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מסמכי הצטרפות לשירות  on timeלעסקים
לקוח נכבד,
מומלץ לקרוא את ההסברים הבאים לפני מילוי הטופס על מנת להקל את תהליך המילוי
בטופס זה תוכל לפרט את רשימת הבעלים  /מורשים  /משתמשים שאינם מורשים בחשבון שיצורפו לשירות  on timeלעסקים.
הטופס שתגיש ,חתום על ידי הרכב חתימה מחייב ומאושר על ידי עו"ד או על ידי יו"ר תאגיד ,ישמש את הבנק לצורך הזנת
הנתונים למערכת המחשב.

ניתן להצטרף לאחד מהחבילות הבאות או לשתיהן:
 on time" .1לעסקים" – חבילת עו"ש שקל ומט"ח
 on time" .2לעסקים" – חבילת שוק ההון
עבור כל הודעה שנבחרה יש למלא את הפרטים הבאים:
עבור הודעות שנשלחות בהתקיים אירוע:
תנאי ליצירת הודעה
מועד לקבלת ההודעה
ערוץ לקבלת ההודעה )(SMS / E-mail





עבור הודעות שנשלחות בתדירות קבועה:
מועד לקבלת ההודעה )ימים מוגדרים(
טווח שעות מועדף לקבלת ההודעה
ערוץ לקבלת ההודעה )(SMS / E-mail





יש למלא טופס זה עבור כל מקבל מידע בחשבון שיצורף לשירות.

שים לב,
•

יש להחתים את מורשי החתימה של התאגיד בהרכב חתימות מחייב כמפורט בסוף הטופס

•

יש להמציא לבנק את נספח א' )אישור יו"ר תאגיד( או נספח ב' )אישור עו"ד( לאחר שמולא ונחתם

•

מומלץ לשמור העתק לצורכי שינויים עתידיים על בסיס טופס זה

עמוד  2מתוך 10

טופס הצטרפות לשירות  on timeלעסקים
תאריך:

שם התאגיד  /בעלי החשבון:

מזהה תאגיד )ח.פ / .ח.צ /.ת.ז(:

צירוף לשירות לחשבון  /חשבונות*:
מספר

סניף

חשבון

מספר

1

4

2

5

3

6

סניף

חשבון

* ניתן לפרט בקשות צירוף לשירות עבור מספר חשבונות בטופס אחד ,בתנאי שכל החשבונות שייכים לאותם בעלים ופרטי הבקשה זהים
לכל החשבונות .החיוב בתשלום בגין השירות ייגבה מכל חשבון בנפרד.

איש קשר לבירורים בתאגיד
שם:
תפקיד:
טלפון בעבודה:
טלפון נוסף:
:Email
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טופס בקשת הצטרפות לשירות  on timeלעסקים
ת.ז/דרכון

שם פרטי ומשפחה

מס .טלפון סלולרי

כתובת דואר אלקטרוני
)(E-mail

* ניתן לפרט בקשות צירוף לשירות עבור מספר בעלים  /מורשים  /משתמשים שאינם מורשים בטופס אחד ,בתנאי שפרטי ההודעות
המבוקשות זהים עבור כולם.

פרטי הודעות בשירות פועלים  on timeלעסקים – חבילת עו"ש שקל ומט"ח
חבילת עו"ש שקל ומט"ח  -הודעות עסקיות
מידע שמגיע אליך בהתקיים האירוע
עסקה הממתינה לחתימה

תנאי ליצירת ההודעה

ביצוע עסקה שסיימה סבב חתימות
פירעון שיקים למשמרת בחשבון
יתרת שיקים למשמרת בחשבון
ערבות שתוקפה עומד לפוג

