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 כתב הרשאה –נספח ב' 
 

 לכבוד
 (אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ )להלן:"החברה"

 
 ייפוי כוח

 
שחתימתו   (להלן":מיופה הכוח״)אני הח"מ  ,______________ , ממנה בזה את   ______________ 

 .  (מופיעה להלן ,כמיופה כוח וכמורשה מטעמי בנוגע לחשבון או לחשבונות שלי בחברה )להלן: ״החשבון״
  

 הריני לפרט ולהצהיר כדלקמן, לעניין הקשר ביני לבין מיופה הכוח: 

   בן/בת זוג 

   __________________:קרבה משפחתית. נא פרט את מהות הקרבה 

  . מנהל השקעות מטעמי 

  __________________:שותף עסקי. נא פרט לגבי מהות השותפות העסקית 

   :אחר 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
  

הריני מעניק למיופה הכוח סמכויות מלאות לפעול בשמי ובמקומי ולבצע בשמי ומטעמי כל פעולה שאני 
 . (להלן: ״ההסכם״)שביני לבין החברה זכאי לבצע בחשבון מכוח ההסכם 

  
כספים מובהר וידוע לי  כי מיופה הכוח לא יהיה רשאי לבצע הפקדה של כספים לחשבון או משיכה של 

 מהחשבון. 
  

בהתאם לכלל המפורט לעיל, הריני מסמיך את החברה לבצע כל הוראה שתימסר לה על ידי מיופה הכוח 
ביחס לחשבון, ללא תנאי,  תוך שאני מאשר בזה מראש ובאופן בלתי חוזר את כל הפעולות או העסקות 

 משיכות כאמור לעיל). שיבוצעו על ידי מיופה הכוח בחשבון המסחר (למעט ביצוע הפקדות ו/או 
  

אני מצהיר בזה כי ערכתי את כל הבדיקות הנדרשות אודות מיופה הכוח ,כי מינוי מיופה הכוח על ידי 
כאמור אינו נוגד כל דין ,כי הוא מהווה שלוח שלי לכל דבר ועניין וכי מצאתי אותו מתאים לשמש כמיופה 

 כוח בחשבוני בחברה.  
  

רה לא תישא באחריות כלשהי  ,במקום בו חרג מיופה הכח מסמכותו ו/או מוצהר ומוסכם במפורש כי החב
פעל שלא בהתאם לחובותיו ו/או זכויותיו כמיופה כח ו/או נמנע מפעולה שהיה עליו לבצע כמיופה כוח ,וכל 
פעולה שבוצעה על ידי החברה בהתאם להוראות מיופה הכח תחייב אותי כאילו בוצעה על ידי במישרין. 

ני מצהיר כי מלוא האחריות לפיקוח ולהשגחה על מיופה הכח ועל פעולותיו בחשבון מוטלת על בכלל זה א
הח"מ וכי אני מסכים בזה לשפות את החברה ו/או עובדיה ,ו/או נציגיה ו/או שלוחיה ו/או נושאי המשרה 

ות משפטיות בה ו/או חברות קשורות או שלובות כנגד כל חבות ,הפסד ,נזק או הוצאות כלשהן) לרבות הוצא
ושכר טרחת עו"ד (שייזקפו לחובתם בקשר עם מינוי מיופה הכוח או פעולה כלשהי שבוצעה על ידו בחשבון 

 ו/או כל מעשה או מחדל אחר בקשר עם מיופה הכוח. 
  

מובהר בזה כי מינוי מיופה הכוח כאמור לא יגרע מסמכותי להמשיך ולתת הוראות לחברה בהתאם 
ין החברה .מוסכם בזאת מפורשות ,כי החברה לא תישא באחריות כלשהי להוראות ההסכם שביני לב

במקרה ופעלה בהתאם להוראות נוגדות ו/או סותרות מהלקוח וממיופה הכח .במקרה של מתן הוראות 
 סותרות כאמור ,החברה תבצע את ההוראה האחרונה בזמן שקיבלה מהלקוח ו/או ממיופה הכוח. 

  
 א ויחייבו את הח"מ כלפי החברה או מי מטעמה עד שיבוטל על ידי .ייפוי כוח זה יישאר בתוקף מל

 כל שינוי או ביטול של ייפוי כוח זה ,ייעשה על ידי הלקוח או החברה בהודעה בכתב לצד השני.
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 הלקוח: 
 חתימה. :________ תאריך :__________ שם הלקוח :__________ ת.ז :__________

 
 

 הצהרת מיופה הכוח 
  

אני הח"מ ___________ ,מסכים בזה לשמש כמיופה כוח בחשבון של הלקוח____________  
)להלן":הלקוח ("בחברה ומצהיר בזה כי קראתי את הוראות ההסכם על נספחיו וייפוי כוח זה ,כי הבנתי 

 אותן במלואן וכי אפעל בחשבון אך ורק בכפוף להוראותיהם . 
  

 .שונות, החלות על מסחר בשוק ההוןפ״י הוראות הדין והוראות רגולציה כמו כן, הנני מתחייב בזה לפעול ע
  

 הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את האמור בנספח גילוי הסיכונים המצוין ב ואני מסכים לאמור בו
business-https://www.fxcm.co.il/terms/ .  

  
כמו כן ,הריני להצהיר בזה כי פעילותי בחשבון הינה מכוח הרשאה שקיבלתי מהלקוח במישרין ,וכי 

 החברה אינה צד להתקשרות שביני לבין הלקוח. 
  
  
  

 חתימת מיופה הכוח : ____________________  
 מס חשבון המסחר :  _____________________ 

 __מספר ת.ז מיופה הכוח: _________________
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