 

ʺʰʹʡ
ʺʰʹʡ

ʹʣʥʧʡ
ʹʣʥʧʡ ʭʥʩʡʭʺʧʰʥʪʸʲʰʹ
ʭʥʩʡʭʺʧʰʥʪʸʲʰʹ

ʤʸʡʧʸʴʱʮʮʲʡʣʩʩʸʨʹʣʡʨʩʮ
ʤʸʡʧʸʴʱʮʮʲʡʣʩʩʸʨʹʣʡʨʩʮ
ʷʸʡʩʰʡʭʩʮʩʤʺʹʹʡʥʧʸʮ
ʷʸʡʩʰʡʭʩʮʩʤʺʹʹʡʥʧʸʮʯʩʡʯʩʡ
ʤʱʸʥʡʤʸʡʧʭʢʥʣʩʩʸʨʹʣʡʨʩʮʯʬʤʬ
ʤʱʸʥʡʤʸʡʧʭʢʥʣʩʩʸʨʹʣʡʨʩʮʯʬʤʬ
ʯʩʡʬ
ʯʩʡʬ
ʧʥʷʬʤʯʬʤʬʣʥʧʬʣʧʠʬʫʥʣʧʩʡʭʬʥʫ
.ולהוראות דלהלן
ʧʥʷʬʤʯʬʤʬʣʥʧʬʣʧʠʬʫʥʣʧʩʡʭʬʥʫ

 פרטי בעלי חשבון- 'א- חלק
אזרחות נוספת

אזרחות

נ/ז

תאריך לידה ארץ לידה

ʧʥʷʬʤʩʨʸʴ
ʧʥʷʬʤʩʨʸʴ

ח"פ/דרכון/.ז.ת

ʣʩʩʸʨʹʣʡʨʩʮʯʥʡʹʧʸʴʱʮ
ʣʩʩʸʨʹʣʡʨʩʮʯʥʡʹʧʸʴʱʮ

 

שם ומשפחה

ʯʥʡʹʧʢʥʱʸʧʡʠʰʠ
ʯʥʡʹʧʢʥʱʸʧʡʠʰʠ

.1

 

ʣʡʬʡʩʴʱʫʯʥʣʷʩʴʪʸʥʶʬʯʥʡʹʧʧʥʺʴʬʩʰʥʶʸʡ
ʣʡʬʡʩʴʱʫʯʥʣʷʩʴʪʸʥʶʬʯʥʡʹʧʧʥʺʴʬʩʰʥʶʸʡ.2

 

.3
ʩʨʸʴʭʹ
ʩʨʸʴʭʹ

ʤʧʴʹʮʭʹ
ʤʧʴʹʮʭʹ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"ʤʰʩʣʮʥʦʩʠʯʫʭʠʠʬʯʫ"ʬʠʸʹʩʣʡʬʮʺʴʱʥʰʤʰʩʣʮʬʹʱʮʩʫʸʶʬʡʹʥʺʪʰʤʭʠʤ

ʦʺ
ʦʺ

ʬʠʥʣʺʡʥʺʫ
ʬʠʥʣʺʡʥʺʫ


סלולרי

טלפון בעבודה

טלפון בבית

ʡʥʹʩ מיקוד

ʡʥʹʩ 

כתובת מגורים מלאה
ʯʩʮ



.1

ʺʩʡʸʴʱʮ
ʺʩʡʸʴʱʮ

ʡʥʧʸ
ʡʥʧʸ

ʯʩʮ

.2
כתובת דואר
(מכתובת מגורים
)אם שונה
ʤʸʩʣʸʴʱʮ
ʤʸʩʣʸʴʱʮ


ʹʣʧʣʥʷʩʮ

ʹʣʧʣʥʷʩʮ

ʺʴʱʥʰʺʥʧʸʦʠ

ʺʴʱʥʰʺʥʧʸʦʠ

E-mail למשלוח דואר אלקטרוני
כתובת
ʤʣʩʬʵʸʠ
ʤʣʩʬʵʸʠ

( )הקף בעיגול- 'חלק ב
*. ניהול עצמי על ידי הלקוח.1
ʤʣʩʬʪʩʸʠʺ
: שמו,( )סמן,מנהל תיקים חיצוני שאינו עובד מיטב דש טרייד/ידי מיופה כח
 ניהול על.2
ʤʣʩʬʪʩʸʠʺ


ʭʥʩ

ʭʥʩ

ʹʣʥʧ
חלק
ʹʣʥʧ : פרטי חשבון בנק להעברת כספים- 'גʤʰʹ
ʤʰʹ
ʩʹʠʸ

ʩʹʠʸ ʣʩʩʰʸʴʱʮ
ʣʩʩʰʸʴʱʮ

ʯʥʴʬʨʸʴʱʮ
ʯʥʴʬʨʸʴʱʮ

(_______) _______________________ : _________________ שם ומס' סניף: ________________ בנק:מספר חשבון
 



 

(מיופי כח )מחק המיותר/ מורשי חתימה- ʤʸʲʤ
'דʤʸʲʤ
חלק
חתימה

נייד

כתובת

דרכון/.ז.מס' ת

שם ומשפחה

 ʷʰʡʯʥʡʹʧʩʨʸʴ
 ʷʰʡʯʥʡʹʧʩʨʸʴ

.זכויות החתימה האמורים תחייב את כל השותפים בחשבון לכל דבר ועניין
הוראה שנמסרה לחבר הבורסה על ידי אחד מבעלי
ʠʡʤʯʥʡʹʧʬʷʸʥʪʠʲʶʡʺʤʬʬʫʥʺʤʸʥʢʱʺʫʸʲʮʡʪʸʲʺʥʸʩʩʰʥʭʩʴʱʫʺʫʩʹʮ
ʠʡʤʯʥʡʹʧʬʷʸʥʪʠʲʶʡʺʤʬʬʫʥʺʤʸʥʢʱʺʫʸʲʮʡʪʸʲʺʥʸʩʩʰʥʭʩʴʱʫʺʫʩʹʮ
ʳʩʰʱʤʸʴʱʮ