מעל סכום של ________ ש"ח
מתחת סכום של ______ ש"ח
___ ימים לפני תום תוקף

יתרה לניצול מסגרת On Call
שינוי ריבית במסגרת On Call
שינוי ריבית בהלוואת On Call

מתחת סכום של ______ ש"ח
יום לאחר שינוי הריבית
יום לאחר שינוי הריבית

זמן קבלת ההודעה
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 יום לאחר תאריך האירוע
 יום לאחר תאריך האירוע
 יום מראש
  2ימים מראש
  3ימים מראש
  4ימים מראש
  5ימים מראש
  6ימים מראש
  7ימים מראש
 בתאריך האירוע
 יום לאחר תאריך האירוע
 יום לאחר תאריך האירוע

sms


דוא"ל






















מידע שמגיע אליך בתדירות קבועה
יתרת שיקים למשמרת

מועד קבלת ההודעה
 כל יום
 יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
 תאריך/ים בחודש )עד
ארבעה(
___ ___ ___ ___

שעה
 11:00-09:00
 15:00-12:00
 20:00-17:00

sms


דוא"ל


יתרת ערבויות בחשבון

 כל יום
 יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
 תאריך/ים בחודש )עד
ארבעה(
___ ___ ___ ___

 11:00-09:00
 15:00-12:00
 20:00-17:00
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יתרת אובליגו בחשבון

 כל יום
 יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
 תאריך/ים בחודש )עד
ארבעה(
___ ___ ___ ___

 11:00-09:00
 15:00-12:00
 20:00-17:00





ריכוז זיכויים בכרטיסי אשראי

 כל יום
 יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
 תאריך/ים בחודש )עד
ארבעה(
___ ___ ___ ___

 11:00-09:00
 15:00-12:00
 20:00-17:00





חבילת עו"ש שקל ומט"ח  -הודעות עו"ש שקל
מידע שמגיע אליך בהתקיים האירוע
יתרה לחריגה ממסגרת אשראי

תנאי ליצירת ההודעה
בסכום של ______ לפני חריגה

יתרת חובה בחשבון

מתחת סכום של ______ ש"ח

יתרת זכות בחשבון

מעל סכום של ________ ש"ח

משיכות מזומן מהבנקט )משיכה
בודדת(

מעל סכום של ________ ש"ח

משיכת מזומן בסניף

מעל סכום של ________ ש"ח

העברה כספית מהחשבון

מעל סכום של ________ ש"ח

שיק יוצא

מעל סכום של ________ ש"ח

החזרת שיק
תשלום הלוואה

כל שיק שחזר
___ ימים לפני התשלום

תשלום הלוואה שלא בוצע ועבר לפיגור
סיום הלוואה

יום לאחר הפיגור
___ ימים לפני הסיום

תקבול ש"ח בחשבון )לא כולל זיכויי

מעל סכום של ________ ש"ח

זמן קבלת ההודעה
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 בשעות פעילות הסניף
 יום מראש
  2ימים מראש
  3ימים מראש
  4ימים מראש
  5ימים מראש
  6ימים מראש
  7ימים מראש
 יום לאחר תאריך האירוע
 יום מראש
  2ימים מראש
  3ימים מראש
  4ימים מראש
  5ימים מראש
  6ימים מראש
  7ימים מראש
 ימי עסקים בין 08:30-

sms


דוא"ל
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משכורת וזיכויים בגין כ .אשראי(





הודעה מראש על סיום פיקדון

21:00
בכל עת בין 08:30-21:00
יום עסקים לפני הפירעון
יום הפירעון
יום הפירעון וגם יום
העסקים לפניו
ימי עסקים בין 08:30-
21:00
בכל עת בין 08:30-21:00
בתאריך האירוע













 בתאריך האירוע





 יומיים לפני הפרעון





מידע שמגיע אליך בתדירות קבועה
יתרת חשבון שוטף – עו"ש בשקלים

מועד קבלת ההודעה
 כל יום
 יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
 תאריך/ים בחודש )עד
ארבעה(
___ ___ ___ ___

שעה
 11:00-09:00
 15:00-12:00
 20:00-17:00

sms


דוא"ל


ריכוז חיובים שהצטברו בכרטיס
אשראי

 כל יום
 יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
 תאריך/ים בחודש )עד
ארבעה(
___ ___ ___ ___

 11:00-09:00
 15:00-12:00
 20:00-17:00





יתרת פיקדונות שקליים

 כל יום
 יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
 תאריך/ים בחודש )עד
ארבעה(
___ ___ ___ ___

 11:00-09:00
 15:00-12:00
 20:00-17:00





יתרת פיקדונות ריבית יומית – פר"י

 כל יום
 יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
 תאריך/ים בחודש )עד
ארבעה(
___ ___ ___ ___

