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 תאגיד –תצהיר המבקש 

 נושא תעודת  אני החתום מטה,
  שם פרטי ושם משפחה 

 מורשה החתימה בשם    זהות / דרכון מספר
  דרכון)(מדינת   מספר 

   
 התאגיד מספר  שם התאגיד

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

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

כל המידע והפרטים שמסר התאגיד המבקש בשאלון זה הם מלאים, נכונים ואמתיים.  .1

להודיע לממונה על כל שינוי שיחול במידע או בפרטים בסמוך התאגיד המבקש מתחייב 

 להתרחשותו.

שמיופה כוח בתמורה רשאי להשתמש בדוח ריכוז הנתונים הרגיל של  לתאגיד המבקשידוע  .2

(ב) לכללי חוק נתוני אשראי (הוראות שונות), 13הלקוח רק לשימושים שמפורטים בסעיף 

(ניתן לסמן יותר מאפשרות  שירותים הבאיםלהציע את ה בכוונתו, ולפיכך 2017-התשע"ח

 :אחת)

 ייעוץ בדבר סבירות תנאי האשראי שקיבל הלקוח מנותני אשראי שונים. □

הצגת תנאי אשראי רצויים או עדיפים ללקוח לעומת תנאי האשראי שקיבל או שעשוי  □

 הלקוח לקבל.

 ייעוץ בדבר דירוג האשראי של הלקוח וכיצד ניתן לשפרו. □

הצגת הצעות אשראי של מלווים שונים בכפוף להסכמה מפורשת של הלקוח לקבלתם  □

 ובתנאי שהן נוגעות לאשראי קיים או לאשראי שהלקוח ביקש לקבל לצרכיו. 

 קבלת דוח ריכוז נתונים לצורך מסירתו ללקוח ללא שירות נוסף.   □

 

 בתמורה כוח למיופה הרלוונטיות החקיקה הוראות את שקרא מאשר התאגיד המבקש

-ח"התשע, אשראי נתוני בתקנות, 2016-ו"התשע אשראי נתוני בחוק היתר בין המופיעות

 הוראות ולפי אלה חקיקה הוראות לפי לפעול מתחייב התאגיד המבקש. ובכללים, 2017

 כפי, בתמורה כוח כמיופה ועלי שיחולו), הממונה – להלן( אשראי בנתוני שיתוף על הממונה

 חובות ועלי חלות כי ול שידוע מאשר התאגיד המבקש כן כמו. לעת מעת בתוקף שיהיו

 תקנות לרבות, מכוחו שהותקנו והתקנות 1981-א"התשמ, הפרטיות הגנת חוק מכוח שונות

 .2017-ז"התשע), מידע אבטחת( הפרטיות הגנת

 במקרה לרבות, לכללים 11 בסעיף הקבועים בתנאים עמודי לא שאם לתאגיד המבקש ידוע

 לפי פעל שלא משום בתמורה כוח כמיופה לשמש ראוי ושאינ סבור יהיה הממונה שבו

 וזאת, בתמורה כוח כמיופה ורישומ את לבטל רשאי יהיה הממונה, האמורות החקיקה הוראות
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 לא האשראי לשכות כאמור ביטול ושלאחר, אחרות רלוונטיות חקיקה מהוראות לגרוע מבלי

 .נתונים ריכוז דוחות ול להעביר רשאיות יהיו

     

 וחותמתתימה ח  / דרכון זהותמספר   שם פרטי ושם משפחה

התאגיד המבקש מסכים לכך שמשטרת ישראל תעביר לממונה מידע פלילי אודותיו לצורך  .6

, בהיקף שהוא זכאי לקבלו 2017-הקבוע בכללי חוק נתוני אשראי (הוראות שונות), התשע"ח

כאמור לעיל פוטרת את משטרת ישראל ואת על פי החוק. ידוע לתאגיד המבקש שהסכמה 

 מקבל המידע ממשלוח הודעה אל המבקש בדבר מסירת המידע.

התאגיד המבקש מסכים להסרת כל זכות לחיסיון או לסודיות לגבי כל מידע אודותיו שמצוי  .7

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

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

עסקיים וכן שלטונות המס. התאגיד המבקש מסכים כי כל אלה ימסרו את המידע שבידם 

לממונה. בקשת מידע כאמור לעיל תהיה רק לצורך בחינת בקשת התאגיד המבקש לפעול 

קפות גם במהלך כל תקופת היותו מיופה כוח כמיופה כוח בתמורה, וההסכמות לעיל יהיו ת

 בתמורה. 

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

       

 תפקיד  זהותמספר   שם פרטי ושם משפחה  תאריך

     

 חותמתוחתימה   תאגידפר מס  התאגידשם 

 

 אישור עו"ד

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

 ןהמוכר לי באופ  הופיע בפני 
  שם המצהיר  תאריך

 ולאחר שהזהרתי  באמצעות תעודת זהות מספר עצמו שזיהה/ אישי 
  מספר זהות 

לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על  אותו כי עליו לומר את האמת, שאם לא כן יהיה צפוי

 התצהיר שלעיל.

 

      
 

 חתימה וחותמת  תאריך  שם משפחה  שם פרטי

 


