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ה לפתוח חשבון שיהוו) "הבנק" –להלן (מ "מבנק דיסקונט לישראל בעבזאת מבקשים , )"הלקוחות" –להלן ביחד ולחוד (הלקוחות שפרטיהם רשומים בראש כתב זה 
) "הסכם התנאים הכלליים" –להלן  ( וניהולם חשבונות בבנקתתנאים כלליים לפתיחעל פי ובהתאם להסכם הכל ,  בראש כתב זהןחשבון עיקרי עבורם ומספרו מצוי

,  ולפיכך מהווה חלק בלתי נפרד מכתב זה ויש לקוראם ביחד–לצורך כל עניין ודבר כחתום על ידי הלקוחות והבנק לכתב זה והנחשב כנספח בהסכמה הדדית המצורף 
 . ובהמשך אחד כתנאים מתנאיוברצף , כמיקשה אחת

עיין בו וכי חתימתם על מסמך כי ניתנה להם האפשרות הדרושה ל, הלקוחות מאשרים בחתימתם על כתב זה כי קיבלו לידיהם את העותק של הסכם התנאים הכלליים
מאשרים ומצהירים בזאת במפורש כי הסכם התנאים , מתחייבים, זה מהווה את הסכמתם לאמור בהסכם התנאים הכלליים ובהתאם לכך הלקוחות  מסכימים

יקריים לפעילותם במסגרת יחסיהם עם הכלליים המצוי כאמור בידיהם  מוסכם ומקובל על הלקוחות ובהתאם לכך משמש וישמש תמיד בסיס ותשתית יסודיים וע
למטרה זו מתחייבים הלקוחות לשמור . כאשר הלקוחות וכן הבנק מסתמכים ותמיד יסתמכו בקשרים שביניהם על האמור והמותנה בהסכם התנאים הכלליים, הבנק

 כאשר הבנק עומד בכל עת -וביצוע הפעולות כמפורט להלן על הסכם התנאים הכלליים שקיבלו מהבנק בהישג יד ולקרוא בהם היטב בכל פעם לפני קבלת השירותים 
 .לשירותם של הלקוחות למתן כל הסברים והבהרות שיבקשו בקשר להסכם התנאים הכלליים שברשותם

 רחב של שירותים  ומסדיר קבלת מגווןלקוחות התנאים הכלליים מאפשר להסכםכאשר , ביחד ולחוד, ם הלקוחותהחשבון העיקרי שמספרו מצויין לעיל נפתח על ש
 )."תחומי פעילות" –להלן (בנקאיים בערוצים ואפיקים שונים 

 –או בחלק מהם בלבד ) "השירותים" –להלן ( התנאים הכלליים הסכם לקבל שירותים ולבצע פעולות בכל תחומי הפעילות המפורטים בם כי באפשרותלקוחותידוע ל
 .ם של הלקוחותוהכל לפי בחירת

 הכלליים יחול על תחומי הפעילות והשירותים המפורטים להלן והמסומנים ם שהסכם התנאים בבנק כי ברצונםבמעמד פתיחת חשבונ,  בזאתיםהלקוחות מודיעלפיכך 
 : לצידםם בחתימת הלקוחותעל ידי

 
 ות של הלקוחות/חתימה אורית                 חלק

 .שהן והלקוחות מאשרים זאת בחתימתם בשולי כתב זה ובכל נסיבות תמיד  הלקוחותהחלק הכללי יחול על  - כללי     א

 באמצעותהסדר למתן שירותים בנקאיים   ב
 ...  ............................4.................    ..............3..............      .................2..............      .................1 - תקשורת  וערוציבנקאות ישירה  

   
 .....................    ..........4.................    ..............3..............      .................2..............      .................1 - ח"מט/י" מטפיקדונות    ג

 .....................    ..........4.................    ..............3..............      .................2..............      .................1 - מטבע חוץ  ד

 ניירות ערך ועסקות במכשירים   ה
 ..................... ..........4.............    ..................3..............      .................2..............      .................1 - אופציות וחוזים עתידיים, פיננסים  

    
 במטבע ישראליהלוואות ואשראים   ו

 ..................... ..........4.................    ..............3..............      .................2..............      .................1 - או במטבע חוץ  
    
 /כספומט/קבלת כרטיס אשראי  ז

 ...............................4.................    ..............3..............      .................2..............      .................1 - משוב/מידע  
     
 .....................    ..........4.................    ..............3..............      .................2..............      .................1 - ערבויות בנקאיות  ח

 .....................    ..........4.................    ..............3..............      .................2..............      .................1 - אשראי דוקומנטרי/סחר חוץ  ט

 .....................    ..........4.................    ..............3..............      .................2..............      .................1 - תיק ממסרים  י

 .....................    ..........4.................    ..............3..............      .................2..............      .................1 - ניכיון שיקים  יא

על מנת , הלקוחות מצהירים ומתחייבים בזאת כלפי הבנק כי חתמו על כתב זה כחלק בלתי נפרד מהסכם התנאים הכלליים המוסכם ומקובל עליהם כאמור
ק בכל תחומי הפעילות שצוינו על ידם לעיל וכי הם מסכימים ומבקשים בזאת שהבנק יסתמך על הצהרתם והתחייבותם כאמור בכתב זה הנות משירותי הבניל

 .במתן השירותים

 :ביטול סעיף אריכות ימים
 .ף זה לא יחולו על החשבוןותנאי סעי, "סעיף אריכות ימים"שכותרתו התנאים הכלליים בהסכם '  של חלק א13 סעיףהננו מבקשים בזאת לבטל את 

 ........................    .........4    .................   ................3       .......................   ..........2        ................  .................1          ות / חתימת הלקוח
 

  . ........................תמהדור , התנאים הכללייםהסכם של מסמך זה וכן של הלקוחות מאשרים כי קיבלו לידיהם העתק
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    .....................................................חתימת  מורשה חתימה  ...................................................... שם מורשה חתימה :נחתם בפני
על כל החשבונות והפעולות של הלקוחות , וניהולםחשבונות בבנק ת תנאים כלליים לפתיחכתב גרוע מהתחולה הגורפת של ד ומבלי לין לצורכי זיהוי בלבמספר חשבון עיקרי  צו *
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