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 :ובי� ) הבנק �להל�  (מ" בעלישראלי בנק לאומ: בי�

 

�  שנת  לחודש  ביו

 ) הערב או הערבי�� ביחד וכל אחד מה� לחוד �להל� (

 ) הלווי� הלווה או� ביחד וכל אחד מה� לחוד �להל� (

 1ד� 

במסגרתו הועמדה לו מסגרת אשראי בס%") משכנתא מסגרתהסכ� "או " הסכ� המסגרת: "להל�( והלווה חת� על הסכ� משכנתא מסגרת מספר הואיל
 ;בתנאי� וכנגד בטוחות וערובות כמפורט בהסכ� המסגרת ולהל�") מסגרת האשראי: "להל�(ח "ש   

 והלווה רכש מאת  הואיל

או הינו /ו, )כולל שכירות בדמי מפתח (רשומה או בלתי רשומה, זכות חוזית אחרת/ חכירת משנה/זכות חכירה/בעלות לפי חוזה מיו� ") מוכר הנכס"להל� ( 
 �  חלקה,  מגרש בגוש  חכירת משנה בנכס הידוע כחלקה/בעל זכות חכירה/הבעלי� הרשו
 מגרש גוש  חלקה,  מגרש גוש  

 להסכ� 22או בנכסי� שפרטיה� נקובי� בסעי� /ו   :במע�
 ;) הנכס�להל� (המסגרת 

 מתו% מסגרת )2 כמפורט בסעי� בהלוואה אחת או במספר הלוואות(שקל חדש   כולל שלללווה הלוואה בסכו�והבנק הסכי� לתת והלווה בקש מאת הבנק  והואיל
של הנכס או לש� תיקונו או שיפוצו /או לש� השבחתו של הנכס ו/או לש� בניה ו/ ו")רכישת זכויות בנכס: "להל� ( לש� מימו� רכישת זכויות בנכס")ההלוואה: "להל�(האשראי 

או כל הסכ� אחר /חוזה זה על נספחיו ואו /משכנתא מסגרת ו הסכ�עליה הצהיר הלווה בפני הבנק והכל בכפיפות לתנאי , לרבות מטרה שאינה נוגעת לנכס, רה אחרתאו לכל מט/ו
 ;")החוזי�"או " החוזה: "להל�(בי� הלווה לבי� הבנק 

 ;כומי� שיגיעו מהלווה לבנק בגי� ההלואהוהערבי� הסכימו לערוב לבנק שהלווה יסלק לבנק במועד� את כל הס והואיל
 ;בכפיפות לתנאי חוזה זה, ל לש� המטרה מהמטרות המנויות לעיל"והבנק הסכי� לתת ללווה הלוואה בסכו� הכולל הנ והואיל

 חתימת הלווה :לפיכ� הוסכ� בי� הצדדי� לאמור

 .י� חלק בלתי נפרד מהחוזה גופווהמבוא לחוזה זה וכל נספח המצור� אליו מהו :לת החוזהתחו .1
וא� יו� זה ") מועד הפרעו�: "להל�(לכל חודש קלנדרי  אשר כל אחד מה� יפרע לבנק בתשלומי� חודשיי� רצופי� ב, ההלוואה מורכבת מהסכומי� הבאי� :הרכב ההלוואה .2

� : להל�6הכל לפי הפרוט דלהל� ובכפו� לאמור בסעי� , והפרשי הצמדה) על יתרת הקר� הבלתי מסולקת( וישא ריביתהראשו� שלאחריו ביו� העסקי� , אינו יו� עסקי

 חתימות

 הלווי�
 חתימות

 הערבי�

9000 

 שנער% ונחת� ב

 

 מספר

שיעור ריבית הפריי� ייקבע במועד ") P"או /ו" פריי�"לעיל ולהל� . (ונות דביטוריי� במטבע ישראלי והכל בכפו  לאמור בהסכ� זה על נספחיובחשב, מפע� לפע�, ריבית הפריי� משמע הריבית הבסיסית שתהיה נהוגה בבנק: בהלוואות על בסיס הפריי�
 .בהתא� לריבית הפריי� הנהוגה בבנק באותו מועד והיא תשתנה מעת לעת כאמור לעיל) לפי העניי�(חלק ההלוואה הרלבנטי /העמדת ההלוואה

עד למועד שמירת הריבית לא תועמדנה ה לוואות אלה או כל חלק מה� שלא הועמדו בפועל .  להל�6בתנאי שיועמדו בפועל עד למועד שמירת הריבית כהגדרתו בסעי  , הלו וה יהיה זכאי לקבלת הלוואות אלה: מכספי הבנק בריבית קבועה ללא הצמדהבהלוואות 
 .על פי תנאי חוזה זה ונספחיו, לרשות הלווה

 .  לחוזה זה הרלוונטי כהגדרתה בנספח�ריבית העוג� בתקופות הנוספות  ,  ובנספח הרלוונטי לחוזה ההלוואה להל�6 בסעי� כמפורט �ריבית העוג� בתקופה הראשונה : ריבית העוג� בהלוואות צמודות בריבית משתנה =ע *
 .מ לשנה בתקופות הנוספות כהגדרתה בנספח הרלוונטי לחוזה זה"ריבית העוג� מק,  להל� ובנספח הרלוונטי לחוזה ההלוואה6 כמפורט בסעי� �מ לשנה בתקופה הראשונה  "מקריבית העוג� : מ לשנה בהלוואות לא צמודות בריבית משתנה"ריבית עוג� מק =מ *
 .ובתקופות הנוספו ת כמפורט בנספח הרלוונטי לחוזה זה,  להל� ובנספח הרלוונטי לחוזה ההלוואה6 כמפורט בסעי� � ריבית זו תהיה בתקופה הראשונה � ח לא צמוד בהלוואות לא צמודות בריבית משתנה"ריבית עוג� אג =א *
כמפורט בנספח הרלוונטי לחוזה זה המתייחס להלוואה הרלבנטי ת  ובתקופות הנוספות ,  להל� ובנספח הרלוונטי לחוזה זה6 כמפורט בסעי� � ריבית זו תהיה בתקופה הראשונה �ח צמוד בהלוואות צמודות בריבית משתנה "ריבית עוג� אג) = לפי העניי� (צ או ש *

 ). לפי  העניי� , שנת יי� א ו חמש, שנה(לפי תקופות  שינו י הריבית בהלוואה 
 ** � �:בהלוואות צ מודות בריבית משתנה ובהלוואות לא צמודות בריבית משתנה, בהלוואות בריבית משתנה על בסיס הפריי
הריבית הרלוונטית לפי  שיעור": להל�) (להל� 6 בסעי�כהגדרת מונחי� אלה ) (לפי העניי�(צמוד  ח"ריבית עוג� אג/לא צמוד ח"אגריבית עוג� /לשנה מ"ריבית עוג� מק/ריבית העוג�/של שיעור ריבית הפריי� בהתבסס לעיל נכו� למועד עריכת הסכ� זה השנתית מוצגת בטבלה הריבית . 1

