לכבוד
בנק הפועלים בע"מ
סניף __________

תאריך__________:

שלום רב,
הנדון:

עזבון המנוח/ה _______________ ז"ל ,תעודת זהות _________________

אני מר/גב' ______________ תעודת זיהוי מספר _____________ ,יורש המנוח/ה שבנדון ,מאשר/ת
ומסכים/ה בזאת כי:
פרטי ההתקשרות שלהלן ישמשו את הבנק בתקשורת עם הח"מ לצורך הטיפול ומשלוח הודעות בקשר עם
חשבון/ות המנוח/ה בבנק ,על פי שיקול דעתו של הבנק.
הנני מאשר לבנק לפנות אלי וכן מוסכם עלי שאוכל להשיב לבנק )ככל שהבנק יאפשר זאת( ב מאמצעי
התקשרות המנויים להלן ,ובכלל זה לרבות ומבלי למעט באמצעות ]יש לבחור את הערוץ הרצוי ולהשלים את
כתובתו ומענו לצדו[:
] [ דואר ,בכתובת ,................................................
] [ דואר אלקטרוני ,בכתובת ,..................................
] [ מסרון )סמס( למכשיר נייד שמספרו ,....................
] [ פקסימיליה ,מספר ,...........................................
] [ טלפון ,מספר ,..................................................
)להלן ,כולם יחד או חלקם או אחד מהם :״ערוצי השירות״(
בכל הנוגע לנושא הטיפול בעיזבון.
הנני מאשר לבנק לשלוח דפי יתרות לחשבון המנוח/ה באמצעות כל אחד מאמצעי התקשרות שלעיל.
הודעות שישלח אלי הבנק באמצעי התקשורת שלעיל ובפרט באמצעים המקוונים בקשר עם המנוח/ה ו/או
חשבונו/ה לא יהיו מוגנות בסיסמא ועשויות לכלול פרטים אישיים וכלכליים אודות המנוח/ה עצם קיום חשבונו
בבנק ונתונים כלכליים מתוך חשבון המנוח .אנו מודעים לכך שהודעות שנשלחות בתווך טלפוני או תווך מקוון
עשויות להיות חשופות לצדדים שלישיים וכן לספקי התקשורת עמם אנחנו קשורים ,ואנו מקבלים על עצמנו את
הסיכונים המובנים מכך ופוטרים את הבנק מכל אחריות ונזק בקשר עם העובדה שפרטים כאמור עשויים להיות
חשופים לצדדים שלישיים.
הבנק יהיה פטור מכל אחריות לנזק ,הפסד או הוצאה כלשהם ,העלולים להיגרם לנו או לצד שלישי כלשהו
שיקבל מאתנו מידע ,פרטים או נתונים ,וזאת כתוצאה משיבוש במידע ,במועדי הגעת המידע או בעצם הגעתו,
בפרטים ובנתונים ,מכל סיבות שהן ,עקב או בעקבות תקלות הנובעות מקווי תקשורת ,אמצעי תקשורת או ציוד
תקשורת או מגבלות תקשורת אחרות שאינן בשליטת הבנק או שקשורות לצדדים שלישיים אחרים ,שאינם
בשליטת הבנק או בידיעתו ,ובכללם גם אי קבלת הודעות בזמנים המבוקשים על ידינו או קבלתן באופן חלקי,
משובש או כשהן בלתי מעודכנות ,והכל במקרים בהם הבנק לא יכול היה למנוע את השיבוש או התקלה במאמץ
סביר.
הבנק רשאי להפסיק מתן מידע ואפשרות לביצוע פעולות בערוצי השירות או אילו מערוצי השירות ,כולם או
חלקם ,בהודעה מראש .לחילופין הבנק רשאי להפסיק מתן מידע ואפשרות לביצוע פעולות בערוצי השירות כולם
או חלקם ,אם לבנק חשש או חשד לגבי ,אחד או יותר מערוצי השירות ,לשימוש שלא כדין ,לשימוש באופן
שעשוי לגרום נזק ,או לצורך קיום הוראה של רשות מוסמכת.
הודעות שישלח הבנק נעשות לשם נוחות בלבד .אין להסתמך על הודעה מסוימת ,שליחתה או הימנעות של
הבנק משליחתה .בכל סתירה בין הרשום בהודעות שישלח הבנק לרשום בספרי הבנק ,הרשום בספרי הבנק
הוא הקובע.

אנו מאשרים כי :
] [ לא חלה עלינו חובה לפי דין למסור את פרטי ההתקשרות שלנו לבנק בכל אחד מערוצי השירות ,אולם הבנק
לא יוכל למסור לנו פרטים אודות חשבון המנוח או לספק לנו שירות בערוץ שירות שלא נמסרו לגביו פרטים.
] [ כל הפרטים שמסרנו לעיל הם נכונים ומדויקים והבנק רשאי להסתמך עליהם בהתקשרותו עמנו ,לשם מסירת
פרטים על חשבון המנוח.
] [ הפרטים שמסרנו ושנמסור לבנק יישמרו במאגרי המידע של הבנק וישמשו את הבנק לשם יצירת קשר אתנו
בקשר עם חשבון המנוח ובקשר עם חשבונו של המנוח.
ולראיה באתי על החתום:
תאריך__________:

שם היורש_______________ :

חתימה______________ :

אימות חתימה
אני הח"מ ________________ מורשה חתימה בסניף _______________ מאשר בזאת כי ביום ________
התייצב/ה בפני __________ תעודת זהות ______________ וחתמ/ה בפני על מסמך זה.
___________
חתימה

