
 
 1תצהיר

 יפו(-אביב-בבית המשפט המחוזי בתל 1463-09ות"צ  1347-08, ת"צ 1346-08, ת"צ 1714-08)במסגרת הסדר פשרה בת"צ 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי , _________________ת.ז  /ת, נושא_____________ ,אני הח"מ

 בזאת בכתב כדלקמן: /הלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר /האהיה צפוי
 .5בבנק _________ 4מסוג ________ 3בנקהחזקתי בחשבון  2במהלך השנים ___________ .1

הם: על פי הסדר הפשרה פרטי חשבון הבנק הנוכחי שברשותי לצורך ביצוע התשלום  .2

__________________6 . 

  זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3
   __________________________  

   _____________ 

 אישור
__________לאחר ת.ז.  /תנושא__________ בפני /ה, הופיע___________כי ביום  /תהנני מאשר

 /הצפוי/תהיה יהיהלומר את האמת וכי  /הוכי עלי /הולאחר שהזהרתיו, בפני בתעודת זהות /הזדהתהשהזדהה

 עליה בפני. /חתמה םוחת /הונכונות הצהרת את /הכן, אישר /תעשהעשהילעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 

   __________________________ 

 עורך דין    
 

 : )לא יטופלו תצהירים שלא מולאו בהם כל הפרטים הנדרשים( הוראות למילוי התצהיר

 תצהיר זה ימולא על ידי מי שמקיים את שני התנאים הבאים: .1
בנק לאומי לישראל  -ון בנק אצל אחד מהבנקים החזיק חשב 30.6.2008ועד  1.1.1990במהלך השנים  .1.1

בע"מ או בנק הפועלים בע"מ או בנק דיסקונט בע"מ או הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ או 

 .בנקבאותו הוא אינו מחזיק בחשבון בנק מזרחי טפחות בע"מ ובמועד החתימה על תצהיר זה 
ועד  1.1.1990כאמור במהלך השנים יוער כי, לקוחות הבנק הבינלאומי שהחזיקו חשבון בנק 

בבנק הבינלאומי, רשאים אף הם  אחר, ובמועד החתימה על התצהיר מחזיקים בחשבון 30.6.2008

 למלא תצהיר זה.

 ידו העתק של תדפיס כלשהו מחשבון הבנק.באין  .1.2
בנק לאומי לישראל  -יובהר, כי מי שבמועד החתימה על ההצהרה מחזיק בחשבון בנק אצל אחד מהבנקים 

והוא החזיק  -בע"מ או בנק הפועלים בע"מ או בנק דיסקונט לישראל בע"מ או בנק מזרחי טפחות בע"מ 

 , אינו זכאי להגיש תצהיר זה.30.6.2008ועד ליום  1.1.1990-באותו בנק חשבון גם בתקופה שמה

 .30.6.2008לבין  1.1.1990ן הוחזק חשבון הבנק. על התקופה להיות בי יש לציין את התקופה שבמהלכה .2
 אחד בלבד. ביחס לחשבון בנקזה תצהיר  יש למלא ולשלוח אזיככל שהיו ברשותך בעבר מספר חשבונות אם ו .3

מובהר בזאת, כי כל חבר בקבוצה יהיה זכאי לסכום זכאות אחד בגין כל חשבונות העו"ש ו/או החח"ד ו/או 

 מהלך התקופה הקובעת.    החש"ק שהחזיק כלקוח אצל המשיבים או מי מהם בכל
 / חשבון חח"ד.  האם זה היה חשבון עו"ש / חשבון חש"ק -יש לציין איזה סוג חשבון הוחזק בתקופה הנ"ל  .4



 2

בנק לאומי לישראל בע"מ או בנק הפועלים בע"מ או בנק דיסקונט  -יש לציין באיזה בנק הוחזק חשבון הבנק  .5

 בע"מ או בנק מזרחי טפחות בע"מ. לישראל בע"מ או הבנק הבינלאומי הראשון לישראל
 שם הבנק, מס' הסניף ומס' חשבון הבנק.  - בבנק בישראליש לציין את פרטי חשבון הבנק הנוכחי  .6
את התצהיר אל לאחר שמולאו כל הפרטים בתצהיר ולאחר שהוא אומת כדין על ידי עורך דין, יש לשלוח  .7

    תל אביב, בדואר או בפקס שמספרו  28עם , ברח' אחד הבע"מ חברה לנאמנות של בנק איגוד -הנאמן 

03-5191208 . 

 

*תצהיר זה מיועד ליחידים ולתאגידים כאחד, ולגבי תאגיד יותאם הנוסח לתצהיר בשם תאגיד תוך ציון פרטי 

 התאגיד ומסירת יתר הפרטים הנדרשים. 
   