שיעור הריבית בהלוואות זכאות  .")הנוכחית הריבית": להל�(לעיל  בטבלההפחתה של שיעור מסויי� באחוזי� ביחס לשיעור הריבית הרלוונטית לפי העניי� כמפורט  אוובתוספת , הלוואה אילו ההלוואה היתה מבוצעת ביו� עריכת הסכ� זההריבית על ה לקביעתהיה משמש , ")העניי�
 . להל�7.2למפורט בסעי�  בהתא�  ,לעיל 2ות שונה מזה הנקוב בסעי� תכנית הסיוע של הממשלה או כל חלק מה� עלול להי במסגרת

 .הינה נכו� למועד עריכת הסכ� זה והיא חושבה על בסיס הריבית הנוכחית המתואמת הריבית . 2
 .הנוכחית הריביתה נכו� למועד עריכת הסכ� זה והיא חושבה על בסיס השנתית הינ ) 1992 – ב"התשנ , ) גילו י נאות  ומסירת מסמכי�) (שירות  לקוחות(כמשמעותה בכללי הבנקאות  (האפקטיבית העלות . 3

 "). ההלוואה תק ופת ": להל�( להל� 11כהגדרתו בסעי�  ההלוואהבחודשי� הינה כמספר התשלומי� המפורטי� בטבלה דלעיל והיא תחל מיו � ביצוע  ההלוואה תקופת ***

 לאומי למשכנתאות
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טיו



 

 

 

 

 

 :מת� ההלוואה
הלווה נות� בזה לבנק הוראה בלתי חוזרת לשל� את סכו� ההלוואה למוטב כפי שזה  )א( .3

במקרה של הלוואה לצור� . ו� הלווהיפורט בכתב ההוראות הבלתי חוזרות עליו יחת
כל סכו� שישול� . או כל חלק ממנה תעשה למוכר הנכס, העמדת ההלוואה, רכישת נכס

אי� בהוראה זו כדי לחייב את הבנק . למוטב ייחשב לכל עניי� כאילו שול� ללווה עצמו
כולה או , לשל� אותה, לפי שיקול דעתו, לשל� את ההלוואה למוטב והבנק יהיה רשאי

או /או ללווה עצמו ו/לרבות למוכר הנכס באמצעות הלווה או אחרי� ו, למוטב, מקצתה
 .עיקול או זכות בנכס, או לכל בעל שיעבוד/ו, או גו  אחר לפי הוראות הלווה/לכל אד� ו

כל . א  לא למוטב, כלשהוא' אי� באמור בהסכ� זה כדי ליצור זכויות כלשה� לטובת צד ג
או שיעשה בי� הבנק לבי� המוטב בקשר לאופ� העברת או / וחוזה או הסדר שקיי� בבנק

או תאריכי /ל ו"או בקשר למועדי העברת כספי� כנ/מסירת כספי ההלוואה לידי המוטב ו
בגי� כספי� שהבנק , לרבות כל התחשבנות בי� הבנק לבי� המוטב, ל"זיכוי בכספי� הנ

א עצמו צד לחוזה או יחייב את הלווה כאילו היה הו, העביר או מסר למוטב כאמור
 .להסדר האמור

כאשר מימו� המוכר נעשה באמצעות הסכ� ליווי פיננסי סגור אשר , על א  האמור לעיל )ב(
הבטחת השקעות של ) (דירות(ברכישה עליה חל חוק המכר ,  ואיל�1.6.08נחת� ביו� 
, מוכראזי על פי הדי� התמורה בגי� רכישת הנכס תשול� ל, 1974)ה"התשל, )רוכשי דירות

שיופקו על , לחשבו� הליווי הפיננסי של הפרוייקט נשוא הנכס באמצעות שוברי תשלו�
הכל בהתא� להוראות הדי� ולהוראות בנק , ידי הבנק המלווה פיננסית את הפרוייקט

ות יהיה במועד /בעוד חיוב ההלוואה, במקרה כאמור. או ייקבעו בעניי�/ישראל שנקבעו ו
רי שמועד זיכוי חשבו� הליווי הפיננסי כאמור עשוי שיהיה ה, ות/העמדת כספי ההלוואה

 .י הבנק המלווה פיננסית את הפרוייקט"במועד שונה כפי שייקבע ע
תחשב לכל עני� ודבר , מסירת שיק בסכו� ההלוואה או כל חלק ממנה או שיעור מה� )ג (

חראי לכ� הלווה בלבד א. כתשלו� אותו סכו� ללווה על ידי הבנק במועד מסירתו כאמור
והבנק לא יהיה חייב ללווה או לכל , שהשיק יוצג לפרעו� סמו� לאחר מסירתו כאמור

אד� אחר ריבית או הצמדה או פיצוי או השבה כלשה� בשל אי הצגת השיק לפרעו� מיד 
 .ע� מסירתו כאמור ולא יהיה אחראי לכל נזק שייגר� כתוצאה מאי הצגתו כאמור

ייחשב לכל עני� ודבר , לרבות חשבו� אצל הבנק, זהר בסעי  זיכוי של חשבו� כלשהו כאמו )ד(
 .של הזיכוי" תארי� ער�"י הבנק של הסכו� בו זוכה החשבו� וזאת ביו� "כתשלו� ע

 בשיעורי� ובמועדי� כפי ,בתנאי�, א� בכלל, על חלקיה השוני� תועמד ללווה ההלוואה )א( 4
או במסגרת , רת הנספח לחוזה זההלווה לבי� הבנק במסגרת חוזה זה ובמסג בי�שסוכמו 

הבנק רשאי שלא לתת , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. לחוזה המצור מסמ� אחר 
בי� לפני חתימת ההסכ� ובי� , א� יתברר לבנק כי קרה, שיעור ממנה כלאו , את ההלוואה

מהמקרי� המאפשרי� לבנק העמדת ההלוואה לפירעו� מידי  מקרה, אחרי חתימתו
או בשל /או בשל מניעה הנובעת מהוראות הדי� ו/ו המסגרת בהסכ� 12  כאמור בסעי

או על זכויות הלווה /א� הוטלו על זכויות המוכר ו רקאו עיקול לרבות א� לא /שעבוד ו
או על הזכויות /בנכס ו, לפי העני�, )המסגרת בהסכ�כהגדרתו (או על זכויות הממשכ� /ו

או /או ללווה ו/ על כספי� המגיעי� למוכר ואו/ו) המסגרתכהגדרתו בהסכ� (בנכס הנוס  
או /כי כתוצאה משינוי כלשהוא בדי� ו, )את הלווה תחייבוקביעה כאמור (א� יקבע הבנק 

