
 הסכם נאמנות

 שנערך ונחתם ב__________ ביום _________ לחודש _________ בשנת _________

    

 ב י ן

 

 __________, ת.ז. __________   

 מרח' ____________________   

 מצד אחד    "(הנהנה)להלן: "   

 

 ל ב י ן

 

 __________, ת.ז. __________   

 מרח' ____________________   

 מצד שני    "(הנאמן)להלן: "   

 

 

_____ ש"ח -והנהנה מעוניין להפקיד בידיו הנאמנות של הנאמן סך המוערך בכ הואיל

   "(כספי הנאמנות)להלן: "

 

והנאמן מסכים להחזיק בנאמנות את כספי הנאמנות עבור הנהנה בחשבון בנק  והואיל

 אשר ייפתח לצורך כך, הכל בהתאם לאמור בהסכם זה

 

והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מסכת היחסים המשפטיים שביניהם  והואיל

  במסגרת הוראות הסכם זה

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו. .א

אי הסכם זה כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנ .ב

 לפיהן.

 הנאמנות .2

הנאמן יפתח חשבון נאמנות בבנק __________ בע"מ, סניף __________  .א

 "(, לצורך הפקדת כספי הנאמנות בחשבון.החשבון)להלן: "
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הנהנה יעביר לחשבון את כספי הנאמנות, והנאמן יחזיק את כספי הנאמנות  .ב

כם זה )להלן: בחשבון עבור הנהנה בנאמנות בתנאים האמורים להלן בהס

 "(.הנאמנות"

הנהנה אחראי באופן בלעדי להפקדת כספי הנאמנות בחשבון ולכל הנוגע לסכום  .ג

המדויק של כספי הנאמנות אשר יופקדו בחשבון, ולנהנה לא תהיה כל תביעה ו/או 

 טענה ו/או דרישה כלפי הנאמן בנוגע לסכום אשר יופקד בפועל בחשבון.

הנאמנות על פי הוראות בלתי חוזרות בכתב של הנאמן יפעל בכל הנוגע לכספי  .ד

 הנהנה.

הנאמן ינהל חשבונות לגבי כספי הנאמנות בהתאם לדפי החשבון שיועברו אליו  .ה

על ידי סניף הבנק בו נמצא החשבון וימסור לנהנה דין וחשבון על כספי הנאמנות 

 אחת לשנה ועם סיום הנאמנות כאמור בהסכם זה.

 סיום הנאמנות .3

לנהנה את כספי הנאמנות בתוספת פירותיהם או בניכוי הפסדיהם,  הנאמן ישיב .א

לפי העניין, בניכוי התמורה, כהגדרתה להלן, והוצאות הנאמן בגין הנאמנות, תוך 

ימים מקבלת הודעה בכתב מאת הנהנה, בכפוף לכך כי כספי הנאמנות לא יהיו  30

 הנה.סגורים לתקופה ארוכה בתוכנית חסכון כלשהי על פי הוראות הנ

הנאמן רשאי להודיע בכל עת בכתב לנהנה על סיום הנאמנות ויסיים את  .ב

 ימים מיום שנמסרה הודעתו כאמור. 30הנאמנות בתום 

במידה ותסתיים הנאמנות ו/או יבצר מהנאמן למלא את תפקידו מפאת פטירתו  .ג

ו/או סירובו להמשיך ולשמש נאמן ו/או מכל סיבה אחרת, ימנה הנאמן נאמן אחר 

ו אשר יהא מקובל על הנהנה. מובהר בזאת כי כל עוד לא מונה נאמן אחר תחתי

תחת הנאמן, יחולו הוראות הסכם זה בשינויים המחוייבים ויורשיו ו/או חליפיו 

 להלן. 5של הנאמן יהיו זכאים לתמורה כאמור בסעיף 

 פטור מאחריות .4

"לשבור" את במידה וכספי הנאמנות יופקדו בתוכנית חסכון והנהנה יורה לנאמן  .א

תוכנית החסכון בטרם מועד פירעונה על פי תנאיה, מצהיר בזאת הנהנה כי לא 

יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי הנאמן בגין ביצוע פעולה 

 זו.

