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יפוי כח לפעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ ח.פ 51-089744-0 .שאינו עובד בנק הפועלים
לפעילות חשבון בבנק
מס' חשבון____________ על שם________________ (להלן" :הלקוח") מס' זיהוי/תאגיד__________________
באמצעות פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ ח.פ( 51-089744-0 .להלן" :מנהל התיקים")
.1

נחתם הסכם ביני לבין מנהל התיקים בדבר ניהול השקעותי בחשבוני הנ"ל ("ההסכם") .בכל מקרה של סתירה בין
יפוי כח זה לבין ההסכם  -יגברו הוראות יפוי כח זה.

 .2נחתם הסכם בין מנהל התיקים לבין הבנק ,וניתנה לי האפשרות לקבל עותק מן ההסכם האמור ולעיין בתנאיו.
 א .מסרתי מרצוני החופשי למנהל התיקים פרטים על הנושאים הבאים :מטרות ההשקעה שלי ,מצבי
הכספי ,ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שלי .כמו כן ,מסרתי למנהל התיקים כל פרט אחר המצוי בידו
ושיש בכוחו להשפיע על דרך ניהול תיק השקעותיי  ,לרבות כל מידע המצוי בידי על אפשרות הימצאותי ו/
או המצאות מנהל התיקים במצב של ניגוד עניינים דרך כלל או בעסקה מסוימת ,מידע בנושאי דיני המס
ודיני הפיקוח על המטבע החלים עלי ועל השקעותי וכן כל מידע המצוי בידי על חובות דיווח המוטלות עלי
לפי כל דין ,לרבות לפי חוק ניירות ערך .אעדכן את מנהל התיקים בכל שינוי בפרטים שנמסרו כנדרש.
			
 ב .סירבתי למסור את המידע המפורט בסעיף 2א .לעיל כולו או חלקו (למעט שאלות שחובה לענות
עליהן בהתאם להוראות הנוגעות לאיסור הלבנת הון).
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.3
א.

הנני מייפה בזאת את כוחו של מנהל התיקים לפעול ולעשות בשמי ,בעבורי ובמקומי בחשבון ,על פי שיקול
דעתו המוחלט ,בכפוף לאמור במסמכי הבנק שנחתמו או יחתמו על-ידי בקשר עם החשבון בין היתר את כל
הפעולות לרבות אלה המנויות בסעיף  5להלן ,כולן או מקצתן ,ועל פי כל התנאים המפורטים להלן.

ב.

מנהל התיקים יהיה רשאי בכפוף להסכמתי ,שתינתן מראש למנהל התיקים ,בהתאם להוראות הדין החל,
לבצע עסקה  /פעולה שיש בה ניגוד עניינים ו/או להזמין עבורי ניירות ערך שתאגיד קשור למנהל התיקים או
תאגיד הקשור לתאגיד בו הוא עובד ,משמש חתם להצעתם.

ג.

מנהל התיקים יהיה רשאי לרכוש עבורי ניירות ערך שתאגיד קשור למנהל התיקים או תאגיד הקשור לתאגיד
בו הוא עובד ,משמש חתם להצעתם ,וזאת אף אם טרם חלפו שלושה חודשים ממועד ההתחייבות החיתומית,
כפוף לקבלת הסכמתי ביחס לעסקה מסוימת וזאת מראש ובכתב .חלפה תקופה ארוכה משלושה חודשים,
אך טרם חלפו שישה חודשים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית ,רשאי מנהל התיקים לרכוש עבורי ניירות
ערך כאמור ,בהתאם להסכמה שמסרתי למנהל התיקים ,מראש ובכתב.

ד.

מנהל התיקים יהיה רשאי לרכוש עבורי בעסקאות מחוץ לבורסה ,ניירות ערך בשער העולה על שער הבורסה
הידוע במועד הרכישה ולמכור עבורי ניירות ערך באופן האמור ,בשער הנמוך משער הבורסה במועד המכירה.

.4

.5

א.