הינה בלתי , כולה או חלקה, ההלוואה העמדת, או בהנחיות בנק ישראל/בהוראות ו
מבלי לגרוע כמו כ� ו. בעסקי הבנק לפגועאו עלולה , בלתי מעשית, בלתי אפשרית, חוקית

דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא שלא  שיקולהבנק יהיה רשאי לפי , מכלליות האמור לעיל
הביצוע בפועל של חלק  ממועד חודשי� 24לבצע חלק מההלוואה שלא בוצע בתו� 

 .ההלוואה הראשו� שהועמד על ידי הבנק
חלקי� של לאיזה חלק או , לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, יהיה רשאי לקבוע הבנק

 .לייחס כל סכו� שהבנק ית� ללווה ההלוואה
לבצע פעולות טכניות אשר אי� בה� , על פי שיקול דעתו הבלעדי, הבנק יהיה רשאי בכל עת )ב(

שינוי  : הכל כמפורט להל�, או בזכויותיה� על פי חוזה זה/או בערבי� ו/כדי לפגוע בלווה ו
/ הלוואות או חלקי הלוואה/האיחוד הלווא, שינוי מספר ההלוואה, מספר הלווה

הבנק ימסור ללווה הודעה . הלוואות/הלוואות או חלקי הלוואה/פיצול הלוואה, הלוואות
בצירו  הסבר לפיו מדובר בשינויי� טכניי� , בכתב על השינויי� הטכניי� שנעשו כאמור

 .או בזכויותיה� על פי חוזה זה/או בערבי� ו/שאי� בה� כדי לפגוע בלווה ו
 : עבור תקופת הביניי�התחשבנות

ההלוואה בפועל אינ�   מת�ויו�הלוואה ה הפרעו� לתשלומי� החודשיי� של מועדכאשר  )א( .5
יערו� הבנק התחשבנות ע� הלווה עבור מספר הימי� שבי� , חלי� באותו יו� של החודש

שנקבע לצור� לוח (  כהגדרתו להל� ביצוע ההלוואהיו� מת� ההלוואה בפועל לבי� יו�
 ").תקופת הביניי�: "להל� ()וקי�הסיל

 בפועלמת� ההלוואה יו�כאשר , הבנק יחייב את ההלוואה בריבית עבור תקופת הביניי� )ב(
ויזכה את , )שנקבע לצור� לוח הסילוקי�(  ההלוואה כהגדרתו להל� ביצועמיו�מוקד� 

�מיו בפועל מאוחר מת� ההלוואה יו�תקופת הביניי� כאשר  ההלוואה בריבית עבור
 ההתחשבנות בגי� הריבית תעשה במסגרת התשלו� הראשו� של . ההלוואה כאמורביצוע

 בפועל יו� מת� ההלוואהההלוואה או חודש לפני מועד התשלו� הראשו� במקרה בו 
 ועד לסו  חודש 16)כאמור וההלוואה ניתנה בפועל בי� ה  ההלוואה ביצוע מיו�מוקד�
 .מסויי�

� תחושב לפי מספר הימי� בפועל בתקופת הביניי� לחלק הריבית עבור תקופת הביניי )ג(
בהתא� למספר הימי� ,  ימי� בשנה366 ימי� בשנה או 365(למספר ימי השנה בפועל 

א� חלק מהתקופה בה חל שיעור ריבית מסוי� הינו  . בשנה בה חלה התקופה הרלבנטית
ה לגבי כל חלק החישוב ייעש,  ימי�366 ימי� וחלקה האחר הינו בשנה בת 365בשנה בת 

) בהתא� למספר הימי� הקיימי� בשנה בה חל אותו חלק, מתו� אותה תקופה בנפרד
 .כפול שיעור הריבית בהלוואה

בגי� הפרשי ההצמדה עבור תקופת הביניי� תעשה על ידי קביעת מדד בסיס  התחשבנות )ד(
ו� ואופ� תיק הבסיסלחישוב מדד  הנוסחה. מתיקו� המדד הידוע המתקבל, להלוואה

 )להל� מפורטי� �ישראל וה בנקלהוראות  בהתא� �המדד הידוע הינ
ביו� הידוע המדד מתיקו� המתקבל מחושב מדד הוא "היסודי המדד" או "הבסיס מדד"

הראשו�  הפירעו� למועד עד במדד היומי השינוי שיעור את והמבטא בפועל ההלוואה מת�
פי מספר הימי� בתקופת ל נקבעהבסיס  מדד .של התשלומי� החודשיי� בהלוואה

שקד� למועד  ביו�הידוע  במדד השינויושיעור , מספר ימי החודש בפועל, הביניי�
שקד�  ביו�הפירעו� הראשו� של התשלומי� החודשיי� בהלוואה לעומת המדד הידוע 

 )ישראל  בנקבהתא� להוראות , מדד זה לחישוב הנוסחה. ליו� מת� ההלוואה בפועל

M0 בפועל ההלוואה�  מתביו� ידוע  מדד. 
M1 החודשיי� בהלוואההתשלומי� של הראשו� ירעו� ידוע במועד הפמדד . 
D0 בפועל לבי� ההלוואה מת� יו�מספר הימי� שבי�  ( הימי� בתקופת הביניי� מספר 

 ).כהגדרתו להל� (ההלוואה ביצוע יו�
D1 הימי� בחודשמספר . 

MB המדד היסודי( בסיס מדד.( 
 

 ההלוואה מת� יו� הפער בי�  כאשר * ההלוואה מת� �יו הפער בי�  כאשר *

  הפרעו� הראשו�מועד לבי� בפועל   הפרעו� הראשו�מועד לבי� בפועל

 . מחודשקט� .גדול מחודש
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :חלקי ההלוואה
6. 

הבניה בנכס וטיב  שלבי, לרבות ,בהתא� לקריטריוני� המקובלי� לגבי מת� הלוואות 6.1
, הימנה לרשות הלווה י להעמיד את ההלוואה וכל חלק וחלקהבנק יהיה רשא, הבטוחות

הבנוי והשיכו� של  י הנחיות הממשלה או משרד" עפ)בשלמות או בחלקי� ובזמני� 
בהתא� לתנאי� לשיעורי� ולמועדי� שסוכמו בי� הלווה לבי� הבנק הממשלה או בהעדר� 

לבד שס� כל  וב) או במסגרת מסמ� אחר המצור  לחוזה, במסגרת נספח לחוזה זה
 .ההלוואות לא יעלה על הסכו� הנקוב במבוא לחוזה זה

הועמדה ההלוואה לרשות הלווה בחלקי� כאמור יראו כל חלק כאילו היה הלוואה 6.2

ל "סיווגה של כל הלוואה כנ. נפרדת שניתנה ללווה על פי תנאי חוזה זה ונספחיו
 . לחוזה זה4בכפו  לאמור בסעי  , י הבנק" לעיל ייעשה ע2סעי   לעני�

