
           :תאריך                     סניף

 לרישום משכון כלי רכב במשרד הרישוי –וזר חיפוי כח בלתי 

               : זיהוי' מס                                   : מ"ו הח/אני *
                :הוייז' מס
               : הויזי' מס
               : זיהוי' מס
               : זיהוי' מס
               : זיהוי' מס
               : זיהוי' מס

 )               ז "ת(                                     :י"ע          
 )               ז "ת(
 )               ז "ת(

מיפה/ים בזה את כוחו של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ו/או כל אחד מעובדיו כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד, להיות מורשי/נו 
ולעשות בשמי/נו ובמקומי/נו את הפעולות והדברים הבאים, כולם ביחד או מקצתם: 

1. לרשום במשרד הרישוי/משרד התחבורה, הערה בדבר מישכון כלי רכב לטובתכם על ידי/נו עפ"י שטר/י מישכון מיום           

 שם היצרן רישוי' מס שנת מודל סוג

 )אם נדרש אפיון מיוחד(תאור הרכב 

נו את כל את מהפעולות הנזכרות ביפוי כח /נו ובמקומי/נו רשאים לעשות בשמי/יהיו מורשי, לעיל 1לצורך ביצוע הפעולה הנזכרת בסעיף  .2
:זה להלן

י דין שבה ניתן יהיה לרשום "נו ולהמציאם לכל רשות עפ/לחתום על בקשות ומסמכים מכל סוג שהוא שיידרשו לדעת הבנק או מורשי .א
.נו/לפי שיקול דעת הבנק או מורשי, ך של הודעה בכתב ובין בדרך של הודעה באמצעות קווי תקשורת אלקטרונייםהמשכון בין בדר

נו בקשר עם ביצוע רישום המשכון כאמור /האגרות והמיסים הדרושים לפי ראות עיני מורשי, נו את כל ההוצאות/לשלם על חשבוני .ב
.בסכומים שיידרשוננו /ולצורך ביצוע האמור לחייב את חשבוני, לעיל

או מורשים /למנות עורך דין ו, לאחר או לאחרים, כולם או מקצתם, להעביר את הכוחות המסורים לפי יפוי כח זה, מידי פעם בפעם .3
.אחרים ולפטרם

או /ואות ונו הלו/או לאחרים בערבותי/לנו ו/נו דלעיל הסכים הבנק לתת לי/ים בזה שכל סמך ההתחייבויות וההצהרות שלי/נו מצהיר/הנני .4
.או שירותים בנקאיים אחרים/אשראים ו

נו בקשה לרישום שינוי בעלות ברכב הממושכן עד למועד רישום השעבוד במשרד /או לא שולמה על ידי/ים כי לא מולאה ו/נו מצהיר/הנני .5
פן שהם אשר יעמדו בסתירה בעתיד בכל צורה ואו אתחייב/ים בזה כי לא נ/נו מצהירים ומתחייב/הנני, כמו כן. משרד התחבורה/הרישוי

באופן מוחלט או מותנה , אתן לאיש כל סמכות/וכי לא נ, ודאית או אפשרית לאמור לעיל או לכל מעשה שיאפשר לעשותו לפי יפוי כח זה
.בניגוד לסמכויות אשר הוקנו על פי יפוי כח זה

נו או כל אחד מהם ימצאו לנכון /כפי שמורשי רוגמולט נו ביחד ובנפרד הכוח לעשות כל מיני פעולות ודברים אחרים באופן מוח/למורשי .6
ל שייעשו בתוקף יפוי כח זה "נו הנ/ים מראש לכל מעשיהם של מורשי/נו מסכים/ואני, בקשר עם הוצאתו לפועל של יפוי כח זה

.ל"נו בקשר למעשיהם הנ/ים אותם מכל אחריות כלפי/ומשחרר

 בהסכמה בכתבלנו רשות לבטלה או לשנותה אלא /ולא תהיה לי, תלויות בה' או צד ג/הרשאה זו הינה בלתי חוזרת היות וזכויות הבנק ו .7
 .ומראש מאת הבנק

     שנת            לחודש            היום , נו על החתום/לראייה באתי

 ___________________חתימת בעל הרכב  _______  ___________חתימת בעל הרכב _________ __________ל הרכב חתימת בע

 __________________חתימת בעל הרכב    ______  ____________חתימת בעל הרכב  _ _________________חתימת בעל הרכב 

) שם הפקיד(      : נחתם בנוכחות

 םמיש למלא פרטי כל הבעלים הרשומים ברישון הרכב ולהחתי* 
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