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חוק שקים ללא כיסוי ,התשמ"א4894 -
אני הח"מ_______________ _____________ ,
שם פרטי
שם משפחה
_______________ _____________
ת.ז.

תפקיד

כתובת _________________ :טל ________________:נייד__________________:
פקס __________________:דואר אלקטרוני_____________________________ :
הפועל בשם חברת ___________________________________________________
ח.פ( _________________ .להלן – החברה) תפקיד בחברה___________________ :

מבקש לקבל מבנק ישראל את קובץ המידע המפורסם לפי סעיף  14לחוק שקים ללא כיסוי,
התשמ"א( 1981-להלן בהתאמה" :הקובץ" ו" -חוק שיקים ללא כיסוי") ,ולשם כך אני מצהיר
ומתחייב בזה בשמי ובשם החברה כי ידוע לי שהשימוש במידע בקובץ הינו למטרות כפי שיופרטו
בנספח .שימוש במידע למטרה אחרת עלולה להיות הפרה של חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א1981 -
(להלן" :חוק הגנת הפרטיות") ודינים אחרים.
פרטים על מאגר מידע ממוחשב שבו יקלט הקובץ
 .4האם הקובץ המבוקש ייקלט למאגר מידע ממוחשב? כן/לא-
(א) .אם לא -נא נמק מדוע___________________________________________:
(ב) .אם כן -מטרות השימוש בקובץ המידע הן:
 .2א .מהם השימושים שבכוונת מבקש הקובץ לעשות במידע (נא לפרט ולהסביר לגבי כל אחד
מהשימושים בנפרד):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ב .תיאור הפעילות העסקית של מבקש הקובץ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ג .האם במסגרת הפעילות העסקית של מבקש הקובץ מתבצעת גבייה באמצעות שקים?
כן/לא
אם כן :כמה שיקים בכל חודש? _________ (נא לצרף תדפיס תנועות בחשבון הבנק המעיד על
מס' הפקדות בחודש האחרון -במידה ומופיעים בתדפיס פרטים מזהים של המושכים נבקש
להשחירם)
 .3שם בעל המאגר (שם התאגיד).____________________ :
זיהוי בעל המאגר (מספר התאגיד)._______________ :
 .4מס' רישום המאגר אצל רשם מאגרי המידע.__________________ :
נא לציין את רמת אבטחת המידע שחלה על המאגר בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת
מידע) ,התשע"ז._______________________ 2017-
 .5פירוט שדות המידע הכלולים במאגר ( -כגון שם פרטי ,שם משפחה ,טלפון ,כתובת ,ת.ז .ונתונים
נוספים)
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .6פרטי מנהל המאגר (* שדה חובה):
*שם משפחה* _____________ :שם פרטי________________ :
*מס' ת.ז_______________:.
מס' טלפון ____________ :מס' פקס____________:
*דואר אלקטרוני_________________ :
*טלפון נייד.________________ :

 .7מי הם מורשי הגישה למאגר ולקובץ המידע? נא לפרט את מספר המורשים ואת תיאור
תפקידיהם
___________________________________________________________________

 .8מחזיקים 4במאגר/קובץ
א .האם יש מחזיקים במאגר או בקובץ? כן/לא.
אם כן נא לפרט את רשימת המחזיקים:
שם מחזיק

כתובת

איש קשר

טלפון

מס
תאגיד/מספר
זהות

" - 4מחזיק" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות (גורמים החיצונים המטפלים במאגר ו/או עושים עליו
עיבודים (כגון יועצי מחשוב ,חברות תמיכה ,חברות סקרים ,טלמרקטינג וכו').

 .9לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
אעשה כן ,אני מצהיר כי שמי הוא ___________________ ,כי החתימה המופיעה מטה היא
חתימתי -וכי תוכן תצהירי זה אמת.

