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 שותפות מוגבלת   SMBחושן 

 
 

 
 טופס הכרת הלקוח

 
בידי מורשה חתימה, מיופה כוח או בעל כתב מינוי  –למילוי בידי הלקוח, ואם הלקוח תאגיד 

 לפעול מטעם התאגיד.

 

 
 רישום פרטי זיהוי של יחידא. 

 
    

 מדינת ההנפקה של הדרכון מספר זהות שם משפחה שם פרטי
    
 מען אזרחות מין לידהתאריך 

 

 
 ב. בירור לעניין איש ציבור זר

 
 _________________________________________________ . מהי זיקתך לישראל?1
  האם אתה תושב חוץ? .2

 כן   ] [
 לא  ] [

אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ כמפורט להלן )לרבות 
 כאמור אף אם תוארו שונה( )נא לסמן(:תפקיד 

  איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ] [ 
 ראש מדינה] [ 
 נשיא מדינה] [ 
 ראש עיר] [ 
 שופט] [ 
 חבר פרלמנט ] [
 חבר ממשלה] [ 
 קצין צבא בכיר] [ 
 קצין משטרה בכיר] [ 
  __________________________________________תפקיד ציבורי אחר )נא לפרט(: ] [ 

, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן . האם יש לך בן משפחה )בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה3
 זוגו של כל אחד מאלה( שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ? 

 כן] [ 
 לא] [ 

 לעיל: _____________ 2אם התשובה היא חיובית, נא ציין את תפקידו לפי הרשימה שבסעיף 
 התאגיד?. האם אתה פועל בשם 4

 כן] [ 
 לא] [ 

חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר אם התשובה היא 
 בחוץ לארץ )לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה(:

 כן] [ 
 לא] [ 
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 לעיל: _____________ 2אם התשובה היא חיובית, נא ציין את תפקידו לפי הרשימה שבסעיף 
 . האם אתה שותף עסקי של תושב חוץ?5

 כן] [ 
 לא] [ 

אם התשובה היא חיובית, האם השותף העסקי הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ 
 )לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה(:

 כן] [ 
 לא] [ 

 לעיל: ____________ 2אם התשובה היא חיובית, נא ציין את תפקידו לפי הרשימה שבסעיף 
 

 
 . פרטים על משלח יד/מקצוע ועיסוק ג
 
 תעסוקתי. מצב 1

 חבר קיבוץ] [  ______________ שם המעסיק שכיר.] [ 
 אברך/תלמיד ישיבה] [  עצמאי ] [
 חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי] [  שכיר בעל שליטה] [ 
 לא עובד] [  סטודנט] [ 
 _____________________ (פרט)אחר ] [  גמלאי. עיסוק טרם הפרישה ________ ] [
  קטין] [ 

 ( עצמאי, אנא מלא את הפרטים הבאים:1) -... אם סומן ב2
 שם העסק: __________________________________________________________

 __________________________________________________________מען העסק: 
 תחום העיסוק של העסק: ________________________________________________

 באיזה מוצר/שירות עוסק? ______________________________________________
 _______________________________________________כמה שנים מתנהל העסק? 

 כמה שנים הנך מעורב בעסק? ____________________________________________
 ספקים עיקריים: _____________________________________________________

 ___לקוחות עיקריים: __________________________________________________
 היקף הכנסות שנתי כולל של העסק בש"ח:  ___________________________________
 מהו היקף הפעילות העסקית המתוכננת אצל החברה? ____________________________
 האם יש/היו בעבר בבעלותך או בבעלות העסק עסקים נוספים, פרט: _________________

 ת? ] [ לא  ] [ כן, פרט סוג ההתאחדות: ______________האם העסק חבר בהתאחדות עסקי
 

 
 תאגידרישום פרטי זיהוי של . ד
 

    
 ארץ התאגדות תאריך התאגדות התאגידשל מספר רישום  התאגידשם 

   
 נסחרת בבורסה? ציין/י מדינה מען סוג התאגדות

 

 בעלי השליטה בתאגיד
 תפקיד בתאגיד מניותמס'  תאריך לידה מין מס' זהות שם

      
      
      
      
      

 

 תחום העיסוק של העסק
 סחר בנשק] [  יהלומים ואבני חן] [ 
 סחר במטבעות וירטואליים] [  נדל"ן] [ 
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 נותן שירות אשראי או מתן שירות בנכס פיננסי] [  סחר במתכות יקרות] [ 
 מישראל אל מדינות זרות או להיפךביצוע העברות כספים ] [  בלדרות] [ 
 הימורים] [  עסק שאינו למטרת רווח] [ 
עסק בו עיקר הפעילות ] [ 

 במזומן
 אחר )פרט(: _______________________________] [ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

 פרטים נוספים אודות העסק
 ? _________________________________________התאגיד באיזה מוצר/שירות עוסק

 _______________________________________________? תאגידכמה שנים מתנהל ה
 כמה שנים הנך מעורב בעסק? ____________________________________________

 ספקים עיקריים: _____________________________________________________
 ___לקוחות עיקריים: __________________________________________________