הנני מאשר בזאת מראש את כל פעולותיו והוראותיו של מנהל התיקים בחשבון ופוטר את הבנק מכל חבות
ו/או אחריות בגין תשלומים ,הפסדים ,הוצאות ונזקים העלולים להגרם לי או שיגרמו לי עקב אופן ניהול החשבון
ו/או כתוצאה מפעולה או מחדל כלשהם של מנהל התיקים או מי מטעמו בחשבון ,או כתוצאה מפעולה או
מחדל כלשהם של הבנק בחשבון שנעשו על יסוד איזו הוראה או בקשה של מנהל התיקים או מי מטעמו וזאת
אף אם ביחסים שביני לבין מנהל התיקים ,מנהל התיקים לא היה מוסמך לכך.

ב.

סעיף זה יחול גם במישור היחסים בין הבנק לבין מנהל התיקים אלא אם פעל הבנק ברשלנות.

מנהל התיקים יהיה רשאי ,בכל עת:
א.

ליתן הוראות למכור ולקנות:
( )1ניירות ערך ,כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות
התשנ"ה"( 1995-חוק הייעוץ") ,לרבות ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה או שהמסחר בהם
הופסק;
( )2יחידות השתתפות של קרנות נאמנות;
( )3מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל;
( )4מוצרי מדדים (כהגדרתם בחוק הייעוץ);
( )5מוצרים מובנים;
( )6אופציות וחוזים עתידיים;
( )7קרנות גידור.

ב.

לבצע העברה של ני"ע בין חשבון של לקוח מסוים לחשבוני ולהיפך ,בעסקה מחוץ לבורסה על פי כללי
הבורסה.

ג.

להמיר ניירות ערך הניתנים להמרה ולממש כתבי אופציה ואופציות רכישה ולנצל זכויות.

ד.

לרכוש ניירות ערך המוצעים בהנפקה ,בין לפי תשקיף ובין ללא תשקיף אם הדין מאפשר הנפקתם ללא
תשקיף.

ה.

להפקיד מפעם לפעם כספים בפיקדון ריבית יומי ו/או פקדון קצר מועד ו/או פיקדון מובנה ו/או בכל סוג של
פקדון כספי במטבע ישראלי או במטבע חוץ ולהורות על משיכת כל פקדון כאמור ובלבד שתמורת הפקדונות
כאמור תיזקף אך ורק לזכות החשבון.
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ו.

לקנות ,למכור ,להמיר ולבצע העברות של מטבע חוץ ,לרבות בקשר עם הפעולות הנזכרות ביפוי כח זה .מובהר
כי ככל שלא תינתן הוראה מפורשת של מנהל התיקים לבנק ,שער ההמרה של מטבע חוץ כאמור יהיה "השער
המיידי" (השער בפועל בעת ביצוע ההמרה).

ז.

למכור לקנות ולבצע עסקאות וכל פעילות אחרת בניירות ערך( ,כולל ניירות ערך הנסחרים בחו"ל) לרבות
רכישתם בהנפקה ,במכרז ולרבות מול עושה שוק ,המרת אג"ח ,מימוש אופציות ,אופציות רכש וניצול זכויות
ומתן הוראות ביחס לכל אירוע חברה אחר ,וכן לבצע עסקאות במטבע חוץ ,בטובין (קומודיטיס) ,במטבעות,
באופציות ,בחוזים עתידיים ובכל נכס פיננסי אחר מכל סוג שהוא ,בבורסות או בשווקים מוסדרים אחרים או
בבנקים ,בארץ או בחו"ל.

ח.

להמיר ני"ע זרים לישראלים ולהיפך.

ט.

לבצע כל סוגי העסקאות באופציות ( )OPTIONSובחוזים עתידיים ( )FUTURESמסוגים שונים ,הנסחרים כיום
ושיסחרו בעתיד ,ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,יצירת/כתיבת ,רכישת ומכירת אופציות וחוזים
עתידיים עם הוראות לתשלום וחיוב החשבון מידי כל יום מסחר .האמור יחול בתנאי שהבנק הסכים לאפשר
לי ,לפי שיקול דעתו ,לבצע עסקאות כאמור ובתנאים שהבנק קבע לענין זה ובתנאי שנחתמו או יחתמו על ידי
מסמכי ההתקשרות המאפשרים לי את ביצוע הפעולות הנ"ל בהתאמה .במידה והמסמכים כאמור טרם נחתמו
יחולו יפוי הכח וההרשאה האמורים בסעיף זה מרגע חתימתם.

י.