מ "לריבית העוג� מק/  לריבית העוג� ההפחתות/שיעורי הריבית ובכלל זה התוספות 6.3
או )  להל��כהגדרת(ח צמוד "לריבית עוג� אג/ ח לא צמוד "לריבית עוג� אג/ לשנה 

יחולו רק ,  לעיל ובנספחי חוזה זה2הנקובי� בסעי  , לפי העניי� ,לריבית הפריי�
   יועמדו בפועל עד ליו�,  או חלק ממנה,בתנאי שההלוואה כולה

מועד שמירת : "להל�(מאוחר יותר לו הסכי� הבנק בכתב   למועד עדבכלל או ועד 
/ לשנה  מ"ריבית העוג� מק/ ריבית העוג� , בריבית משתנה בהלוואות ").הריבית
 הרלבנטית לתקופה הראשונה ח צמוד"ריבית עוג� אג/ לא צמוד ח"אג עוג�ריבית 
הידועה שפורסמה בסמו� לפני העמדת החלק בו מדובר אלא א�  האחרונה תהיה זו

 .ל"לחוזה זה המתייחס לחלק ההלוואה הנ הרלבנטינקבע אחרת בנספח 
מ "ריבית עוג� מק/ ריבית העוג� / ירידה בריבית הפריי� / בכל מקרה של עליה 

� לפני מועד לפי העניי,ח צמוד"ריבית עוג� אג/ ח לא צמוד "ריבית עוג� אג/ לשנה 
בהתאמה ) לפי העניי�(ירידה /העמדת ההלוואה או החלק ממנה בפועל תחול עליה

 . לעיל2כמפורט בסעי  ) או החלק ממנה(בשיעור הריבית החלה על ההלוואה 
שיעור הריבית ובכלל זה , הועמד ללווה חלק מההלוואה עד למועד שמירת הריבית 6.4

/ מ לשנה "לריבית העוג� מק/ ת העוג� לריבי) �ילפי העני(ההפחתות /התוספות
או לריבית /ו)  להל��כהגדרת(ח צמוד "לריבית עוג� אג/ ח לא צמוד "לריבית עוג� אג

 מועד שמירת הריביתהפריי� על חלקי ההלוואה הנוספי� שיועמדו ללווה לאחר
 : להל�11  לעיל ובסעי 4 יקבע כמפורט להל� והכל בכפו  לאמור בסעי 

 . מבוטל� 6.4.1
6.4.2  

לגבי כל חלק של ההלוואה שהינו בריבית משתנה תחול אותה תוספת  6.4.2.1
לריבית עוג� / מ לשנה "לריבית העוג� מק/ או הפחתה לריבית העוג� 

או  /ו)  להל��כהגדרת(ח צמוד "לריבית עוג� אג/ ח לא צמוד "אג
/ ריבית העוג� .  לחוזה זה לעיל2כמפורט בסעי  , לריבית הפריי�

ריבית עוג� / ח לא צמוד "ריבית עוג� אג/ מ לשנה " העוג� מקריבית
 הרלבנטית לתקופה הראשונה תהיה זו האחרונה הידועה ח צמוד"אג

 אלא א� נקבע אחרת שפורסמה בסמו� לפני העמדת החלק בו מדובר
 .ל"בנספח הרלבנטי לחוזה זה המתייחס לחלק ההלוואה הנ

) הלוואה צמודה בריבית קבועה לגבי כל חלק של ההלוואה שהינו .6.4.2.2
יבוצע חישוב של ההפרש בנקודות : שיעור הריבית יקבע כאמור להל�

 לחוזה זה לעיל2אחוז בי� שיעור הריבית הנומינלי הנקוב בסעי  
לבי� )  מדוברהצמודה בריבית קבועה בהבהתייחס לחלק ההלוואה (

 שהועמד האחרונה הידועה בעת) להל�ה כהגדרת( עוג�השיעור ריבית 
כהגדרתה במבוא (מכל סוג שהוא של ההלוואה  ללווה החלק הראשו�

התוספת : " זה6.4.2.2ק " בסלהל�( לחוזה זה 2על פי סעי  ) לחוזה זה
 ").לעוג�

ל יהיה שווה לשיעור "הנ שיעור הריבית לגבי כל חלק של ההלוואה
האחרונה הידועה שפורסמה בסמו� לפני העמדת החלק  עוג� הריבית
 .לפי העני�, "תוספת לעוג�"בצירו  או בהפחתה של ה, דוברבו מ

)צמודה בריבית קבועה לא לגבי כל חלק של ההלוואה שהינו הלוואה  .6.4.2.3
יבוצע חישוב של ההפרש בנקודות : שיעור הריבית יקבע כאמור להל�

 לחוזה זה לעיל 2אחוז בי� שיעור הריבית הנומינלי הנקוב בסעי  
לבי� )  הלא צמודה בריבית קבועה בה מדוברבהתייחס להלוואה(

האחרונה ) כהגדרת המונח להל�(ח לא צמוד "שיעור ריבית עוג� אג
הידועה בעת שהועמד ללווה החלק הראשו� מכל סוג שהוא של 

 לחוזה זה 2על פי סעי  ) כהגדרתה במבוא לחוזה זה(ההלוואה 
 ").ג�התוספת לעו: " זה6.4.2.3ק "ההפרש כאמור ייקרא להל� בס(

שיעור הריבית לגבי כל חלק של ההלוואה הלא צמודה בריבית קבועה 
ח לא צמוד האחרונה הידועה "ל יהיה שווה לשיעור ריבית עוג� אג"הנ

בצירו  או בהפחתה , שפורסמה בסמו� לפני העמדת החלק בו מדובר
 .לפי העניי�, של התוספת לעוג�

כהגדרתה במבוא (חלקי ההלוואה הריבית בכל חלק מ שיעור, לעילא  האמור  על 6.5
הריבית  שיעור ,למנוע ספק. 0%)לא יפחת מ ממנו או בכל חלק שהועמד) לחוזה זה

ולא יבוצע קיזוז בי� חלקי ההלוואה השוני� ג�  בנפרדבכל חלק כאמור יחושב 
חיוביתמסוי� של ההלוואה יניבו ריבית  חלקבמקרה בו תוצאות החישוב לגבי 

שחלק ההלוואה שתוצאת החישוב  כ�, שלילית ריבית רהלכאואחר יניבו  ובחלק
כאמור וחלק ההלוואה  שהתקבלהיישא את הריבית החיובית  חיוביתריבית  תניב

לעיל חל ג�  האמור. 0% ריבית שלילית יישא ריבית לכאורהשתוצאת החישוב תניב 
ביניה� לא יבוצע קיזוז  שג� כ�מתו� כל חלק של ההלוואה  חלקי�ל בהתייחס

 .ורכאמ
  )  לעיל ולהל�זהבחוזה 

 ) "ריבית עוג�"
שלא על פי   ,במגזר ההלוואות צמודות המדד, הריבית הממוצעת כהגדרתה בצו הבנקאות

