
 
 

 לכבוד
 ועדת כספות 

 ( בע"מ1965מפעלי בורסת היהלומים הישראלית )
 1רחוב ז'בוטינסקי 

 רמת גן
 

 א.נ.,
 
 

 מתן אישור לשכירת כספתהנדון: 
 
 

הואיל ובדעתי/נו לשכור, מחברת כספות הבנקים בע"מ, כספת בחדר הכספות בבניין "שמשון", על פי 

וכפוף לתנאיו, אני פונה אליכם בבקשה כי תתנו הסכם שיחתם ביני לבין חברת כספות הבנקים בע"מ 

 אישורכם לשכירת כספת, כאמור.

 

 פרטי מבקש/ת הבקשה
 

  , _______________, _____________________________שם ____

 , _______________, ___________________ פ(.ח/ הוי )ת.ז/דר.ימספר ז

______________   

)להלן: "התאגיד"(, נא ציינו פרטים מזהים אודות התאגיד ואודות בעלי  )במידה ומדובר בחברה/שותפות

 מניותיו/שותפיו ומנהליו(.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________ 

 ____________________________________________________ כתובת 

 קצועי __________.מ       אני/אינני חבר/ה בורסת היהלומים הישראלית בע"מ. 

 __________________________.חבר/ה בורסת יהלומים בחו"ל שהינה _אני 

 בעל/ת רישיון עיסוק ביהלומים.אני/איני 

 כספת/ות נוספת/ות בחברת כספות הבנקים בע"מ שמספרה/יהן ________________.אני/איני בעל/ת 

ידוע לי, כי שכירת הכספת תעשה ישירות ביני לבין חברת כספות הבנקים בע"מ, בהתאם לתנאי 

אינכם צד להתקשרות זו ולא תחול עליכם כל  םההתקשרות לשכירת כספת, שיחתמו ביני לבינה, וכי את

 קשר עימה. חבות או אחריות ב

 במיוחד ידוע לי, כי אהיה חייב לערוך ביטוח ראוי ומלא לתכולת הכספת, אשר תוכנה וערכה ידוע לי בלבד.

 

 
 
_ ________________              __________________ 

  חתימה                       תאריך            

 

 

 טית**יש לחתום על טופס זה בנוכחות נציג מהמחלקה המשפ



 
 

 לכבוד
 ועדת הכספות

 ( בע"מ1965מפעלי בורסת היהלומים הישראלית )
 
 

 א.נ.,
 

 יפוי כח לכספת מס. __________  -הנדון:
 

 מספר זהוי )ת.ז./דר.ח"פ(__________ אני/ו הח"מ ______________________

את שמות בעלי המניות / )במידה ומדובר בחברה/שותפות נא ציינו את שם החברה ו

מיפה/ים בזה את כוחו/ה של _____________________ לגשת לכספת  שותפים(

 מס. _______ אשר רשומה על שמי/שמנו, לתקופה של ___________________.

 
 

 

אני/ו מצהיר/ים בזה שאני/ו אחראי/ם עבור כל פעולותיו/ה של הנ"ל בחדר הכספות 

 ובבנייני הבורסה.

 

  יופי כח נוספים לכספת זו )במידה וכן ציין/י(האם יש מ

 _______________________________. 

 
 פרטי מיופה הכח

 
 

   זהות ______________ שם __________________________________מס.

_______________________________________________________________תכתוב

 ___________________________________________  תפקיד במשרד מבקש הבקשה

 ______________________ על תג )ציין/י  איזה, ואת מספרו(האם מיופה הכח ב

 
 

_______________                                    ____________ 
 חתימה                    תאריך           



 
 

 לכבוד
 ועדת הכספות

 ( בע"מ1965הישראלית ) מפעלי בורסת היהלומים
 
 

 א.נ.,
 

 שותפות  לכספת מס. __________  -הנדון:
 

 
אני/ו הח"מ ________________________מס. זהות __________________ 

)במידה ומדובר בחברה/שותפות נא ציינו את שם החברה ואת שמות בעלי 

 המניות/שותפים( מבקשים בזה לצרף את __________________________

 כשותף/ה לכספת מס. _____________.

 
 

 פרטי השותף 
 
 

 שם ______________________________________מס. זהות __________

 כתובת _____________________________________________________ 

 תפקיד במשרד מבקש הבקשה _____________________________________

 _____________________ יין/י איזה, ואת מספרו( האם השותף/ה בעל/ת תג )צ

 
 
 

_______________                                  ______________ 
 חתימה                       תאריך            

 
 
 

 נא לצרף תמונה של השותף.