להיענות ו/או לסרב להיענות ו/או להיענות בתנאים להצעות רכש ,הצעות מכר ,מיזוגים והצעות של זכויות
אשר יוצעו ע"י גורם כלשהו בכל עת ולממש לשם כך את הסמכות ו/או הזכות הנתונה לי על פי כל דין.

לא אתן הוראות במישרין לבנק בקשר עם החשבון  ,אלא אם יבוטל יפוי כח זה קודם לכן או שניתן לכל פעולה כנ"ל
אישור מוקדם של מנהל התיקים .בכל מקרה אני אשא באחריות לכל תוצאה שתנבע מחוסר תאום בין מנהל התיקים
לביני ובכלל זה הן לביצוע כל הוראה שניתנת על ידי והן לביצוע כל הוראה שניתנת על ידי מנהל התיקים וזאת מבלי
שהבנק יהיה חייב בבדיקת התאמת הפקודות השונות.

.7
א.

אם הוסכם או יוסכם ביני לבין הבנק על הקצאת מסגרת אשראי בחשבון ,יהיה מנהל התיקים רשאי להשתמש
גם באשראי הנ"ל ובמסגרות הפעילות לנכסים שונים במידה שיוסכם עליהם על ידכם ,בנוסף לסכומים אשר
יהיו מופקדים לזכותי או שיעמדו לזכותי בחשבון ,לצורך ביצוע כל הפעולות הנזכרות בסעיף  5לעיל.

ב.

ככל שיקרו מקרים בהם תיווצר בחשבון יתרת חובה מקרית או חריגה מקרית ממסגרת אשראי ,באופן מקרי או
כתוצאה ממעשה או מחדל של מנהל התיקים או שלי ,יעשה מנהל התיקים ,בהקדם האפשרי ,ובכל מקרה לא
יאוחר מאשר תוך שני ( )2ימי המסחר הבאים ,כל הדרוש על מנת לכסות את יתרת החובה המקרית או יתרת
החריגה המקרית ממסגרת האשראי שנוצרו .לא עשה כן מנהל התיקים ,יתן לי הבנק הודעה על כך ,אלא אם על
פי שיקול דעתו לא ניתן היה לתת הודעה כאמור ,ויהיה רשאי ,אך לא חייב למכור ו/או לממש ו/או לקזז ,בכל מועד
שהוא ,כל נייר/ות ערך שהוא/הם ו/או כל נכס/ים פיננסי/ים ו/או פקדונות ו/או כספים המצוי/ים ו/או שיהיה/יו
מצוי/ים בחשבון ,כולם או חלקם ,לפי שיקול דעתו ביחס לנקיטה ו/או אי נקיטה בצעד זה ו/או ביחס לעיתוי ולמועד
הקיזוז ו/או המכירה ו/או המימוש ו/או לנייר/ות הערך ו/או הנכס/ים הפיננסי/ים ו/או הכספים ו/או הפקדונות
שימומשו ו/או ביחס למחיר המכירה ו/או המימוש ו/או ביחס לקצב ו/או לכמות שתמומש על-מנת להשתמש
בסכום שיתקבל כדי לגרום לכיסוי ו/או לחיסול מלוא היתרה החריגה בחשבון או יתרת החובה הקיימת בהעדר
הסכם מסגרת או חוסר כיסוי מספיק הבנק רשאי לפעול לכיסוי החריגה בשלבים ובמספר פעולות המתמשכות
על-פני תקופה ,והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק .הבנק יהיה רשאי (אך לא חייב) לעשות כן ,וזאת
גם אם טרם הגיע מועד הפירעון של הפיקדון/נות .במקרה כזה הריבית ,הפרשי ההצמדה ,והטבות אחרות על
כספי הפיקדון/נות לא יעלו על אלה שאנחנו נהיה זכאים להם במועד הראשון שאנחנו נהיה זכאים על פי תנאי
הפיקדון למושכם בניכוי כל חבות מס ואחרת שבדין ,העמלות וההוצאות החלים בפירעון מוקדם של הפיקדון/נות
ויחולו תנאים אחרים שנקבעו בתנאי הפיקדון/נות לענין זה .אנו נישא בכל ההפסדים והתשלומים כנ"ל אולם אם
החליט הבנק לבצע קיזוז שלא במועד פירעון או בתחנת יציאה של הפיקדון מתוך חשש בלבד לכך שחיובינו לא
יפרעו במועדם ,במקרה כזה לא נישא בנזק הכרוך בפירעון מוקדם של הפיקדון/נות .הגבלה זו על זכויות הבנק
לא תחול על מימוש של שיעבוד על ידי הבנק .ניתנת בזה לבנק הסמכה והוראה בלתי חוזרת לפעול כאמור,
בכפוף לכך שהבנק ימצא לנכון לעשות כן לפי שיקול דעתו הבלעדי  -אך מבלי שיהיה חייב לעשות כן.
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פעל הבנק ומימש ו/או מכר כאמור ,אני אהיה מנוע מלבוא אל הבנק בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות
כלשהן בקשר לכך והבנק יהיה פטור מכל חבות ו/או חובה מכל מין או סוג שהוא ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או
הפסד ו/או הוצאה שנגרמו ו/או שיגרמו לי ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בגין מכירה ו/או מימוש ו/או קיזוז כאמור.
במקרה שתישאר יתרת חוב ,הנני מתחייב לשלמה לבנק מיד עם דרישה אלא אם פעל הבנק ברשלנות.
אין באמור כדי להתיר יצירת יתרת חובה יזומה או חריגה יזומה ממסגרת האשראי או בחשבון ולו ליום אחד.
ג.