 11:00-09:00
 15:00-12:00
 20:00-17:00





זיכוי משכורת

בכל תנועה מסוג זיכוי משכורת

הגעת פנקס שיקים לסניף

בכל מקרה של קבלת הפנקסים
בסניף
בכל מקרה של מסירת פנקסים
בסניף
יומיים לפני הפרעון

מסירת פנקס שיקים בסניף
פירעון אג"ח
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חבילת עו"ש שקל ומט"ח  -הודעות עו"ש מט"ח
מועד קבלת ההודעה
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 ימי עסקים בין 08:30-
21:00
 בכל עת בין 08:30-21:00
 יום מראש
  2ימים מראש
  3ימים מראש
  4ימים מראש
  5ימים מראש
  6ימים מראש
  7ימים מראש
 יום מראש
  2ימים מראש
  3ימים מראש
  4ימים מראש
  5ימים מראש
  6ימים מראש
  7ימים מראש

מידע שמגיע אליך בהתקיים האירוע
יתרה לניצול מסגרת מט"ח

תנאי ליצירת ההודעה
מתחת סכום של ______ ש"ח

יתרת חובה במט"ח

מתחת סכום של ______ ש"ח

יתרת זכות ב מט"ח

מעל סכום של ________ ש"ח

העברות כספית מחשבון עו"ש מט"ח

מעל סכום של ________ ש"ח

זיכוי חשבון עו"ש מט"ח

מעל סכום של ________ ש"ח

פירעון פיקדון מט"ח

___ ימים לפני הפרעון

פירעון פיקדון מובנה )(Structure

___ ימים לפני הפרעון

מידע שמגיע אליך בתדירות קבועה
שערים יציגים דולר ארה"ב ואירו

מועד קבלת ההודעה
 כל יום
 יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
 תאריך/ים בחודש )עד
ארבעה(
___ ___ ___ ___

שעה
 11:00-09:00
 בשעת הפרסום

יתרות מט"ח

 כל יום
 יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
 תאריך/ים בחודש )עד
ארבעה(
___ ___ ___ ___

 11:00-09:00
 15:00-12:00
 20:00-17:00

sms


דוא"ל


























sms


דוא"ל
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פרטי הודעות בשירות פועלים  on timeלעסקים – חבילת שוק ההון
מידע שמגיע אליך בהתקיים האירוע
סטטוס מעודכן להוראת מסחר בני"ע
ישראלים

תנאי ליצירת ההודעה
 בעת ביצוע מלא
 ביצועים חלקיים שהצטברו
במהלך יום המסחר
 פקיעת תוקף הוראה
 בעת הפרסום
 בעת הפרסום

מידע שמגיע אליך בתדירות קבועה
שווי תיק אחזקות סוף יום

תנאי ליצירת ההודעה
 כל יום
 יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
 תאריך/ים בחודש )עד ארבעה(
___ ___ ___ ___

מדדי ת"א )כל סימון מייצר הודעה
נפרדת(:
 ת"א  +100ת"א  +25תל טק
 יתר 30
 ת"א 75
 נדלן 15
 ת"א בנקים
מדדי חו"ל )כל סימון מייצר הודעה
נפרדת(:
 נאסד"ק + s&p 500 +דאו ג'ונס
 פוטסי 100
 ניקיי 225
 יורוסטוקס 50
  CACפריס
 פרנקפורט DAX
 קוספי 200

ריבית הפריים
מדד המחירים לצרכן

התראות בהתקיים האירוע או
בתדירות קבועה על מניה נבחרת










זמן קבלת ההודעה
 בשעות המסחר

sms




זמן קבלת ההודעה
 לפני תחילת המסחר,
עבור סוף יום
המסחר הקודם

sms


כל יום
יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
תאריך/ים בחודש )עד ארבעה(
___ ___ ___ ___

 שער פתיחה
 שער סגירה
 בכל שעה בין
השעות–16:00 :
10:00



כל יום
יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
תאריך/ים בחודש )עד ארבעה(
___ ___ ___ ___