ʷʰʡʤʭʹ
ʬʫʰʮʩʨʸʴ
ʳʩʰʱʤʸʴʱʮ
ʷʰʡʤʭʹ
(המיותר
מיופי כח )מחק/חתימה
מורשי
-פנים
'חלק ד
.______________________
פנים בוצע ע“י
מול
זיהוי

ʸʧʠ



ʯʥʫʸʣʦʺ ʱʮ

ʤʧʴʹʮʥʭʹ

ʳʩʰʱʤʭʹ
ʳʩʰʱʤʭʹ

ʯʥʡʹʧʸʴʱʮ
ʯʥʡʹʧʸʴʱʮ



 

  
ʩʹʩʠʩʥʤʩʦʣʥʷ
ʩʹʩʠʩʥʤʩʦʣʥʷ

ʪʥʺʮʣʥʮʲ
ʪʥʺʮʣʥʮʲ
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ʭʫʱʤʤʯʬʤʬ
ʤʱʸʥʡʤʸʡʧʬʶʠʯʥʡʹʧʺʧʩʺʴʬʭʩʠʰʺʥʭʫʱʤʬʧʴʱʰ
)להלן – "ההסכם"(
נספח ט' -2להסכם ותנאים לפתיחת חשבון אצל חבר הבורסה
ייפוי כוח לשלוח מטעם הלקוח שאינו עובד מיטב דש טרייד בע“מ
ואינו בעל רשיון לניהול תיקי השקעות
 .1הלקוח מודיע למיטב דש טרייד ומיטב דש טרייד רושמת לפניה כי הלקוח ממנה את __________________ ת.ז/.מספר דרכון
____________
כשלוח מטעמו )להלן ולעיל " -השלוח"( למתן הוראות ולפעול בחשבון ,וכראיה לכך הוא חותם בתחתית נספח זה .ידוע ללקוח כי השלוח
אינו עובד של מיטב דש טרייד ואינו בעל רשיון לניהול תיק השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,שיווק
השקעות וניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה.1995-
 .2השלוח רשאי לתת כל הוראה לפעולה בחשבון ,לרבות מתן הוראה על שינוי מדיניות ההשקעה בתיק ומתן הוראה למשיכת נכסים
מהחשבון.
 .3מינוי השלוח ,כאמור לעיל ,לא יגרע במאומה מסמכותו של הלקוח להמשיך ולתת הוראות ולבצע פעולות בחשבון ,והכל כמפורט בהסכם.
מובהר בזה כי ,במקרה של קבלת הוראות סותרות או מנוגדות מהלקוח ומשלוחו ,תפעל מיטב דש טרייד על פי הוראתו של הלקוח בלבד.
ברם ,אם הוראת השלוח תתקבל אצל מיטב דש טרייד בטרם תתקבל הוראת הלקוח ,הסותרת את הוראת השלוח ,ומיטב דש טרייד תבצע
את הוראת השלוח ,לא תחול על מיטב דש טרייד כל אחריות בשל כך שביצע את הוראת השלוח ,הנוגדת את הוראת הלקוח.
 .4הוראות סעיף  97להסכם יחולו גם לענין הוראות שנתן השלוח.
 .5מוסכם על הלקוח כי מיטב דש טרייד לא תהיה אחראית בכל מקרה בו חרג השלוח מסמכותו או פעל בניגוד לחובת נאמנות או כל חובה
אחרת שתהיה לו ,אם תהיה לו ,כלפי הלקוח ,וכי כל פעולה כאמור של השלוח תחייב את הלקוח לכל דבר וענין .הלקוח פוטר את מיטב
דש טרייד מכל אחריות בגין כל נזק ,הפסד ,הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם ללקוח במישרין או בעקיפין כתוצאה מניהול תיק
ההשקעות ע"י השלוח.
 .6חתימת השלוח על נספח זה מהווה אישור מבחינתו כי הוא מסכים לאמור בו.
 .7השלוח מצהיר כי לא ינהל תיקי השקעות בעבור למעלה מחמישה לקוחות לרבות נהנים במהלך שנה קלנדרית והוא מקיים אחר כל
החובות החלות עליו מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות ,תשנ“ה.1995-
לראיה באו הצדדים על החתום:

חתימת הלקוח

מיטב דש טרייד בע“מ

השלוח

__________________ ʤʸʴʱʮʹ ʺʥʤʦ ʺʣʥʲʺ ʺ/ʠʹʥʰʤ _________________ 'ʡʢ/ʸʮ ʧʥʬʹʤ ʺʠ ʩʺʩʤʩʦ ʩʫ ʺʠʦʡ ʸʹʠʮ ʩʰʩʸʤ
.ʤʦ ʧʴʱʰ ʬʲ ʩʰʴʡ ʥʮʺʧ ʭʤʩʰʹ ʩʫʥ _________________ʤʸʴʱʮʹ ʺʥʤʦ ʺʣʥʲʺ ʺ/ʠʹʥʰʤ ʤ/ʧʥʷʬʤ ʺʠ ʩʺʩʤʩʦʹʥ
ʹ____________________ ʤʮʩʺʧ ________________ʸʹʠʮʤ ʭ
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