.8

.9

מובהר כי בנוסף לכל זכויות הבנק כאמור במסמכי האשראי ,הרי שאם מסיבה כלשהי יתבטל או יבוטל יפוי
הכח למנהל התיקים ו/או תתהווה חריגה ממסגרת האשראי בחשבון ,יהיה הבנק רשאי לדרוש את סילוקה
המידי של כל יתרת האשראי.

מנהל התיקים יהיה רשאי לחייב את החשבון אך ורק לצורך ביצוע הפעולות שמוסמך מנהל התיקים לעשותן בהתאם
ליפוי כח זה ולצורך ביצוע תשלומים למנהל התיקים כמפורט בסעיף  15להלן וכל חיוב או העברה אחרים מהחשבון
לחשבון אחר בין אצלכם ובין אצל חבר בורסה אחר ,לא יבוצעו אלא בהסכמתי מראש ובכתב.
מנהל התיקים יהיה רשאי לבצע הפעולות באמצעות חשבון מפצל על שמו ויחולו התנאים הבאים:
א.

מנהל התיקים מתחייב לגרום לכך שהבנק יזכה ויחייב את החשבון שלי ,בקשר לפעולות של מנהל התיקים
בחשבון המפצל ביום ביצוע העסקה ,אך לא מאוחר מהמועד הבא לפתיחת המסחר באותו נכס פיננסי.

ב.

הבנק יזכה או יחייב את החשבון בשער המשוקלל של העסקות באותו נייר שבוצעו ע"י מנהל התיקים באמצעות
החשבון המפצל באותו היום ,בכפוף לכל דין.

.10
א.

אני נותן בזאת הסכמתי לכך שמנהל התיקים יתן לכם הוראות בכל ערוצי השירות שמעמיד הבנק ולרבות
באמצעות הטלפון ,הפקסימיליה וכן באמצעות תקשורת ישירה אחרת שיעמיד הבנק לרשות לקוחותיו מעת
לעת.

ב.

אני מסכים ,כי הבנק יהא רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לאפשר למנהל התיקים לקבל מידע ולבצע פעולות,
באמצעות מערכת "מבט" או כל מערכת אחרת שיפעיל הבנק במקומה ,אשר תותקן על ידי הבנק במשרד
מנהל התיקים ותאפשר למנהל התיקים לבצע רכישות והמרות של מטבע חוץ ,פיצול בניירות ערך ובנכסים
פיננסיים זרים ופעולות נוספות ככל שיאפשר זאת הבנק מעת לעת ,על פי שיקול דעתו.

ג.

