורשה זוהה באמצעות דרכון יש לצי 1
  .לקבלת שירותי תמיכה טכנית ולמשלוח הודעות בקשר עם השירות, לבירורים אודות שיקים ששודרו, רבין הית, מספר הטלפון ישמש. חובה למלא מספר טלפון 2
 . "כל החשבונות"יש לציין ככל שהמורשה יוכל לפעול בכל החשבונות . בעמודה זו יש לציין את החשבונות בהם יוכל לפעול כל מורשה 3
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תבצע המערכת בדיקה פונטית של שם המוטב לעומת השם שדווח , רק במקרה שבו לא נרשמה תעודת זהות בשדה המוטב בקובץ .3.3.3
 . לא תבוצע בדיקה של שדה זה –אולם אם גם שדה שם המוטב בקובץ לא מולא , בקובץ

 מעת לעת הבנק רשאי להוסיף בדיקות התאמה נוספות 

לתאריך ולמספר , אתם תהיו פטורים מביצוע בדיקות התאמה נוספות ביחס לסכוםו ,"התאמה" –הבדיקות גם יחד תקרא בכתב זה  כלעמידה ב
 . הזיהוי של המוטב בשיק

מישרין או בעקיפין הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לנו ב, פטור מכל אחריות לכל נזקהבנק יהיה , מבלי לגרוע מכל האמור בכתב זה .4
 :הגורמים הבאים/כתוצאה מכל אחד מהאירועים

לרבות שימוש שלא כדין במערכת או שימוש במערכת שלא על פי הוראות כתב זה או , אי עמידתנו באיזה מתנאי כתב זה על נספחיו .4.1
 .הנחיות שיומצאו לנו על ידי הבנק

 .םבלתי מדויקים או משובשי, שידור או קליטת נתונים לא שלמים .4.2

 .במערכתרשלני או זדוני שלנו או של מי מטעמנו , בלתי סבירכתוצאה משימוש , גילוי מידע אודותינו לצד שלישי כלשהואו /חשיפה ו .4.3

ואולם האחריות לעקוב אחר  ,שצוינו בטופס זה הטלפון של המורשים מספריכל ידוע לנו כי ככל האפשר ישלח הבנק הודעות בקשר עם השירות ל .5
 . האמוריםאנו נודיע לבנק על כל שינוי או עדכון של מספרי הטלפון . השירות וסטאטוס השיקים ששודרו תחול עלינו בלבד

ואתם מתחייבים להודיע לנו מראש על כל שינוי בתעריף  פעםלמפעם  לפי תעריף שיהיה נהוג בבנק עמלותתמורת שירותי המערכת נשלם לכם  .6
 . לחובת כל אחד מחשבונותינו אצלכם במועדים שיהיו נהוגים מפעם לפעם בבנק, כאמור עמלותאתם תהיו רשאים לזקוף  .רכאמו

 .לשנות את שירותי המערכת, לפי שיקול דעתכם, בכל עת ,תהיו רשאים .7

או הפסד אשר ייגרמו או עלולים /או הוצאה ו/בגין כל נזק ו, ימים מיום דרישתו הראשונה 7או לשפות את הבנק תוך /אנו מתחייבים בזאת לפצות ו .8
לרבות עקב שימוש שלא כדין , או עקב אי עמידתנו באיזה מתנאי כתב זה ל"להיגרם לבנק במישרין או בעקיפין עקב הסכמת הבנק להסדר הנ

או זדון של /נובעים מרשלנות ו ההפסד או ההוצאה אינם, ובלבד שהנזק, בלתי מדויקים או משובשים, במערכת או בגין שידור נתונים לא שלמים
הליך , תביעה, כל ההוצאות שהבנק יוציא או שיידרש להוציא בקשר עם כל דרישההפסד או הוצאה כאמור כוללים את , נזק. הבנק או של מי מטעמו

ולרבות כל חבות כספית ( ינוד בסכום שיוסכם עליו בין הבנק לבין עורך ד"ט עו"ובכלל זה שכ)או כל הליך משפטי אחר /בוררות ו, הוצאה לפועל
 (.ובכלל זה פסק דין בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט)אשר תוטל על הבנק לטובת צד שלישי כלשהו בהליך משפטי כאמור 

 .ידוע לנו כי כתב זה מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים הכלליים לשימוש בשירותי בנקאות בתקשורת .9

, תפיק לנו המערכת תדפיס הצטרפות המסכם את פרטי המורשים כפי שנקלטו בבנק, אשר מסרנו בטופס זהכי בהתבסס על הפרטים , ידוע לנו .11
 .אותו עלינו לבדוק בקפידה

 .  אנו מתחייבים להביא לידיעת המורשים מטעמנו את אמצעי אבטחת המידע המופעלים במערכת ואת החשיבות בשמירתם .11
 

      ולראייה באנו על החתום ביום 

      

 חותמת התאגיד+ תימות ח

 

 שמות החותמים

 ________________זיהוי ' מס___________________ שם משפחה __________________     שם פרטי 

 ________________זיהוי ' מס___________________ שם משפחה __________________     שם פרטי 

 

 *ד"אישור עו

והמורשים מחייבות את התאגיד וכי כל החתומים על טופס זה , מות דלעילמאשר כי החתי      ד "עו,  מ"אני הח

 **.2111 –ס"זוהו על ידי על פי החוק לאיסור הלבנת הון התש* בוים ינוהמצ

 

      

 ד"חתימת עו

 
 .2111 –ס"לאיסור הלבנת הון התש י החוק"ד נדרש במקרה שלא כל החתומים על טופס זה והמורשים לביצוע פעולות המצוינים בו זוהו בסניף עפ"אישור עו* 

 .יש לצרף העתק נאמן למקור של מסמכי הזיהוי של כל האנשים שזוהו על ידי עורך הדין** 

               


