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הערה: השאלון מיועד לעמיתים בעלי חשבונות במעמד עצמאי בלבד. יש להשיב על כל השאלות בגין כל בעלי החשבון, למעט שאלות שרשום לידן שאינן חובה למילוי.

א. פרופיל הלקוח

בעל חשבון

                         תאריך לידה / תאריך רישום                              מספר זהות / מספר רישוםשם משפחה ופרטי / שם עוסק מורשה

 לקוח פרטי /  עוסק מורשה1. האם החשבון נפתח על שם אדם פרטי או עוסק מורשה?

2. מצב תעסוקתי )לקוח פרטי בלבד(

3. תפקיד / מקצוע / עיסוק / משלח יד 

4. מקום עבודה נוכחי 

5. פרט מה תחום העיסוק של העסק?
    )שאלות 5-7 מיועדות ללקוח בעל עסק(

6. מה מחזור העסקים השנתי של העסק? 
 עד 250 א׳ ₪ /  250 א׳ ₪ - מיליון ₪ /  מעל מיליון ₪      לא שאלת חובה

 לא /  כן, באיזו מדינה?7. האם לעסק יש סניף בחו"ל? 

ב. מצב כספי / מקורות הכנסה ומקור כספים

 עד 10 א׳ ₪ /  עד 25 א׳ ₪ /  מעל 25 א׳ 8₪. רמת הכנסה חודשית של העמית )ברוטו(

9. מקור הכספים שאמורים להיות מופקדים בחשבון 
      )ניתן לציין יותר ממקור אחד(

ג. תושבות חוץ 

10. האם הנך תושב חוץ1?
     במידה וענית ״כן״, יש למלא את שאלה 11     

 לא /  כן, באיזו מדינה?

11. זיקה לישראל - לקוחות פרטיים

 ישראלי לשעבר
 דתית

 מנהל עסקים בישראל

 משפחה
 חברים

 מתגורר בישראל

 אין זיקה לישראל, אך פותח 
     חשבון בישראל כי:

ד. איש ציבור2 )לקוח פרטי ועוסק מורשה( 

12. האם אתה ו/או מי מהמפורטים להלן, בעלי תפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל ב- 5 השנים האחרונות? ככל שכן, נא סמן ורשום מה תפקידך ו/או תפקידם 
       בהתאם לרשימת התפקידים הציבוריים המפורטת מטה

איש ציבור זראיש ציבור מקומי

 אתה
 בן משפחתך3

 שותף עסקי שלך
 בעל שליטה בתאגיד

 מוטב למקרה מוות
 נהנה

 תאגיד המצוי בשליטתך
 אף אחד מאלה

רשימת תפקידים ציבוריים בכירים: 
שגריר / ראש מדינה / נשיא מדינה / ראש עיר / שופט / חבר פרלמנט / חבר מפלגה בכיר / חבר ממשלה / קצין צבא בכיר / קצין משטרה בכיר / נושא משרה 

בכיר בחברות ממשלתיות / בעל תפקיד קבוע בארגונים בינלאומיים / בעל תפקיד ציבורי בכיר אחר:

 שכיר 
 עצמאי

 שכיר ועצמאי

 עסקי מזון
 סוחרי אמנות ועתיקות

 סוחר במתכות
 עיסוק בייבוא וייצוא 

 יהלומים 
 סחר בנשק

 חלפנים ונותני שירותי מטבע 

 חסכונות שנצברו
 רווחים בשוק ההון

  מכירת נדל"ן
 מכירת עסק

 הלוואה
 ירושה

 בשירות חובה או לאומי
 סטודנט

 אברך

 ייעוץ:                        
 מלכ"ר
 נדל"ן 

 מסחר באינטרנט
 מטבעות וורטואליים

 הימורים

 רווחים מעסקים
 פיצוי פרישה או מענק חד פעמי 

     ממקום העבודה
 ביטוח לאומי או תגמולי ביטוח

 זכייה
 מתנה

 לא עובד
 גמלאי

 קטין

 עיסוק עתיר מזומנים כגון:  
כספומטיים פרטיים, קיוסק, חניון, 
מחזור בקבוקים, פאבים, מכונות 

מזון ושתייה, תחנת דלק וכו', פירוט:                                                                          

 אחר:

 תרומה
 כספים מחו"ל
     מאיזו מדינה?