ממוצעאלא על פי עמודת ה, העמודות או השורות המתייחסות לתקופות שונות של הלוואה
 במקרה של ).לי�מעוגל עד למאיות האחוז על פי כללי העיגול המקוב(ובערכי� נומינליי� 

 .יחול האמור להל�" ארוע משנה"
 ) "מ לשנה"ריבית עוג� מק"

המתפרס� על ידי בנק ישראל בכל , )כהגדרתו להל�(מ לשנה "שיעור תשואת הסגירה של מק
מ "ע בתל אביב בהתייחס לתשואות לפדיו� אפקטיביות במסחר במק"יו� מסחר בבורסה לני

כפי שמופיע בטבלת נתונ י   , )כהגדרתו להל�(קובעהידוע במועד ה, א"בבורסה בת) ברוטו(
). לפי כללי העיגול המקובלי�,  ספרות אחרי הנקודה העשרונית2)מעוגל ל(מ "הסגירה במק
 . יחול האמור להל�" ארוע משנה"במקרה של 

 חודשי�  מהחודש המצוי� בכותרת טבלת 12מ  שמועד פירעונו הוא " מק)" מ לשנה"מק"
או מחודש אחד שקד� לחודש המצוי� בכותרת , מועד  הקובעמ ב"נתוני הסגירה במק

מ ליו� "נתוני סגירה במק"בטבלת : לדוגמא(המאוחר מביניה� , הטבלה במועד הקובע
ש� . 211תשואת הסגירה הרלבנטית הינה תשואת הסגירה המופיעה לצד סדרה " 10.2.2010

 ).2011 חודש פברואר בשנת )הסדרה הוא שילוב של החודש והשנה 
  ) "המועד הקובע"
 לחודש האחרו� שלפני היו� בו 10) בוקר ה)לצור� קביעת הריבית בתקופה הראשונה  )א(

 המועד הקובע לצור� 1.2 ) א� ההלוואה הועמדה ב)לדוגמה (הועמדה ההלוואה בפועל 
 המועד הקובע לצור� 14.2 )א� ההלוואה הועמדה ב, 10.1 )התקופה הראשונה יהיה ה

 המועד הקובע לצור� 10.2 ) וא� הועמדה ההלוואה ב10.2 ) יהיה ההתקופה הראשונה
 ; )10.1 )התקופה הראשונה יהיה ה

 לחודש הקוד� לחודש בו משתנה 10 ) בוקר ה)לצור� קביעת הריבית בתקופות הנוספות  )ב(
 .הריבית

 )"ח לא צמוד"ריבית עוג� אג"
 חוב ממשלתיות במגזר הלא שיעור התשואה הנומינלי הממוצע הקלנדרי של תשואות אגרות

ידי בנק )כפי שהוא מתפרס� על, אביב)אשר נסחרות בבורסה לניירות ער� בתל, צמוד
כפי שמופיע בטבלת , )כהגדרתו להל�(ואשר יהיה זה האחרו� הידוע במועד הקובע , ישראל

בשורת )" אחוזי�, ממוצעי� חודשיי�(התשואה הנומינלית הנגזרת מאמידת עקו� אפס "
 ספרות אחרי 2)מעוגל ל( שני� 5בעמודה המתייחסת לתקופה לפידיו� של " קלנדריממוצע "

יחול האמור " ארוע משנה"במקרה של ). לפי כללי העיגול המקובלי�, הנקודה העשרונית
 .להל�

 .מ לשנה"הינו כהגדרתו לעיל בעניי� ריבית עוג� מק, "המועד הקובע"
 )"ח צמוד"ריבית עוג� אג"

לי הממוצע הקלנדרי של תשואות אגרות חוב ממשלתיות במגזר שיעור התשואה הריא
ידי בנק )כפי שהוא מתפרס� על, אביב)אשר נסחרות בבורסה לניירות ער� בתל, הצמוד
כפי שמופיע בטבלת , )כהגדרתו להל�(ואשר יהיה זה האחרו� הידוע במועד הקובע , ישראל

בשורת )" אחוזי�, שיי�ממוצעי� חוד(התשואה הריאלית הנגזרת מאמידת עקו� אפס "
בעמודה המתייחסת לתקופות לפידיו� הרלוונטית בהתא� לקבוע בנספח " ממוצע קלנדרי"

א� ההלוואה הינה  . הרלוונטי לחוזה ההלוואה ועל פי תקופת שינוי הריבית בהלוואה
5העמודה הרלבנטית תהיה זו המתייחסת לתקופת פידיו� של ,  שני�5בריבית משתנה כל 

יבוצע חישוב , משתנה כל שנתיי�/א� ההלוואה הינה בריבית משתנה כל שנה. ")צ("שני� 
,של ממוצע חשבוני של התשואות בעמודות המתייחסות לתקופת פידיו� של שלוש שני�

התוצאה  (כפי המפורט בנספחי� הרלוונטי� לחוזה ההלוואה , ")ש("ארבע שני� וחמש שני� 
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חג השבועות ותשעה באב או יו אחר שקבע המפקח על , יו העצמאות, פסח
 .הבנקי

 במש� כל תקופת ההלוואה באמצעות הוראה לבנק מסחרי תיפרע ההלוואה )ב(
 הלווה לבנק המסחרי להעביר לבנק יורהשלפיה , בו מתנהל חשבו� הלווהבישראל 

הפרשי ההצמדה ואת , הריבית, ההלוואה ח"מדי חודש בחודשו את התשלומי ע
 לחוזה זה בהתא להודעת הבנק לבנק המסחרי 14 הסכומי על פי סעי�  שארכל
וראת הקבע ללא הלווה מתחייב בזה שלא לבטל את ה").  הקבעהוראת: "להל�(

הקבעאת הוראת , מכל סיבה שהיא, ביטל הלווה.  ובכתבמראשהסכמת הבנק 
רשאי יהיה הבנק $ הבנק המסחרי מכל סיבה שהיא י" או שזו לא תכובד על"הנ

וזאת חר� כל התנאה אחרת , להעמיד את כל יתרת ההלוואה לפרעו� מידי
סחרי לא יעביר לבנק א מסיבה כלשהיא הבנק המ. או בחוזה/ ול"הנשבהוראה 

יהיה על הלווה לוודא את גובה אותו , במועדו, תשלו חודשי כלשהו כאמור
 �או /או ריבית הפיגורי ו/ והריביתהתשלו ולשלמו לבנק במישרי� בצירו

 .  לתנאי הסכ מסגרת והחוזי בהתא,עליוהפרשי ההצמדה 
, ראת קבע אחת תפרענה באמצעות הוההלוואותהבנק יהיה רשאי לדרוש כי כל 

במקרה אחרו� זה .  שוניבמועדיא� א ההלוואות הועמדו לרשות הלווה 
 .לבנק לגרו לאיחוד� של כל הוראות הקבע השונות כאמור לעיליאפשר  הלווה

