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 תצהיר בעל שליטה בתאגיד המבקש

 נושא תעודת זהות   אני החתום מטה,
  שם פרטי ושם משפחה 

 בעל שליטה בתאגיד    / דרכון מספר
  )ת דרכון(מדינ  מספר 

   
 מספר תאגיד  שם התאגיד

כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים  התאגיד המבקש) לאחר שהוזהרתי –(להלן 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה הם מלאים, נכונים ואמתיים ואני מתחייב להודיע  .1

 לתאגיד המבקש על כל שינוי שיחול במהלך כהונתי בסמוך להתרחשותו. 

 –אני מכיר את הוראות הדין, לרבות הוראות הממונה על שיתוף בנתוני אשראי (להלן  .2

 הממונה), שיחולו עלי מכוח תפקידי במיופה כוח בתמורה ואני מתחייב לפעול לפיהן. 

אני מסכים כי משטרת ישראל תעביר לממונה מידע פלילי אודותיי לצורך הקבוע בכללי חוק  .3

בהיקף שהוא זכאי לקבלו על פי החוק. ידוע לי  2017-, התשע"חנתוני אשראי (הוראות שונות)

כי הסכמתי כאמור לעיל פוטרת את המשטרה ואת מקבל המידע ממשלוח הודעה אלי 

 בדבר מסירת המידע אודותיי. 

אני מסכים להסרת כל זכות לחיסיון או לסודיות לגבי כל מידע אודותיי שמצוי בידי  .4

או ממלכתיים אחרים, רשויות פיקוח או הסדרה, לרבות  המפורטים להלן: גופים משטרתיים

הפיקוח על הבנקים, רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ורשות הגבלים עסקיים 

ושלטונות המס, ומסכים כי כל אלה ימסרו את המידע שבידם לממונה. בקשת מידע כאמור 

ל כמיופה כוח בתמורה, לעיל תהיה רק לצורך בחינת בקשת התאגיד המבקש לפעו

והסכמותיי לעיל יהיו תקפות גם במהלך כל תקופת היותי בעל שליטה / נושא משרה 

 בתאגיד המבקש. 

     אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 חתימה  תאריך  

 

 אישור עו"ד

 מאשר בזה כי ביום  אני החתום מטה, עו"ד
  שם פרטי ושם משפחה 

 ן אישיהמוכר לי באופ  הופיע בפני 
  שם המצהיר  תאריך

    באמצעות תעודת זהות / דרכון עצמו שזיהה/
 (מדינת דרכון)  מספר 

לעונשים הקבועים בחוק,  לומר את האמת שאם לא כן יהיה צפוי עליו כי אותו שהזהרתי ולאחר

 התצהיר שלעיל.חתם בפני על 

       
 חתימה וחותמת  תאריך  שם משפחה  שם פרטי