___________________

_____________________
חתימה

תאריך

אישור
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מספר רישיון ,____________________ -מאשר/ת בזה
כי ביום ______________ הופיע/ה בפניי מר/גב' ______________  ,שזיהה/זיהתה עצמו/ה
בפני לפי ת.ז____________________ /המוכר/ת לי באופן אישי וחתמ/ה על הצהרה זו בפני
לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה
צפוי/ה עונשים הקבועים בחוק.
__________________
שם וחתימה

נספח
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לחוק שקים ללא כיסוי ,התשמ"א4894-
אנו הח"מ{ ______________ ,שם החברה}{ ________________ ,מס' זיהוי/ח.פ,}.
מצהירים ומתחייבים בזה ,כתנאי לקבלת היתר להחזקה ולשימוש בקובץ הנתונים בדבר חשבונות
מוגבלים ולקוחות מוגבלים חמורים -להלן-הקובץ) בהתאם לסעיף  14לחוק שיקים ללא כיסוי,
התשמ"א( 1981-להלן" :החוק") ,כדלקמן:
 .1החברה תשתמש בקובץ ובמידע שבו אך ורק בדיקה האם תקבולים שנמסרו לחברה
משוכים על חשבון מוגבל ,או למטרת התקשרות בעניין המחאת זכויות או חובות
המבוססת על שיקים ,כמשמעותו בסעיף  2לחוק;
 .2החברה מתחייבת לוודא שהקובץ והמידע הנובע מן הקובץ המוחזק אצלה ,יהיו
מעודכנים ונכונים בכל עת ומסונכרנים לקובץ המעודכן של בנק ישראל.
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מתחייבת החברה למחוק מן הקובץ ומכל מאגרי המידע
שלה ,באופן מידי ,את כל פרטי הלקוחות והחשבונות שהוסרו מן הקובץ המעודכן של
בנק ישראל ,אם מפני שנגמרה תקופת ההגבלה הנוגעת אליהם ,אם משום שנכללו בו
מלכתחילה בטעות ואם מפני שהתקבל לגביהם ערעור של לקוח בהתאם לסעיף  10לחוק.
 .4החברה מתחייבת שלא למסור את הקובץ או את המידע המצוי בו לצד שלישי שאינו
מחזיק במאגר המידע שלה ורשום כנדרש בדין ,והמידע נדרש לו לצורך שימוש החברה
בהתאם למטרה הנזכרת בסעיף  1לעיל.
 .5בכל פעם בו החברה תקבל החלטה לגבי אדם ,בהתבסס על כך ששמו או מספר חשבונו
מופיעים בקובץ .מתחייבת החברה להודיע על כך לאותו אדם לאלתר.
 .6החברה תיישם על אחזקת הקובץ והשימוש בו אמצעי אבטחת מידע נאותים ,לפחות לפי
הנדרש בסעיף  3לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת
מידע בין גופים ציבוריים) ,התשמ"ו 1986-ובתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע),
התשע"ז ,2017 -החל ממועד כניסתן לתוקף.
 .7השימוש בקובץ יעשה לפי כל דין ובהתאם לתכליות החוק .בנק ישראל עשוי להורות מעת
לעת על שינוי תנאי השימוש בקובץ ,בגין שינוי בהוראות הדין או בנסיבות הרלבנטיות,
לרבות עקב התפתחויות טכנולוגיות.
 .8ידוע לנו כי ההיתר לשימוש החברה בקובץ ,ניתן בכפוף לקיום כל התנאים המפורטים
לעיל ,והפרה של איזה מהם תפקיע את ההיתר ללא צורך בהודעה נוספת ועלולה להוות
עבירה על הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981 -

______________

_________________

_____________

תאריך

חתימה וחותמת

שם וחתימה

אישור עו"ד
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,המטפל בענייניה של ______________
ח.פ(______________ .להלן "החברה") ,מאשר כי חתימת ה"ה ________________
על ההתחייבות דלעיל ,מחייבת את החברה לכל דבר ועניין בהתאם לתקנות החברה והחלטותיה.

______________
שם

__________________
חתימה וחותמת

______________
תאריך