הלווה מתחייב בזה לסלק לבנק במועד הפרעו� את קר� ההלוואה ואת הרבית עליה  .13
  להצמדה למדד המחירי לצרכ� כאמור בכפו�(בתשלומי חודשיי רצופי ושווי

כשסכו כל תשלו מורכב ממלוא סכו הריבית בגי� החודש שקד ) בחוזה זה
כ� מתחייב ). לוח שפיצר(לחודש התשלו ויתרתו מהווה תשלו על חשבו� הקר� 

,  לחוזה זה14 סעי� הלווה בזה לסלק לבנק את כל שאר הסכומי שיגיעו לבנק לפי
 ). התשלומי החודשיי$כול ביחד להל� (במועד הפרעו� , נקבהתא לחישובי הב

בעמלות , להוראות כל די� הבנק יהיה רשאי לקבוע  ולחייב את הלווהבכפו�  .א .14
גבייתה , ניהולה, קבלתה, לרבות, וחיובי שוני בקשר להלוואה הניתנת על ידו

מ� וכ� הוצאות הבטוחות שלפיו ורישו, או פרעונה וכ� בקשר ע ביצוע הסכ זה
או שיוטלו על /או המוטלי ו/ותשלומי לצדדי שלישיי בקשר ע ההסכ ו

 �הלווה על פי די� בקשר ע הסכ זה וזאת בשיעורי ובסכומי לפי תערי
 תערי� העמלות יעמוד לעיו� הלווה בסני� ובאתר (שיהיה נהוג בבנק מפע לפע

 ).האינטרנט של הבנק
, כמפורט בהסכ זה לעיל, וראת הקבע לבנק המסחריהבנק רשאי להשתמש בה .ב

והלווה , החיובי והתשלומי המפורטי בסעי� זה, ג לצור� גביית העמלות
חיובי , נות� בזה לבנק הוראה בלתי חוזרת לשל עבורו ועל חשבונו עמלות

הבנק , בלי לפגוע בכלליות האמור. ותשלומי כאמור בהתא לתעריפו� הבנק
או אגרה אשר /חייב כל חשבו� הלוואה של הלווה בכל הוצאה ויהיה רשאי ל

או קבלת כל נסח רישו שיידרש מכל /יידרש לשל לצור� רישו כל בטוחה ו
או לזכויות בו ולרבות א� /גו� או גור שהוא המנהל רישומי בהתייחס לנכס ו

רש האגודות , רש החברות, רשות מקרקעי ישראל, רש המקרקעי�, לא רק
הבנק יהיה רשאי לחייב את חשבונו של הלווה בכל . יתופיות ורש המשכונותהש

או אגרה אשר יידרש הבנק בתשלומה לצור� בירור זכויות בעל החוב /הוצאה ו
בכל מקרה בו , בנוס� ומבלי לפגוע בכלליות האמור. או ביטול�/או הסרת� ו/ו

כל חלק ממנה הלווה נת� או יית� לבנק הוראה לשל את סכו ההלוואה או 
או /או הערת אזהרה ו/לפרעו� חוב לבעל חוב אחר אשר הינו בעל שיעבוד ו

הלווה מתחייב בזה המציא , ")בעל החוב: "להל�(או משכנתא על הנכס /מישכו� ו
מיד לאחר העמדת ההלוואה או כל חלק ממנה לפרעו� החוב האמור על , לבנק

או גור שהוא המנהל רישומי כל אישור שיידרש על ידי הבנק מכל גו� , חשבונו
רש , רשות מקרקעי ישראל, או לזכויות בו ולרבות א� לא רק/בהתייחס לנכס ו

המאשר , רש האגודות השיתופיות ורש המשכונות, רש החברות, המקרקעי�
א . או משכנתא של אותו בעל חוב/או משכו� ו/או הערה ו/הסרת כל שיעבוד ו

יחייב הבנק את חשבונו של הלווה בכל , ור לעיללא יקיי הלווה את החיוב כאמ
או אגרה אשר יידרש הבנק בתשלומה לצור� בירור זכויות בעל החוב /הוצאה ו

 .או ביטול�/או הסרת� ו/ו
כמו כ� הבנק יהיה רשאי להשתמש בהוראת הקבע לבנק המסחרי כמפורט  .ג

דמי ניהול או , דמי ביטוח כמפורט להל�: ג לצור� תשלו הוצאות כגו�, בחוזי
דמי , דמי ניהול או דמי שירותי בהתא להתחייבויות הלווה כלפי מוכר הנכס

י משרד האוצר או "כפי שיקבע מדי פע ע, מס רכישה, חכירה לבעל המקרקעי�
לצור� רישו זכויות הלווה בנכס ורישו , כל רשות מוסמכת הנוגעת בדבר

,  ומסי ותשלומי אחרי,המשכנתא כדלהל� לטובת הבנק בפנקסי המקרקעי�
ל לכל "א ובמידה שהלווה יהיה חייב בהוצאות כאלה וכ� לצר� את הסכומי הנ

הכל , או לחלק מהתשלומי החודשיי של ההלוואה או לדרוש את פרעונ מיד
הקבע בהוראת  לבנק להשתמש מתירכ� הלווה  כמו. לפי שיקול דעת הבנק

בבנק בחשבונו בה זוכה שהלווה סכומי של חיובי ביצועכאמור לצור� 
זאת א� אחרת סיבה מכל או טעות בשל כגו� לכ� זכאי שהיה מבלי המסחרי
�לפחות ,החיוב מועד על בכתב הודעה ללווה לכ� קוד מסר שהבנק לכ� בכפו
הלווה רשאי ,כאמור הודעה הלווה קיבל. החיוב ביצוע טר עסקי ימי שלושה
בהודעת שנקבע מזה שונה חיוב מועד ,סביר מ�ז בתו� ,עימו לתא מהבנק לבקש
 .הבנק

לשל או פעולות לעשות, מה איזה או החוזי הוראות פי על חייב הלווה א .ד
, כאמור הוראה אחר ימלא לא והלווה שלישי לצד המגיעי כלשה תשלומי

הבנק של זכויותיו ביתר לפגוע מבלי אזי ,לבנק מהותי נזק להסב עלול קיומה ואי
לא א� ,רשאי הבנק יהיה, הלווה י"ע ,מה איזה או החוזי הפרת של מקרהב

הלווה בש האמורי התשלומי את ולשל הפעולות את לעשות ,חייב
ימי 15 בת הודעה ללווה הבנק שנת� ובלבד הלווה של חשבונו על ,ובמקומו
ועביצ אי בה מיוחדת דחיפות של במקרי למעט ,כ� לעשות כוונתו על מראש

חשבו� לחובת אות ולזקו� ,לבנק מהותי נזק לגרו עלול מיידי באופ� התשלו
,הבנק דעת שקול לפי ההלוואות חשבונות כל או הלווה של כלשהו הלוואה
בצירו� הבנק של הראשונה דרישתו ע מייד לבנק להחזיר חייב יהיה והלווה
ועד הבנק ידי על ששולמו מיו הצמדה הפרשי או ,שער והפרשי ,חוקית ריבית