אני מסכים ,כי מנהל התיקים יהא רשאי ,בכפוף להסכמת הבנק ולחתימה על ההסכמים המתאימים ,ליתן
לבנק הוראות באמצעות חדרי המסחר של הבנק ו/או באמצעות התקשרות ישירה של מנהל התיקים עם
ברוקרים  /מבצעים בחו"ל עימם פועל הבנק .לצורך כך ,יאפשר הבנק למנהל התיקים ,על פי שיקול דעת
הבנק ,ובכפוף לחתימת מנהל התיקים על מסמכים מתאימים ,גישה למערכת  FMRו/או סיברון וכל תוכנה
הנלווית למערכות אלה (להלן " :מערכת המסחר") אשר תותקן במשרד מנהל התיקים ותאפשר לו התקשרות
ישירה לבנק וקבלה ,של מידע ונתונים הכוללים ,פרטי חשבונות לקוחותיו של מנהל התיקים בבנק ,שביניהם
מצוי גם החשבון שבבעלותי ,ככל שיסכים הבנק לאפשר למנהל התיקים לפעול באמצעות מערכת המסחר
כאמור ,ירכוש מנהל התיקים וידאג לקיומם התקין של החומרה הנדרשת לגישה למערכת המסחר ויישא ,בכל
הוצאות שימורה ,ביטוחה ,תפעולה ,ואחזקתה.
הבנק משמש אמצעי למתן השירות באמצעות מערכת המסחר ואינו בודק את ההוראה עצמה ו/או את מצב
החשבון בעת מתן ההוראה ו/או חריגה ממסגרת אשראי ככל שאושרה ללקוח על ידי הבנק .האחריות בגין כל
הוראה ו/או חריגה ממסגרת האשראי כאמור ,תחול על מנהל התיקים לבדו והנני פוטר את הבנק מכל אחריות
ולא תהיה לי כל טענה ,תביעה או דרישה כנגד הבנק בשל כך .הפטור האמור הוא תנאי ובסיס להעמדת
מערכת המסחר לשימוש מנהל התיקים והכל בין אם הפעילות היא באמצעות חשבון מפצל ובין שיבוצעו
פעולות ישירות לחשבוני.

ד.

.1
.2
.3

המידע אודות החשבון יינתן למנהל התיקים בכל יום שבו הבנק פתוח לקהל הרחב.
עדכניות המידע תהיה בהתאם לעדכניות המידע במערכות המידע של הבנק ותתייחס ליום העסקים
האחרון שעודכן ע"י הבנק והקודם ליום שבו התבקש המידע על ידי מנהל התיקים.
בכל מקרה של סתירה בין המידע שיקבל מנהל התיקים לגבי החשבונות ,לבין הנתונים הרשמיים בספרי
הבנק ,יחייבו את כל הצדדים הרישומים בספרי הבנק.
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6.15
ה.

הבנק יהיה פטור מכל חובה ,חבות או אחריות שהיא לכל נזק ,הפסד או הוצאה כלשהי העלולים להיגרם לי
ו/או למנהל התיקים במישרין או בעקיפין ,כתוצאה משימוש מנהל התיקים בערוצי השירות שמעמיד הבנק
ו/או במערכת המסחר ,לרבות ,הפסקות בשירותי המידע ,שיבוש במידע ובנתונים כתוצאה מתקלות הנובעות
מקווי תקשורת או מתקלות אחרות בציוד ובמערכת אצל מנהל התיקים .הסכמתי והרשאתי זו תחול בין
שמנהל התיקים יעבוד באמצעות חשבון מפצל ובין שיבצע פעולות ישירות לחשבוני.

.11
א.

ייפוי כח זה יבוטל במקרים ובמועדים כדלקמן:
 .1הבנק קיבל מאחד מבעלי החשבון הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכח .תוקף הביטול יהיה מהמועד שיצויין
בהודעה ואם לא יצויין מועד כאמור  -תום יום העסקים שבו התקבלה הודעת הביטול בידי הבנק.
 .2הבנק קיבל הודעה על קרות מאורע אשר לפי הוראות הדין (לרבות הוראות רשות ניירות ערך ו/או
הבורסה ו/או בנק ישראל) ו/או נהלי הבנק ,עם אירועו מתבטל ייפוי הכח ("אירוע מפסיק") .תוקף הביטול
יכנס לתוקפו מייד עם היוודע לבנק על האירוע המפסיק.
 .3מנהל התיקים הודיע לבנק על סיום ההתקשרות בינו ובין הלקוח .תוקף הביטול יהיה מהמועד שיצויין
בהודעה ואם לא יצויין מועד כאמור  -תום יום העסקים שבו התקבלה הודעת הביטול בידי הבנק.
 .4במסגרת היחסים שבין הבנק למנהל התיקים יהיה הבנק רשאי לבטל את ההסכם בינו לבין מנהל
התיקים ,לפי שיקול דעתו בכפוף למתן הודעה מוקדמת וללא צורך לנמק את הביטול .במקרה כאמור,
בין אם הבנק רשאי היה לבטל את ההסכם עם מנהל התיקים ובין אם לא ,הבנק לא יהיה אחראי כלפי
ו/או חייב לי תשלום כלשהו ו/או פיצוי כלשהו ו/או לא תהיה לי כל טענה ,תביעה או דרישה ,בין כספית
ובין אחרת מהבנק בגין הפסד ו/או חסרון כיס ו/או נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה ,בין ישירים ובין עקיפים
שיגרמו לי ,אם יגרמו ,או העלולים להיגרם לי.

