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עמ' 434+1

חשבונות משותפי!  1סעי" /היוותרות בחיי!"
מבוא
סעי13 2א לפקודת הבנקאות 1941 ,קובע לעניי! "חשבו! משות 2וכספת משותפת"
.1
כדלקמ!:
"קיבל תאגיד בנקאי כספי) ,ניירות ער /או מסמכי) סחירי) אחרי) בחשבו& משות!
שלגביו הותנה ע) התאגיד הבנקאי ,כי בפטירת אחד מבעלי החשבו& יהיה בעל
החשבו& הנותר בחיי) ,או מי שפועל מכוחו כדי& ,זכאי להמשי /לעשות פעולות
בחשבו& האמור ,יעמוד התנאי בתקפו ,לעני& היחסי) שבי& התאגיד הבנקאי לבי&
בעלי החשבו& ג) לאחר הפטירה".
.2

סעי 2זה בחוק בא לקבוע שתאגידי /בנקאיי /רשאי /להמשי 8ולקיי /את הוראותיו של
בעל חשבו! שנותר בחיי ,/בלי שיסתכנו בשל תביעות מצדדי /אחרי /כגו! מנהל העזבו! או
היורש של בעל החשבו! שנפטר .בסעי 2זה נקבע בפירוש כי הוא חל "לעני! היחסי /שבי!
הבנק לבי! בעלי החשבו!".

.3

בציבור נפוצה דעה מוטעית כי תנאי "היוותרות בחיי "/שבטופסי חשבו! משות 2יש בכוחו
להעביר נכסי /כגו! כספי /או ניירות ער ,8מבעל חשבו! משות 2שנפטר ,לשות 2שנותר
בחיי ./מבחינה משפטית אי! לתנאי "היוותרות בחיי "/תוצאה כזאת ,ואי! בכוחו של
התנאי לבדו להעביר נכסי /ביו /הפטירה ,זאת מאחר שההוראות שבטופסי חשבו!
משות 2אינ! צוואה.

.4

לגבי היחסי /בי! בעל החשבו! הנותר בחיי /לבי! היורשי /של הנפטר ,החוק אינו משנה
את הזכויות המהותיות .בדר 8כלל ,זכאי /היורשי /של בעל החשבו! הנפטר לזכויות
בחשבו! לאחר פטירת הנפטר; לעניי! זה לא תהיה כל השפעה לסעי" 2היוותרות בחיי"/
בחשבו! משות 2על זכויות היורשי ./תאגידי /בנקאיי /רשאי /אמנ /לאפשר לבעל
החשבו! הנותר בחיי /למשו 8את הכס 2או הנכסי ,/א 8בעל החשבו! הנותר בחיי /שמש8
את הכספי /או הנכסי /עלול להיתבע להחזיר ,/או חלק מה ,/ליורשי /של בעל החשבו!
הנפטר.

טופס פתיחת חשבו 4משות/
לאור האמור לעיל מתבקשי /התאגידי /הבנקאיי /לכתוב בטופסי פתיחת חשבונות
.5
משותפי /שה /בשימוש שוט 2הבהרה כי סעי 2היוותרות בחיי /חל רק במישור היחסי/
שבי! התאגיד הבנקאי ולקוחותיו ואינו משנה את יחסי הבעלות בי! בעלי החשבו! המשות2
לבי! עצמ /או בינ /לבי! יורשיה./

* * *
חזרה
!
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עדכוני!
חוזר  06מס'
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!

גרסה
1
2

פרטי!
חוזר מקורי
שיבו= בהוראות ניהול בנקאי תקי!
גרסה מחודשת של קוב= ניהול בנקאי תקי!
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