מובהר בזאת כי עד לקבלת הוראות ספציפיות בכתב מהנהנה, יסגור הנאמן את  .ב

 כספי הנאמנות בפיקדון יומי.
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הנה מצהיר בזאת כי הנאמן יהיה פטור מכל אחריות לגבי שינוי בערכם ו/או הנ .ג

אובדנם של כספי הנאמנות, או חלק מהם, הנובע מכל פעולה ו/או מחדל של 

הנאמן שיגרם עקב מתן הוראות מהנהנה לנאמן ו/או עקב הימנעות ממתן הוראות 

 כאמור.

הטיל על הנאמן כל למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בהסכם זה ל .ד

 חובה חוזית ו/או נזיקית, למעט חובותיו כנאמן לפעול על פי הוראות הסכם זה.

הנהנה מתחייב לפצות את הנאמן מיד עם דרישתו של הנאמן בגין כל נזק ו/או  .ה

הוצאה ו/או תשלום שיגרמו לנאמן עקב פעולותיו ו/או עקב הימנעות מפעולה לפי 

הנה, וכן לשפות את הנאמן מיד עם דרישת הנאמן הסכם זה ו/או על פי הוראות הנ

בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד הנאמן על ידי צד שלישי כלשהו עקב 

 מעשים ו/או מחדלים בגין הסכם זה ו/או הוראות הנהנה. 

)ה( לעיל, מוסכם בזאת כי הנאמן יוכל לפרוע את הפיצוי 4על אף האמור בסעיף  .ו

)ה( לעיל מכספי הנאמנות וכי הנאמן אינו מתחייב 4ו/או השיפוי כאמור בסעיף 

 להודיע על כך בכתב לנהנה.

 התמורה .5

תמורת הנאמנות כאמור בהסכם זה ישלם הנהנה לנאמן מדי כל שנה סך השווה  .א

_____ דולר ארה"ב, לפי השער היציג של דולר ארה"ב הידוע בעת -בש"ח ל

_____ דולר ארה"ב -"ח להתשלום בפועל, בצירוף מע"מ כחוק וכן סך השווה בש

לשעה, לפי השער היציג של דולר ארה"ב הידוע בעת התשלום בפועל, בצירוף 

 "(. התמורהמע"מ כחוק, עבור טיפול שוטף בנאמנות )להלן: "

לינואר  -1הנאמן יהיה זכאי לפרוע את התמורה מתוך כספי הנאמנות מידי ה .ב

 מידי כל שנה קלנדרית.

 7את הנאמן בגין כל הוצאותיו בגין הנאמנות בתוך בנוסף לתמורה, ישפה הנהנה  .ג

 ימים מיום קבלת דרישה מאת הנאמן על ידי הנהנה לשיפוי הוצאות אלו. 

)ג( לעיל, מוסכם בזאת כי הנאמן יהיה זכאי לפרוע את 5על אף האמור בסעיף  .ד

 )ג( לעיל מכספי הנאמנות.5הוצאותיו כאמור בסעיף 

ו תשלום חובה אחר החל ו/או שיחול על כספי הנהנה ישא בכל מס ו/או היטל ו/א .ה

 הנאמנות ו/או השימוש בהם ו/או הנובע מהנאמנות.

 כללי .6
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הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל  .א

תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרים שנעשו בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל 

תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור  שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או

בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה, אלא אם יעשו בכתב 

 חתום על ידי הצדדים.

לא השתמש ו/או השתהה צד להסכם זה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות  .ב

 לו על פיו, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.

צורכי הסכם זה הינן כמפורט במבוא לו או כתובת אחרת עליה כתובות הצדדים ל .ג

תינתן הודעה בהתאם לסעיף זה וכל הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו לפי 

שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר  72הכתובות הנ"ל תחשב כאילו נתקבלה תוך 

 רשום בבית דואר בישראל ועם מסירתה, אם נמסרה ביד.

 

 על החתום:ולראיה באו הצדדים 

 

 

 

_________________      _______________ 

 הנאמן                   הנהנה           

 

 

 

 

 

 

 50\10\3\ר

 

 

 