 מכירת רכב
 אחר: 

סוג המוצרתאריך מילוי השאלון מספר חשבון
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ה. פעילות בחשבון

13. מטרת פתיחת החשבון
       )ניתן לסמן יותר ממטרה אחת(

14. טווח השקעה משוער

15. אמצעי הפקדה לחשבון

16. תדירות צפויה של הפקדת כספים לחשבון

17. מה היקף ההפקדות השנתיות הצפויות?

 לא /  כן, מאיזו מדינה?18. האם צפויות הפקדות מחו"ל?

19. האם מתוכננות הפקדות מצד ג'?
    במידה וענית ״כן״, יש למלא את שאלה 20    

 לא /  כן

20. זיקת מבצע ההפקדה צד ג' לבעל החשבון

21. אופי הפדיון / המשיכה הצפוי

22. האם סורבת בעבר עי"י גוף מוסדי או פיננסי למתן 
        שירותים מסיבות הקשורות ליישום הוראות איסור 

        הלבנת הון ומימון טרור?
 לא /  כן, פירוט הסיבה לסירוב

ו. בירור זיקה בין ישויות הקשורות לחשבון

23. האם הוגדר מיופה כוח בחשבון?
      במידה וענית ״כן״, יש למלא את שאלה 24   

 לא /  כן

24. זיקה של מיופה הכוח לבעל החשבון

25. האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר 
        שאינו מקבל שירות4?

      במידה וענית ״כן״, יש למלא את שאלה 27  
 לא /  כן

 26. האם העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר 
        שאינו מקבל שירות או אדם אחר שאינו מקבל 

        שירות מכוון את הפעילות בחשבון?
       במידה וענית ״כן״, יש למלא את שאלה 27   

 לא /  כן

 27. זיקה לבעל החשבון

במידה והתשובה חיובית לאחת מהשאלות 25 ו/או 26 נדרש למלא טופס הצהרת נהנה

 חבר
 בן זוג

 קרוב משפחה  מדרגה ראשונה

 יועץ
 סוכן

 שותפים עסקיים
 אחר:

 חבר
 בן זוג

 קרוב משפחה  מדרגה ראשונה

 חוסה
 נאמנות

 שותפים עסקיים
 אחר:

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר.
1. תושב – כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה – 1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב כאמור, הרשום במרשם האוכלוסין; תושב חוץ - מי שאינו תושב.

2. איש ציבור- בעל תפקיד ציבורי בכיר בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה.
   תפקיד ציבורי בכיר- לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושא משרה בכירים בחברות 

   ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בינלאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.
3. בן משפחה - בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

4. מקבל שירות – עמית / מי שפתח את החשבון בשביל העמית / מיופה כוח / מוטב למקרה חיים / לאחר פטירה- מוטב למקרה מוות.

 ניהול באמצעות אפוטרופוס מכוח 
     מינוי בית משפט או זיקה משפחתית

 חשבון בנאמנות שלא ע"י 
     אפוטרופוס מכוח מינוי בית 
     משפט או זיקה משפחתית

 חסכון טווח ארוך
 חסכון טווח קצר

 מיצוי וניצול הטבות מס
 השאת רווחים בשוק ההון
 העברה כספים בין דורות

 קבלת קיצבה חודשית
 השקעת חסכונות

 אחר: 

 חודשי
 אחת לרבעון

  אחת לחצי שנה
  אחת לשנה

 חד פעמי
 לשיעורין

  העברה בנקאית
  שיק

 חבר
 בן זוג

 קרוב משפחה מדרגה ראשונה

 עד 70 א' ₪
 עד 100 א' ₪

 מעל 100 א' ₪ ועד 500 א' ₪ 

 השקעה לטווח ארוך )מעל 6 שנים(
 השקעה לטווח בינוני )בין 3 ל- 6 שנים(

  מעת לעת
  חד פעמי 

 הפקדות סוף שנה 
 לא צפויות הפקדות לחשבון למעט העברת הקופה

 קצבה
 היוון קצבה

  אקראי
  הוראת קבע

 יועץ
 סוכן

 מעל 500 א' ₪ ועד מיליון ₪
 מעל מיליון ₪

 לא ידוע 

 השקעה לטווח קצר )עד 3 שנים(
 עד לנזילות הכספים

 אנונה
 אחר:

  אשראי 
 לא צפויות הפקדות לחשבון 

     למעט העברת הקופה 

 שותפים עסקיים
 אחר:

 לא צפויות הפקדות

 עד לפרישה

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.
ידוע לי כי במסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת 

הון, התש״ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

חתימה תאריך     


