פרק ד' | משיכת שיקים
הסכים הבנק לבקשת בעלי החשבון ,למשוך שיקים ,בין במט"י ובין במט"ח ,לחובת החשבון ,יחול האמור בפרק זה
להלן.

 .29טפסי שיקים

בעלי החשבון יהיו רשאים להשתמש אך ורק בטפסי שיקים שיקבלו מהבנק ,מפעם לפעם ,או שאושרו על ידי
הבנק לשם כך ,עליהם מוטבעים מספר החשבון ופרטי הזיהוי כנדרש על פי דין ו/או על פי נהלי הבנק.
מילוי טפסי השיקים ייעשה בכתב קריא באופן ברור ובולט ,בעט או בהדפסה ,בדיו כחול או שחור בלבד .בעלי
החשבון לא יהיו רשאים לשנות פרט כלשהו מהפרטים המודפסים או המוטבעים בטפסים אלה ,או להוסיף בהם
תנאים או מגבלות ,למעט שינויים או תוספות לצורך הגבלת עבירות השיקים ,ומובהר שאף אם ימחק או ישונה
מספר החשבון המוטבע בטפסים ,עלול החשבון להיות מחויב בסכום השיק.

 .30ביטול שיקים
 .30.1בעלי החשבון מתחייבים לנקוט אמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור על השיקים ועל טפסי השיקים
ועל מנת שלא לאפשר שימוש בהם על ידי מי שאינו מורשה לכך .כמו כן מתחייבים בעלי החשבון להודיע
לבנק מייד לאחר שנודע להם על כל גניבה או אבדן של שיקים וטפסי שיקים ולהורות לבנק מיידית על
ביטולם.
הוראה לביטול שיק או טופס שיק ,בין שנחתם על ידי בעלי החשבון ובין אם לאו )להלן" :הוראת
הביטול"( ,תינתן לבנק על ידי בעלי החשבון בכתב )לרבות בפקסימיליה( או טלפונית.
בהוראת הביטול יציינו בעלי החשבון את מספרו המלא של השיק או טופס השיק .לא יימסרו לבנק
הפרטים הנ"ל כאמור ,לא תחול על הבנק אחריות כלשהי בגין כיבוד השיק על אף הוראת הביטול.
 .30.2הבנק יהיה רשאי לחייב את החשבון בסכום שיק שנתקבלה הוראה לביטולו ,אם שולם על ידי הבנק לפני
קבלת הוראת הביטול.
 .30.3מובהר כי ביטול שיקים אינו מונע רישומם כשיקים שסורבו ,על פי חוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א -
 ,1981בהעדר כיסוי לשיקים הנ"ל עם הצגתם לפירעון.

 .31אי כיבוד שיק

במקרה שיחליט הבנק ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,שלא לכבד שיק אשר נמשך לחובת החשבון ,והחשבון חויב
בגינו ,יזכה הבנק את החשבון בסכום השיק .יתרת החובה שתיווצר בחשבון ,אם תיווצר ,כתוצאה מפער זמנים
בין יום הצגת השיק לפירעון לבין מועד זיכוי החשבון כאמור ,תישא ,בכפוף להוראות כל דין ,ריבית בשיעור
הקבוע בבנק באותה עת ,על יתרות חובה מאותו סוג.
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