שם הלקוח

מ.ר/.מ.ז.

לכבוד
בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק")

מס' חשבון

עסקאות בתקשורת לטובת צד שלישי – רשימת מוטבים

תאריך _______________
סניף _____________________
הואיל והבנק מסר לנו כי העברות כספיות לצדדים שלישיים באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת של הבנק כפופות לתקרות שהבנק קובע מפעם לפעם ("תקרות הבנק") ,אלא אם כן הבנק אישר לנו תקרות אחרות;
אשר על כן ,אנו מבקשים כי תאפשרו לנו לבצע העברות כספיות לצדדים שלישיים אותם קבענו ,כמפורט ברשימה שלהלן מהחשבון המצוין לעיל ("החשבון") ,באמצעות מערכות בנקאות בתקשורת של הבנק אליהם
הצטרפנו ו/או נצטרף מעת לעת ,לפי התקרות הרשומות להלן .כל שאר ההעברות יהיו כפופות לתקרות הבנק.
רשימה זו מחליפה כל רשימת מוטבים שמסרנו לכם בעבר.

שם המוטב
בעברית

פרטי חשבון המוטב
באנגלית

מס' הזה"ב ()IBAN

מספר חשבון

סניף

בנק

סוג המוטב **

תקרה להעברה
בודדת (בש"ח)*





























.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

תאור המוטב **

משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר
משכורות  תשלום לספקים
חשבוני בבנק אחר  אחר

* חובה למלא סכום בעמודה זו.
** שדות אלה הינם לנוחיות הלקוחות ואינם נבדקים ע"י הבנק.
ידוע לנו כי:
 .1בדיקת התקרה אינה מתבצעת על-פי שם המוטב אלא על-פי פרטי חשבון המוטב בלבד.
.2הבנק עשוי להודיע מפעם לפעם על הקטנת התקרות ברשימת המוטבים דלעיל.
.3אנו נהיה אחראים בלעדית לקביעת רשימת המוטבים ,לרבות להחלטה אם לכלול בה מורשים מטעמנו לפעול בחשבון והבנק לא יהיה חייב לבדוק את הרשימה.
 .4יהיה עלינו לאשר את רשימת המוטבים מעת לעת ע"פ דרישת הבנק .רשימה שלא תאושר בתוך  45ימים מיום שנתבקש לכך על ידכם ,יפוג תוקפה.
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חתימת הלקוחות __________________________ ________________________
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.5רשימה שפג תוקפה לא יתאפשר המשך ביצוע העברות כספיות לצדדים שלישיים מעבר לתקרות הנקבעות על ידי הבנק מפעם לפעם .כפוף לתנאי השירות.
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