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לקוח/ה יקר/ה,

הנדון :הודעה לבעלי חשבונות משותפים בעקבות כניסתו לתוקף של חוק
"שירות מידע פיננסי ,התשפ"ב "2021 -
חשבונות משותפים בהם הרכב החתימה "ביחד ולחוד":
על פי חוק "שירות מידע פיננסי ,התשפ"ב  ,"2021 -בחשבונות משותפים בהם הרכב החתימות "ביחד ולחוד" ,אם
אחד/ת מבעלי החשבון יתן/תתן הרשאת גישה לשיתוף מידע בחשבון ,היא תחשב כהרשאת גישה שניתנה על ידי כל בעלי
החשבון והבנק יפעל לפיה ,ובכפוף לחוק.
לאחר הקמת הרשאת הגישה למידע בחשבון המשותף ,הבעלים הנוספים בחשבון יקבלו הודעה שפעולה זו בוצעה ,ובדבר
הזכות לבטלה בכל עת.
חשבונות משותפים בהם הרכב החתימה "ביחד":
על פי חוק "שירות מידע פיננסי ,התשפ"ב  ,"2021 -בחשבונות משותפים בהם הרכב החתימה ״ביחד״ ,אם אחד/ת
מבעלי החשבון המשותף יתן/תתן הרשאת גישה לשיתוף מידע בחשבון ,יידרש אישור מכל אחד/ת מבעלי החשבון
הנוספים להרשאת גישה זו ,תוך  5ימי עסקים מיום בקשת הבעלים הראשון.
אם תהליך האישור של הרשאת הגישה לחשבון מכל בעלי החשבון ,לא יסתיים תוך  5ימי עסקים מבקשת הבעלים הראשון,
הבקשה להרשאת הגישה שניתנה על ידי הבעלים הראשון תבוטל.
אישור להרשאת הגישה לשיתוף מידע של הבעלים הנוספים בחשבון ,ניתן לתת באתר הבנק או באפליקציה ,בלבד.
מידע כללי לתשומת לבך:
" lהרכב חתימות ביחד"  -הרכב חתימות לפיו לצורך מתן הרשאת גישה לשיתוף מידע בחשבון המשותף ,נדרשת
הסכמה של כל בעלי החשבון.
 lבהתאם לסוג הרשאת הרכב החתימה בחשבון המשותף ,לעניין מתן הרשאת גישה לשיתוף מידע בחשבון בלבד ,כל
הרכבי החתימות בחשבון אשר אינם מהווים הרכב "ביחד" ייחשבו להרכבי חתימות בהם תספיק הסכמה של אחד/ת
מהבעלים בחשבון.
 lניתן לבדוק את סוג הרשאת הרכב החתימה הקיימת בחשבון המשותף ,באמצעות :פועלים בטלפון  *2407וכן על ידי
בנקאי בסניף .מומלץ לתאם מראש פגישה עם בנקאי ,באתר הבנק ,באפליקציה או בפועלים בטלפון.
 lכל אחד/אחת מבעלי החשבון יכול/ה לבטל את הרשאות הגישה לשיתוף מידע בחשבון ,בכל עת ,באמצעות :אתר הבנק,
האפליקציה ,פועלים בטלפון  *2407וכן על ידי בנקאי בסניף.
 lצפייה במידע על הרשאות הגישה לשיתוף מידע מחשבונך ו/או האפשרות לביטול הרשאות גישה קיימות לשיתוף מידע
מחשבונך ,ניתנים בערוצים הדיגיטליים בהם הנך פעיל/ה בחשבונך ובסניף בו מנוהל חשבונך.

פועלים להפוך את הכל לפשוט וברור יותר ,לשרותך בכל הערוצים ,בסניפים ,בשירות עצמי ,בטלפון ,באינטרנט ,ובסלולר
דיווח זה ניתן כשירות חינם ללקוח ,בהתאם לכללי גילוי נאות בכל סתירה בין הרשום לעיל לרשום בספרי הבנק ,הרשום בספרי
הבנק הוא הקובע .בנק הפועלים בע"מ ט.ל.ח.
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 l״יום עסקים״  -כל יום ,למעט יום שבת ,ימי שבתון ,שני ימי ראש השנה ,ערב יום כיפור ויום כיפור ,ראשון של סוכות
ושמיני עצרת ,פורים ,ראשון ושביעי של פסח ,יום העצמאות ,חג השבועות ותשעה באב ,ולמעט גם כל יום אחר אשר יקבע
על ידי המפקח על הבנקים או אשר יקבע על פי כל דין כיום שאינו יום עסקים בנקאי בישראל.

לשירותך,
בנק הפועלים בע״מ
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