ב.

בוצעו על סמך ייפוי כח זה עסקאות ו/או חיובים ו/או נתנו הוראות לביצוע עסקאות ו/או לביצוע חיובים (בסעיף
זה" :הוראות") ,וזאת טרם כניסת הביטול לתוקפו ,תהיינה הוראות אלה תקפות ותחייבנה את בעלי החשבון לכל
דבר ועניין ,והוראות יפוי כח זה תחולנה ביחס אליהן .הבנק יהיה רשאי לחייב את החשבון  /פיקדון בכל הקשור
ו/או הנובע מההוראות.

 .12מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11א .1 .לעיל אני מתחייב להודיע במקביל למנהל התיקים על ביטול יפוי הכח.
.13
א.

מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת עלי ,מוסכם כי מנהל התיקים יהיה אחראי בלעדית לאופן ניהול החשבון.
כמו כן יהיה מנהל התיקים אחראי בלעדית בכל מקרה של חריגה מהוראותי בייפוי כוח זה וכן לכל חריגה
מהסכומים המופקדים בחשבון או ממסגרת האשראי שהוסכם עליה עם הבנק ,או כל חיוב בחשבון שלא
בהרשאת הלקוח ,והבנק לא ישא בכל אחריות בקשר לחריגות כאמור ויהיה פטור מכל אחריות בקשר לכך,
והכל ככל שהחריגה נגרמה בשל מעשה או מחדל מצד מנהל התיקים ו/או מצידי.

ב.

הנני מצהיר כי לא אפעל ביודעין בניגוד להוראות שנתן מנהל התיקים.

 .14אני מסמיך את מנהל התיקים לנהל עם הבנק מו"מ ולסכם בכתב את סכומן ו/או שיעורן של כל או חלק מכלל
העמלות שאחויב בהן בגין הפעילות בחשבון בניירות ערך ובנכסים הפיננסיים למיניהם ,בהתאם לסוגי העמלות
המפורטות בתעריפון הבנק (להלן" :התעריף" או "התעריפים") ובתנאי שהתעריפים שיוסכמו כאמור יהיו נמוכים
או שווים לסכומים או לשיעורים המקסימליים המפורטים באותה עת בתעריפון הבנק ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,יהיה מנהל התיקים מוסמך ,רשאי ומורשה לסכם עם הבנק בכתב את גובהן או שיעורן של עמלות
הקניה והמכירה בגין ניירות ערך שנרכשו לזכות החשבון ,עמלות הקניה והמכירה בניירות ערך ובנכסים הפיננסיים
למיניהם שתשולם לבנק בגין כל עסקה.
הנני מתחייב לפנות למנהל התיקים מיד עם חתימתי על יפויי כח זה ,ולאחר מכן לפחות אחת לשנה ,ולקבל ממנו
העתק הסכמותיו המעודכנים עם הבנק לגבי שיעורן ו/או סכומן של כל העמלות והסכומים שחויבתי ו/או אחויב בהם
בגין פעילות החשבון באמצעות מנהל התיקים.
.15
א.

תמורת ניהול תיק ניירות הערך והנכסים הפיננסיים בחשבון ,אשלם למנהל התיקים דמי ניהול חודשיים בשיעור
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6.15
כפי שסוכם בהסכם לניהול התיק על נספחיו וכפי שימסור מנהל התיקים לבנק מעת לעת .הבנק יהיה רשאי,
אך לא חייב ,לבצע ההוראה הנ"ל ,אף אם לא תהא יתרה מספקת בחשבוני לצורך ביצוע האמור לעיל.
ב.

