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 נוסח ייפוי כוח בתמורה –א'  נספח

 ן דבעי,אלכל מ

 ייפוי כוח למיופה כוח בתמורה

 :הכוח )הלקוח(פרטי מייפה 
 שם פרטי

 
 שם משפחה

 
 מס' זהות )אזרח בלבד(

 
  :מס' דרכון שדות אלה ימולאו רק במקרה של תושב ישראל שאיננו אזרח:

  :מדינהשם 
 כתובת מגורים עדכנית

 
 טלפון

 

 

 פרטי מיופה הכוח בתמורה שמינה הלקוח )מיופה הכוח בתמורה ימלא חלק זה(:

 :במקרה שהוא יחידכוח בתמורה, הפרטי מיופה 
 מס' זהות שם משפחה שם פרטי

 
 טלפון

 
 דואר אלקטרוני

 

 :פרטי מיופה הכוח בתמורה, במקרה שהוא תאגיד
 מס' ח.פ שם התאגיד

 
 טלפון

 
 דואר אלקטרוני

 

 

 : (יש לסמן)  על ידי מיופה הכוח בתמורהלי סוג השירות שניתן 

        :ייעוץ פיננסי בתחום האשראי

       :מסירת דוח ריכוז נתונים רגיל 

 
אני, הח"מ, מייפה את כוחו של הרשום לעיל או מי מטעמו )במקרה של תאגיד(, לפנות בשמי 

באמצעותה דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי )דוח המרכז את נתוני האשראי  כדי לקבלללשכת אשראי 
  (.2016-לגבי לפי חוק נתוני אשראי, התשע"ו

 
אשראי הידוע לי כי בעקבות פניית מיופה הכוח בתמורה, לשכת האשראי תפנה למאגר נתוני 

שמנהל בנק ישראל כדי שיפיק את הדוח האמור לגבי, וכן, שהמאגר ימסור את דוח ריכוז הנתונים 
 הרגיל ללשכת האשראי בכדי שתעבירו למיופה הכוח בתמורה שמיניתי.

 
והתקנות שהוצאו מכוחו, מיופה הכוח בתמורה לא יהיה רשאי ידוע לי כי לפי חוק נתוני אשראי 

לעשות כל שימוש בדוח האמור או במידע שבדוח למעט למסור לי את הדוח או לספק לי שירותים 
 .שביני לבין מיופה הכוח בתמורההמבוססים על מידע שבדוח, זאת, לפי הסכם 

 
 ________זה יעמוד בתוקפו עד תאריך ייפוי כוח 

 
או אני מסכים בזאת כי דוח ריכוז הנתונים לגבי  שירות ייעוץ פיננסי בתחום האשראי, אם ניתן

ובלבד ________,  תאריךעל ידי מיופה הכוח בתמורה עד  ויישמרנתוני האשראי הנוגעים לייעוץ 
 .ימולא ע"י הלקוח() שתקופה זו לא תעלה על שבע שנים

 

 ולראייה באתי על החתום

 תאריך חתימת הלקוח:         חתימת הלקוח:

 חתימת הגורם המזהה:  שם הגורם המזהה: 

 


