יפוי כוח לביצוע פעולות בקרן ההשתלמות ולקבלת מידע
לכבוד :החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ (להלן" :החברה המנהלת")
אני החתום מטה (להלן" :העמית")
שם  +שם משפחה
מספר תעודת זהות
ביחיד – תאריך לידה ומין
בתאגיד – תאריך ההתאגדות
מען

מיפה בזאת את מר0גב' (להלן" :מיופה הכח")
שם  +שם משפחה
מספר תעודת זהות
ביחיד – תאריך לידה ומין
בתאגיד – תאריך ההתאגדות
מען

להיות מורשה מטעמי ,החל ממועד חתימתי על יפוי כוח זה ,בחשבון מספר ___________ (אם יש מספר קרנות
השתלמות – נדרש יפוי כח נפרד לכל קרן) בקרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח המנוהלת ע"י החברה ,בכל
הנוגע לביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות (נא למחוק את המיותר):
משיכות – מלאות או חלקיות ,העברות מסלול השקעות ,העברות לקופות אחרות ,שיוני כתובות ,רישום לאתר האינטרנט של
החברה ולקבלת מידע (לרבות מידע על מוטבים).

יפוי הכח אינו כולל קבלת הלוואה או שינוי מוטבים/נהנים בחשבון.
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מובהר בזאת כי:
.1
.2
.3
.0

.5

.6

.7

.8
.6

החברה לא תצטרך לקבל אישור נוסף מהעמית לשם ביצוע פעולות המנויות לעיל ע"י מיופה כח ו0או מתן מידע
למיופה הכח.
החברה לא תודיע לעמית על פעולות אותן ביצע מיופה הכח בחשבון אלא במסגרת הדיווחים השוטפים הקבועים
בהוראת הדין.
החברה לא תודיע לעמית על מידע שהועבר למיופה הכח ולא תשלח ללקוח העתק מן המידע שהועבר למיופה
הכח.
החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה בו חרג מיופה הכח מסמכותו או הפעיל שיקול דעת ושינה דבר מן
הה וראות שקיבל מהעמית או פעל בניגוד לחובת הנאמנות או כל חובה אחרת שתהיה לו ,אם תהיה לו ,כלפי
העמית ,וכי כל פעולה כאמור של מיופה הכח תחייב את העמית לכל דבר ועניין ,ובלבד שהחברה פעלה בהתאם
להוראות יפוי כח זה.
בכל מקרה של קבלת הוראות סותרות ו0או מנוגדות מהעמית וממיופה הכח שהתקבלו בו זמנית ,תפעל החברה
על פי הוראתו של העמית בלבד .במקרה שבו הוראת העמית כאמור התקבלה לאחר ביצוע הוראת מיופה הכח,
לא תחול על החברה כל אחריות בשל ביצוע הוראת מיופה הכח ,והעמית מוותר בזאת על כל טענה ו0או תביעה
ו0או דרישה כלפי החברה בקשר עם ביצוע הוראת מיופה הכח כאמור.
זיהוי מיופה הכח בעת חתימת ייפוי בכח ובעת מתן הוראות לביצוע פעולות או קבלת מידע וכן אישור ביצוע
פעולות על ידי החברה יהיה כפוף להוראות ההסדר התחיקתי החלות על החברה ו0או העמית לרבות חוק
השליחות ,התשכ"ה –  ,1665חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס –  ,2///צו איסור הלבנת הון ,התשס"ב – ,2//1
וכל שינוי שיחול בהוראות ההסדר התחיקתי ,לרבות נהלי עבודה פנימיים של החברה העשויים לחול על פעולותיה
של החברה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
ייפוי הכח יתבטל בקרות אחד מהמקרים הבאים( :א) ניתנה לחברה הודעת ביטול ע"י הלקוח ו0או מיופה הכח
בכתב – החל מהמועד בו התקבלה בחברה הודעת הביטול המקורית או העתק נאמן למקור( :ב) במקרה של
הפסקת פעילותו של הלקוח או סגירת החשבון אצל החברה – החל ממועד סגירת החשבון( :ג) ייפוי הכח בטל על
פי הוראות ההסדר התחיקתי החלות על החברה ו0או מיופה הכח ו0או העמית לרבות חוק השליחות ,התשכ"ה –
 – 1665החל ממועד הביטול בהתאם להוראות הרלבנטיות.
ייפוי הכח לא ניתן להעברה לאחר.
חתימת מיופה הכח על נספח זה מהווה אישור מבחינתו כי הוא מסכים לאמור בו וכי היקף הסמכויות המוקנות
למיופה הכח ביפוי כח זה ידועות וברורות לו והוא חתם על יפוי כח זה מרצונו החופשי.

ולראיה באו הצדדים על החתום ,היום ________ לחודש__________ שנת___________

___________
מיופה הכח
(שם  +חתימה)

__________________________________________
עו"ד
העמית
(חותמת  +חתימה)
(שם  +חתימה)

*נדרש לזהות את העמית ואת מיופה הכח על סמך תעודת זהות ולצרף צילום ת.ז (של העמית ושל מיופה
הכח.
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