 בשעות הבוקר עבור
סוף יום מסחר קודם

תנאי ליצירת ההודעה

זמן קבלת ההודעה



sms

שם  /מספר מניה________________ :
שער עדכני

חציית שער  -עליה
חציית שער  -ירידה
שינוי יומי באחוזים  -עליה
שינוי יומי באחוזים  -ירידה
הפסקה/חידוש מסחר בנייר

 כל יום
 יום/ימים בשבוע )עד שלושה(
___ ___ ___
 תאריך/ים בחודש )עד ארבעה(
 ___ ___ ___ ___
שער הנייר שווה או עולה על
_______
שער הנייר שווה או יורד מ
__________
עליה של יותר מ________ %-

 שער פתיחה
 שער סגירה
 בכל שעה בין
השעות:
08:00 –22:00
בהתקיים האירוע



בהתקיים האירוע



בהתקיים האירוע



ירידה של יותר מ________ %-

בהתקיים האירוע



בהתקיים האירוע
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אישור הרכב החתימה המחייב בחשבון
חתימת הרכב מחייב בחשבון )אך ורק מורשים בחשבון לפי הרישום בסניף(  +חותמת

שם פרטי ומשפחה

ת.ז / .דרכון

חתימה

חותמת
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יש למלא את כל הפרטים בנספח א' או ב':
נספח "א"

אישור תאגיד
הערה :יש למלא את כל השדות
לכבוד
בנק הפועלים בע"מ

אג"נ,
הריני לאשר בזאת כי בישיבת הגוף המנהל של ______________________ )להלן" :התאגיד"( אשר כונסה ונתקיימה
ביום _____________ ב __________________ -ואשר בה נכחו מנהלים המהווים מנין חוקי של הגוף המנהל
כאמור ,הוחלט כדלהלן:
.1

להצטרף לשירותים הבאים )יש לסמן את החבילות בהתאם להחלטה(:
" on timeלעסקים" – חבילת עו"ש שקל ומט"ח
" on timeלעסקים" – חבילת שוק ההון
על פי התנאים המפורטים במסמכי ההצטרפות ע"מ ) 1 - 8להלן" :מסמכי ההצטרפות לשירות"(.

.2

לחתום על כל הסכם ו/או מסמך כפי שיידרש על ידי הבנק מעת לעת ובכל עת בקשר עם ההחלטה דלעיל
ובכלל זה על מסמכי ההצטרפות לשירות.

חתימת יו"ר
הגוף המנהל של התאגיד

תאריך

עמוד  10מתוך 10

נספח "ב"

אישור עו"ד
הערה :יש למלא את כל השדות
לכבוד
בנק הפועלים בע"מ

אג"נ,

אני הח"מ,

)להלן" :התאגיד"( ,מאשר/ת בזאת ,כי

עו"ד ,כעורך/ת דינו של

ב-

בישיבת הגוף המנהל של התאגיד אשר כונסה כדין ונתקיימה ביום

ואשר

נכחו בה מנהלים המהווים מנין חוקי של הגוף המנהל כאמור ,הוחלט כדלהלן:

.1

להצטרף לשירותים הבאים )יש לסמן את החבילות בהתאם להחלטה(:
" on timeלעסקים" – חבילת עו"ש שקל ומט"ח
" on timeלעסקים" – חבילת שוק ההון
על פי התנאים המפורטים במסמכי ההצטרפות ע"מ ) 1 - 8להלן" :מסמכי ההצטרפות לשירות"(.

.2

לחתום על כל הסכם ו/או מסמך כפי שיידרש על ידי הבנק מעת לעת ובכל עת בקשר עם ההחלטה דלעיל
ובכלל זה על מסמכי ההצטרפות לשירות.

כן הנני לאשר כי:
 .1ההחלטות הנ"ל של התאגיד התקבלו כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ,והן מחייבות את התאגיד
לכל דבר ועניין.
 .2חתימתם של ה"ה
ת.ז.

ו-

ת.ז.

על מורשי התאגיד כאמור לעיל וכן ביצוע פעולות ו/או מתן הוראות על ידם לבנק

במסגרת השירות הנ"ל מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.

שם:

עו"ד

חתימה:
מספר רשיון:
תאריך:

