לכבוד
בנק הפועלים בע"מ
סניף __________

הנדון :ויתור סודיות
 .1אנו הח"מ ___________________ מס' זיהוי _________________ נותנים בזאת את
הסכמתנו המלאה והבלתי מסויגת לכך שלצורך מתן ההלוואה תמציאו לעמותה ו/או מי מטעמה,
את כל המידע הנדרש לפי שיקול דעתכם הבלעדי ,בכל הקשור אלינו לרבות מצב החוב מצב
השעבודים אופן עמידתנו בהחזר ההלוואה התחייבויות אחרות שלנו וכן כל הנתונים הכספיים
והמנהליים בקשר עם ההלוואה הנ"ל ,אם תינתן על ידכם ,באמצעות דוחות מחשב ו/או מדיה
מגנטית ו/או העברת עותקים מכל מסמך ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצאו לנכון ,ומוותרים בזה על
חובת הבנק כלפינו בכל הנוגע והקשור למתן מידע הדרוש לדעתכם להיות מועבר ביניכם ובין
העמותה לשם הסדרת היחסים ביניכם.
 .2המידע יכול ויהא על נתוני עבר ,הווה או עתיד ,וכן רשאים תהיו לחוות דעה באשר למידע זו ולא
תהא לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ,במישרין או בעקיפין ,באשר לתוצאות הנובעות מהעברת
המידע או חוות הדעת כאמור.
 .3אנו מקבלים על עצמנו את האחריות המלאה לכל נזק מכל מין וסוג שהוא העלול להיגרם לנו או לצד
שלישי כלשהו עקב העברת המידע לעמותה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה ו/או כל
אמצעי תקשורת נתונים אחר.
 .4אנו מאשרים כי אין ולא תהיה לנו כל טענה או תביעה כנגד הבנק ו/או מי מעובדיו בגין ובקשר עם
כל נזק שייגרם עקב העברת המידע ומסירתו כאמור.
 .5ידוע לנו כי איננו חייבים לתת הסכמה זו לפי כל דין או הסכם ,אולם אם נסרב לא נוכל להמשיך
בהגשת בקשה לקבלת ההלוואה בסבסוד חלקי של הריבית על ידי עמותת מעו"ף לעמית.
 .6אנו יודעים כי תוכן המידע ואופן מסירתו יהא בשיקול דעתכם המוחלט .כמו כן ,אין אנו דורשים כי
מסירת מידע ביניכם תדווח לנו ולא תהיו חייבים להודיענו על מסירה כאמור.
.7

ויתורנו זה הינו בלתי הדיר ויהא בתוקף עד הסכמתכם ,יחד ,לבטלו.

.8

אנו מסכימים כי מסירת המידע כאמור ,לא תהא בבחינת פגיעה בפרטיות על פי חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א1981 -ו/או הסרת כל חובת סודיות מסוג כלשהו המוטלת על פי הסכם ו/או על פי דין
כלשהו.

.9

הסכמתנו זו תחול גם אם בסופו של דבר לא תועמד לנו ההלוואה בפועל מכל סיבה שהיא.

 .10כמו כן ,הובהר לנו על ידי העמותה כי אינכם פועלים בשם העמותה והעמותה אינה פועלת בשמכם
ואין אתם אחראים לפעולותיה של העמותה ,להסבריה ,למצגים אשר העמותה הציגה בפנינו
ולדברים שנאמרו או ייאמרו לנו על ידי נציגי העמותה.
 .11קבלת אשראי או כל שירות אחר מהבנק מותנית באישור הבנק וכפופה לעמידתנו בתנאיו כפי
שייקבעו על פי שיקול דעתו הבלעדי.
בכבוד רב,
___________________________
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