 היקף הכנסות שנתי כולל של העסק בש"ח:  ___________________________________
 האם העסק רווחי? ____________________________________________________

 לא  ] [כן   ] [האם העסק מנהל חשבונות רק בבנקים ישראליים? 
 __________________________________במידה והתשובה היא כן, פרט באילו בנקים: 

 לא ] [כן  ] [ למעלה משנה? בבנקים בישראל האם החשבון/ות מתנהלים 
 6-האם חשבונות הבנק של העסק ובעלי מניותיו מנוהלים באופן תקין ולא חזרו שקים/מס"ב ב

 _לא )פרט(: ______________________________________ ] [כן   ] [ ?חודשים אחרונים
 מהו היקף הפעילות העסקית המתוכננת אצל החברה? ____________________________
 האם יש/היו בעבר בבעלותך או בבעלות העסק עסקים נוספים, פרט: _________________
 האם העסק חבר בהתאחדות עסקית? ] [ לא  ] [ כן, פרט סוג ההתאחדות: ______________

 

 
 והפעילות המתוכננת קבלת השירותיםההתקשרות/. מטרת ה
 

 פרט: _______________________________ מהי מטרת/מהות קבלת השירותים? 
___________________________________ 
___________________________________ 

 _______________________________פרט:  מהן נסיבות קבלת השירותים?
___________________________________ 
___________________________________ 

 פרט: _______________________________ מהי הפעילות המתוכננת מול החברה? 
___________________________________ 
___________________________________ 

 _____________________________פרט: __ 
___________________________________ 
___________________________________ 

 

 
 . סוג השירות העסקי המתוכנן להיות מבוצע בשביל הלקוח באמצעות נותן השירות העסקיו

 
 

 שותפות מוגבלת MSBפעילות חושן 
ייזום וניהול תיק  –תחום פעילות יחיד ב תסקוהחברה ע

, בהתאם להוראות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים
מכרז משרד הכלכלה, הכוללות התייחסות, למגזרי 
פעילות החברות; סכום הלוואה מירבי; מח"מ תיק 
ההלוואות; התפלגות תיק אשראי בין עסקים קטנים 

 ובינוניים וכו', ובהתאם להוראות המשקיעים. 
 

 הלוואות גישור
 

מימון  –הלוואות לתקופות של עד שנה )הלוואות גישור( 
 צרכי הון חוזר 

 
 שנים 1-4הלוואות לתקופות של 

מימון השקעות  –שנים  1-4הלוואות לתקופות של 
 וצמיחה
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 שותפות מוגבלת SMBחושן  חברתבחירת הלקוח ב סיבת .ז
 

 מדוע בחרת בסניף זה?
 שביעות מבנק אחרחוסר ] [ 
 ___________________________שם לקוח מפנה ______ – הפניה ע"י לקוח החברה] [ 
 שינוי מצב אישי] [ 
 __________________________________ סיבה לחשבון נוסף –נוסף צורך בחשבון ] [ 
 המלצה] [ 
 ______________________________________________________ פרט:, אחר] [ 

 

 
 ת הלקוח ממלא הטופס ו. הצהרח
 
 
. האם בעבר גוף פיננסי סירב להעניק לך שירותים מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או 1

 מימון טרור?  ] [ כן   ] [ לא
 

 
 
 

   

 חתימה מס' זהות שם תאריך
 
הפרטים לעיל נרשמו בידי והם נכונים ומדויקים למיטב ידיעתי. אם יחול אני מצהיר בזה כי  .2

שינוי בנתונים אלה, אני מתחייב להודיע על כך בהקדם האפשרי. אם יתברר שהמידע דלעיל הוא 
 כוזב או שיש בו כדי להטעות, אני מודע לכך שאני עשוי לשאת באחריות על כך.

שמר אצל עורך הדין / רואה החשבון לתקופות אני מסכים ומודע לכך כי העתק טופס זה יי
 לצו.  8הקבועות בסעיף 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 חתימה מס' זהות שם תאריך
 

 
 . אישור על ביצוע הזיהויט
 
 

 (:6בזיהוי פנים אל פנים )סעיף 
 

אני מאשר כי ביום __________ הופיע לפני הלקוח בשם ____________ מס' זהות 
 ______________ אשר זיהה עצמו באמצעות ת"ז ושהעתקו מצ"ב ושחתם על טופס זה בפניי.

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 חתימה מס' זהות שם מבצע הזיהוי
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 (:7בזיהוי שאינו פנים אל פנים )סעיף 
 

אני מאשר כי ביום __________ זיהיתי את הלקוח החתום על טופס זה בשם ____________ 
 ______________ אשר זיהה עצמו באמצעות _____________ ושהעתקם מצ"ב.ת"ז 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 חתימה מס' זהות שם מבצע הזיהוי
 

 
 . אישור נותן השירות העסקי בדבר עיון בנתוני הכרת הלקוחי
 
 

 (:6בזיהוי פנים אל פנים )סעיף 
 

הטופס שבתוספת הראשונה אני מאשר כי ביום __________ עיינתי בפרטים שנמסרו לפי 
 )ג( לצו.2ופעלתי בהתאם לאמור בסעיף 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 חתימה מס' זהות שם
 