 .הלווה ידי על המלא לפירעונ
יידחה מועד , בכל מקרה שתשלו או חיוב כלשהו יחול ביו שאינו יו עסקי .ה

 .התשלו או החיוב ליו העסקי הראשו� שלאחריו
 .מבוטל� .15
16.  �מקו הביצוע של כל ,  בהסכ המסגרת8 לעיל וסעי� 12בכפיפות לאמור בסעי

תשלו שיעשה . לוואה או בקשר עמה הינו בכל סני� של הבנקח הה"תשלו ע
בנק ייחשב מועד פרעונו התארי� בו זוכה הבנק הבאמצעות מוסד בנקאי שאיננו 

 .למעשה בגי� אותו התשלו
הבנק לא יהיה,  לעיל12י הבנק לבנק המסחרי כאמור בסעי� "בכפיפות למת� הודעה ע .17

קשר למועד פרעונו של כל תשלו שהלווה חייב לשלוח כל הודעה או דרישה ללווה ב
לא יעשה הלווה . חייב בסילוקו ועל הלווה להקפיד בעצמו על פרעו� כל תשלו במועדו

ישל הלווה לבנק את , והבנק ימצא לנכו� לשלוח ללווה מכתב הודעה או דרישה, כ�
 .ל לפי דרישת הבנק"דמי והוצאות שליחת המכתב הנ

 :פרעו� מוקד�
, מוקד בפרעו� ההלוואה ח"ע תשלומי, לזמ� מזמ�, לבנק לפרוע רשאי יהיה הלווה )א(.18

הבנקאות וצו, 1941 הבנקאות לפקודת 13 סעי� להוראות בכפיפות ורק א� זאת א�
, )ללקוח שירות (הבנקאות חוק, 2002 $ ב"התשס, )לדיור הלוואה של מוקד פירעו�(

הלוואות של מוקד פרעו� תעמל) (ללקוח שירות (הבנקאות וכללי $1981א"התשמ
שיבוא חיקוק כל או/ו לעת מעת ישונו או/ו שיתוקנו כפי $2012ב"התשע, )לדיור

ובכפו�,  זה בכלל"). החיקוקי: "להל� (לה בנוס� או/ו ל"הנ החיקוקי במקו
הפרעו� בעת, לבנק ישל שהלווה הינו המוקד לפרעו� תנאי בחיקוקי לאמור

. בחיקוקי כנקוב המירביי ובסכומי בשיעורי וקדמ פרעו� עמלת, המוקד
�כמפורט מוקד פרעו� עמלת לגבות רשאי יהיה הבנק, בחיקוקי לאמור בכפו
�ולרבות בעת פרעו� מוקד המבוצע בעקבות  מוקד פרעו� של מקרה בכל זה בסעי

הליכי משפטיי שינקוט הבנק ולרבות בהליכי מימוש הנכס המשועבד כבטוחה 
 .ואהלהלו

 

 

 � 3ד
 לאומי למשכנתאות 

8313 

ארוע "במקרה של ). לפי כללי העיגול המקובלי,  ספרות אחרי הנקודה העשרונית$2מעוגלת ל
 .יחול האמור להל�" משנה

 .מ לשנה"קהינו כהגדרתו לעיל בעניי� ריבית עוג� מ, "המועד הקובע"
 

לפי שיקול דעתו , א� לא חייב, יהיה הבנק רשאי, א ארע ארוע משנה, על א� האמור לעיל
ריבית / ח לא צמוד "ריבית עוג� אג/ מ לשנה "ריבית העוג� מק / לקבוע כי ריבית העוג�, הבלעדי
י תהיה הריבית שתחושב על יד, בכל העמדת חלק של ההלוואה, )לפי העניי�(ח צמוד "עוג� אג

מ "ריבית העוג� מק/ עוג� בשיטה ובמועדי על פיה חושבה ריבית ה, הבנק על בסיס נתוני יסוד
על ידי בנק ישראל ) לפי העניי�(ח צמוד "ריבית עוג� אג/ח לא צמוד "ריבית עוג� אג/ לשנה 

א יקבע הבנק כי אי� באפשרותו לחשב את ריבית , ואול; לאחרונה לפני קרות הארוע המשנה
לפי (ח צמוד "ריבית עוג� אג/ ח לא צמוד "ריבית עוג� אג/ מ לשנה "ריבית העוג� מק / העוג�
ריבית / מ לשנה "ריבית העוג� מק/ יהיה הבנק רשאי לקבוע את ריבית העוג� , כאמור לעיל) העניי�
על פי מנגנו� חישוב אחר ובלבד שיהיה ) לפי העניי�(ח צמוד "ריבית עוג� אג/ ח לא צמוד "עוג� אג

קביעה זו של הבנק . על בסיס אובייקטיבי חיצוני בתוספת מרווח לפי החלטתו הבלעדית של הבנק
 .תחייב את הלווה ואת הערבי

 $ "צו הבנקאות"
וכ� כל , כפי שיתוק� מעת לעת, 2002 $ב "התשס, ) של הלוואה לדיורפרעו� מוקד(צו הבנקאות 

 ;נו מעת לעתכפי שיתוק, צו או חיקוק אחר שיבוא במקומו, הוראה
 $ "בנק ישראל"

מ "ריבית העוג� מק/ עוג� ה לרבות המפקח על הבנקי או כל גור אחר שיוסמ� לקביעת ריבית
 ;)לפי העניי�(ח צמוד "ריבית עוג� אג/ ח לא צמוד"ריבית עוג� אג/ לשנה 

 $ "ארוע משנה"
 :כל מקרה בו יקבע הבנק כי התקיי אחד או יותר מהתנאי הבאי

מ "ריבית העוג� מק / לקבוע או לפרס את ריבית העוג�, מכל סיבה שהיא, שראל יחדלבנק י )1(
 ;באופ� זמני או קבוע, )לפי העניי�(ח צמוד "ריבית עוג� אג/ ח לא צמוד "ריבית עוג� אג/ לשנה 

/ ח לא צמוד "ריבית עוג� אג/ מ לשנה "ריבית העוג� מק/ בנק ישראל ייחשב את ריבית העוג�  )2(
באופ� שונה מאופ� חישובה במועד חתימת הלווי על חוזה ) לפי העניי�(ח צמוד "עוג� אגריבית 

 ;ההלוואה
או שינוי /או קביעת הוראות חוקיות חדשות ו/כתוצאה משינוי כלשהו בהוראות חוקיות ו )3(

ריבית / מ לשנה "ריבית העוג� מק / לא נית� יהיה לקבוע את ריבית העוג�, מדיניות בנק ישראל
 ;באופ� המתואר בחוזה ההלוואה) לפי העניי�(ח צמוד "ריבית עוג� אג/ ח לא צמוד "ג� אגעו