ככל שיוחלט על ידי מנהל התיקים (בהתאם להרשאותיו על פי יפויי הכוח מאת הלקוח) לרכוש עבורי מוצרי
מדדים (כהגדרתם בחוק) ו/או יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ,ישא בנוסף לדמי הניהול המשולמים למנהל
התיקים כמפורט לעיל ,בדמי הניהול למנהל הקרן ונאמן הקרן או למנהל מוצר המדד ,לפי העניין.

ג.

הבנק יהיה רשאי לחייב חשבוני או כל חשבון אחר שלי בבנק בגין ניהול חשבוני ובגין כל פעולה שתבוצע על
ידי ו/או ע"י מנהל התיקים ,לרבות בגין עמלות בהתאם לתעריפים הנהוגים בבנק.

ד.

אני מסכים כי הבנק יעביר למנהל תיקים כל או חלקן מהעמלות שהוא גובה ממני בגין פעולות בחשבון.

 .16מבלי לגרוע מתוקף ההרשאות שניתנו למנהל התיקים במסגרת יפוי כח זה ,ביצוע כל או חלק מהפעולות ו/או
העסקאות המפורטות ביפויי כח זה כפוף להסכמת הבנק מעת לעת ומותנה ,בין היתר ,בחתימת כל המסמכים,
הטפסים ,ההתחייבויות וההסכמים הנדרשים והנהוגים בבנק ,על ידי הלקוח ו/או על-ידי מנהל התיקים ,וכן בהסדרת
הבטחונות הנדרשים על-ידי הבנק ,אם נדרשים ,לצורך ביצוע כל או חלק מהפעולות ו/או העסקאות כאמור .במידה
והמסמכים כאמור טרם נחתמו  /טרם הועמדו הבטחונות כאמור ,יחולו ייפוי הכח וההרשאה האמורים בסעיף זה
מרגע חתימתם.
 .17במסגרת יפוי כח זה הוסמך מנהל התיקים לבצע פעולות ועסקאות שלצורך ביצוען חייב מנהל התיקים לקבל ממני
הסכמה כללית מראש בכתב לאותו סוג עסקה או הסכמה מראש ובכתב ביחס לעסקה מסוימת (להלן" :העסקות
המוגבלות") .אני מאשר שהבנק יבצע את כל ההוראות ,הפקודות והבקשות של מנהל התיקים ביחס ובנוגע לעסקות
המוגבלות מבלי לבדוק את קיומן של אותן הסכמות ובהנחה כי ניתנו על ידי כל ההסכמות הנדרשות לצורך ביצוען.
בכל מקרה שבו מנהל התיקים יבצע עסקות מוגבלות ללא קבלת ההסכמה ו/או ההסכמות הנדרשות ממני לעניין
זה ,האחריות המלאה והבלעדית תחול על מנהל התיקים והבנק יהיה פטור מכל חובה ו/או חבות ו/או אחריות ו/או
חובה מכל מין או סוג שהוא כלפי ו/או כלפי מנהל התיקים ולא תהיה לי כל טענה ,תביעה או דרישה ,בין כספית ובין
אחרת מהבנק בגין הפסד ו/או ו/או חסרון כיס ו/או נזק ו/או הוצאה ,בין ישירים ובין עקיפים שיגרמו לי ,אם יגרמו,
או העלולים להיגרם לי עקב הניהול ו/או הפעילות של מנהל התיקים בעסקות המוגבלות ו/או מחמת שלא עקבתי
באופן שוטף אחר פעילות החשבון ותיק השקעותיי ואו עקב כך שלא דאגתי וגרמתי לכך שמנהל התיקים יפעל
כמוסכם ביני לבינו.
 .18הנני מתחייב לעקוב ולבדוק באופן שוטף את פעילות החשבון לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הנני מתחייב
לבדוק את מועדי וסכומי החיוב בדמי הניהול שחויבתי ,ובמידה ותהיינה לי השגות או הערות לגבי פעילות וחיובים
אלה שיזם מנהל התיקים הנני מתחייב להודיעכם על כך לא יאוחר מאשר תוך  30יום ממועד ביצוע החיוב.
 .19במקרה של פטירת מי מבעלי החשבון ,יהיה/יהיו בעל/י החשבון הנותר/ים ,זכאי/ם להמשיך ולעשות מעת לעת את
כל העסקות והפעולות בחשבון ובכלל זה להסמיך מחדש את מנהל התיקים להמשיך ולעשות מעת לעת את כל
העסקות והפעולות בחשבון או את אלה שהוסמך ,הורשה ויופה כוחו לעשות ,ולא תהא לאיש ,לרבות השותף/פים
הנותרי/ם בחיים ו/או חליפינו ו/או יורשינו ו/או עזבון השותף המנוח ו/או מנהל התיקים ו/או כל הפועל מכוחנו כדין
ו/או מכוחו של מי מאתנו כדין ,כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ,בין כספית ובין אחרת נגד או כלפי הבנק ,וכן לא
תחול על הבנק כל חבות ו/או אחריות ו/או חובה מכל מין או סוג שהוא כלפינו ,או כלפי חליפינו או כלפי יורשינו או
כלפי מנהל התיקים או כלפי הפועלים מכוחנו ו/או מכוחו/חם כדין או מי מהם ,בכל הקשור ,נובע או נוגע לחשבון,
למדיניות ההשקעה בו ,אופן ניהולו ,הרכב נכסיו ,והכל בין במישרין ובין בעקיפין.
 .20נחתם יפוי כח זה על ידי רבים ,יראו את האמור לעיל עד כמה שהוא מתייחס ללקוח יחיד ככתוב בלשון רבים.
 .21אני מאשר כי הבנק יהיה רשאי למסור מידע לבורסה ,ולכל גורם מוסמך אחר ,בדבר הפעולות שבוצעו בחשבון וכל
מידע כפי שידרש הבנק מעת לעת בהתאם להוראות הדין.
 .22האמור ביפוי כח זה הינו בנוסף לאמור ביתר כתבי ההתחייבות ,הטפסים ,המסמכים ,התנאים כלליים וההסכמים
שביני לבין הבנק ואין בכתב זה כדי לגרוע או למעט מזכות או זכויות כלשהן של הבנק או חובה או התחייבות או
אחריות שלי כלפי הבנק כמפורט באותם כתבי התחייבות ,מסמכים ,טפסים ,הסכמים או תנאים כלליים.
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 .23הנני מאשר כי קיבלתי מהבנק את כל ההסברים הנוגעים לכל נושאי ייפוי כוח זה.
במקרה של חשבון פרטי:

✍
שם הלקוח

חתימת הלקוח

תאריך

חתימת הלקוח

תאריך

✍
שם הלקוח

✍
שם הלקוח

תאריך

חתימת הלקוח

במקרה של חשבון תאגיד:

חותמת התאגיד

שם התאגיד

✍
חתימה

שם המוסמך מטעם התאגיד

תאריך

✍
שם המוסמך מטעם התאגיד

חתימה

תאריך

חתימה

תאריך

✍
שם המוסמך מטעם התאגיד
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אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח ______________________________ כתובת ___________________ מאשר/ת בזה כי:
.1

________________ (להלן" :התאגיד") קיבל החלטה כדין לחתום על מסמך זה ,אשר העתק נאמן למקור ממנה
מצורף ליפוי כח זה.

.2

ידוע לאורגן מקבל ההחלטה מטעם התאגיד ,כי מנהל התיקים אינו עובד בנק הפועלים.

.3

ההחלטה היא בהתאמה גמורה למסמכי ההתאגדות של התאגיד.

.4

ייפוי כח זה נחתם בשם _________________________ ע"י ה"ה _________________________
ת.ז _______________________ .ו _______________________ ת.ז_____________________ .
המוסמכים לחתום בשם התאגיד ,וחתימתם בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד.

✍
תאריך

חתימת עו"ד

אישור הבנק
אני הח"מ ________________________ ,מאשר בזה כי:
 .1מסמך זה ופרטיו מולאו על ידי.
 .2בדקתי הפרטים הטעונים אימות ביפוי כח זה.
 .3ניתנו ללקוח כל ההסברים הנוגעים ליפוי כח זה.
 .4הלקוח חתם על יפוי כח זה בפני.

✍
שם מורשה החתימה בסניף

חתימת מורשה החתימה וחותמת הסניף
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