ח לא "תוספת לריבית עוג� אג" / "מ לשנה"תוספת לריבית עוג� מק / ""עוג�ריבית התוספת ל"
 $ )לפי העני�"  (ח צמוד "ריבית עוג� אג/ צמוד

בהתייחס (לחוזה זה לעיל   2בסעי�  ה הנקובהשנתיתההפרש בנקודות אחוז בי� שיעור הריבית 
ריבית עוג� / מ לשנה "ריבית העוג� מק/ ריבית העוג�  לבי� שיעור ) לחלק ההלוואה בו מדובר

האחרונה הידועה בעת העמדת החלק ) לפי העניי�(ח צמוד "ריבית עוג� אג/ ח לא צמוד"אג
 .)שאינ מתואמיבערכי (של ההלוואה ) מכל סוג שהוא(הראשו� 

7. 
יחולו,  לעיל2י תכניות הסיוע הממשלתיות כמפורט בסעי� "פבהלוואות זכאות ע 7.1

או הוראות /או הוראות משרד הבינוי והשיכו� הרלבנטיות ו/תנאי תכניות הסיוע ו
וזאת על א� האמור ") חוק הלוואות לדיור": להל�( 1992 $ב "נהתש, חוק הלוואות לדיור

ככל ,  לחוזה זה המתייחס להלוואות אלובחוזה זה וזאת בהתא לנספח הרלבנטי
 .שנחת

, ונספחיומבלי לפגוע באמור לעיל ולמרות כל הוראה אחרת כאמור בחוזה זה
או מענק/כפי שיהיו מעת לעת בהתייחס לכל הלוואה ו, יחולו הוראות הממשלה

וזאת בי�, אשר הועמדו או יועמדו ללווה בהתא לתכניות הסיוע הממשלתיות
 . רק בהתייחס לפטירת הלווי והפיכת המענק להלוואהא� לא, השאר

במסגרת תכנית הסיוע של הממשלה או כל חלק מה�  שיעור הריבית בהלוואות זכאות
או שינוי /עקב שינוי הריבית הממוצעת ו,  לעיל2עשוי להיות שונה מזה הנקוב בסעי! 

של משרד הבינוי או הנחיה /או הוראה ו/או בעקבות כל חוזר ו/הריבית הנהוגה בבנק ו
 .כפי שייקבעו מעת לעת, והשיכו�

של הבנקי  הנומינלית הממוצעתהריבית  $" הריבית הממוצעת"בסעי� זה לעיל 
בהלוואות שאינ� , בגי� אשראי שנית� לציבורהמחושבת כממוצע משוקלל , למשכנתאות

, מגורילש רכישת דירת מגורי או במשכו� דירת , )כולל הלוואות משלימות(מוכוונות 
כפי שמתפרס על ידי בנק , על פי תקופת הפרעו�, במגזר צמוד למדד בריבית קבועה

 .והאחרו� הידוע במועד מת� ההלוואה בפועל, ישראל
�בגי�הריבית המחושבת כממוצע משוקלל  $" הנהוגה בבנק הריבית" לעילזה  בסעי

לש , )ת משלימותכולל הלוואו( מוכוונותהבנק בהלוואות שאינ�  י"אשראי שהועמד ע
על פי , צמוד למדד בריבית קבועה במגזר, רכישת דירת מגורי או במשכו� דירת מגורי

 .ההלוואה בפועל מת�האחרונה שדווחה לבנק ישראל במועד , תקופת הפרעו�
)כולל הבטוחות שבגינה(כל טעות שתחול באחד מטפסי תיק ההלוואה והסכמיה  .7.2

והשיכו�  הבינוימשרד  להוראות לרבות בהתא , לתקנה רשאיהבנקודינה כטעות סופר 
 .ללווי שהונפקה הזכאות לתעודתאו /בנושא הלוואת הזכאות ו

 :מענק מקו�
כמשמעותו בהנחיות הממשלה או (על מענק מקו הנית� ללווה לרכישת דירה באזור פיתוח  .8

 :יחולו התנאי הבאי, )משרד הבינוי והשיכו� של הממשלה
כאשר  , שני15מקו יהפו� באופ� הדרגתי למענק מוחלט לאור� תקופה של מענק ה )א(

 של המענק המקורי למענק מוחלט כל עוד תשאר 15 $בתו כל שנה יהפו� החלק ה
 .הדירה בבעלות הלווה

ידרש , במקרה של מכירת הדירה ללא זכאות לגרירת מענק המקו לדירה האחרת )ב(
 .הלווה להחזיר את מענק המקו

 .תנאי גרירת משכנתא יחולו ג על מענק המקו )ג(
לפי כל -במקרה של החזרת מענק המקו יוחזר חלק המענק שעדיי� לא הפ� למענק מוחלט  .9

 � .' חלק יא2התנאי המפורטי בסעי
 ישל הלווה $ ללא כל הלוואה נוספת $במקרה שהלווה מקבל את כספי מענק המקו בלבד  .10

 . מגובה מענק המקו1%שעור של מראש עמלה חד פעמית ב
 :מועד מת� ההלוואה ותקופת ההלוואה

 . כמפורט בסעי� זה להל�ביו ביצוע ההלוואהתקופת ההלוואה תחל  .11
בי� באמצעות מת� (יו מת� ההלוואה בפועל הוא היו שבו הועמדה ההלוואה לזכות הלווה 

 חשבו� אחר לפי הוראת המחאה בגי� ההלוואה ובי� באמצעות זיכוי חשבו� הלווה או
יו ביצוע ההלוואה יהיה , לצור� קביעת לוח הסילוקי�, על א� האמור לעיל.) הלווה

 :")יו ביצוע ההלוואה: "לעיל ולהל�(כמפורט בסעי� זה להל� 
 : לחודש$1א נקבע מועד פרעו�  ההלוואה ל ) א(

ה כאילו א ההלוויראו את, בחודש מסויי $15עד ה $1בי� הבפועל  ההלוואה ניתנה .1
$1מועד התשלו הראשו� לפרעו� ההלוואה יהיה ה.  באותו החודש$1בוצעה ב

 .בחודש שלאחר מכ�
יראו את ההלוואה כאילו ,  עד לסו� חודש מסויי$16 בי� ה בפועל ההלוואהניתנה .2

$1מועד התשלו הראשו� לפרעו� ההלוואה יהיה ה.  בחודש שלאחר מכ�$1בוצעה ב
 .י החודש שבו רואי את ההלוואה כמבוצעתבחודש הבא אחר

 : בחודש$10א נקבע מועד פרעו� ההלוואה ל )ב(
יראו את ההלוואה כאילו ,  בחודש מסויי$15 עד ה$1בי� הבפועל  ההלוואה ניתנה .1

10 $ מועד התשלו הראשו� לפרעו� הלוואה יהיה.  באותו החודש$10בוצעה ב
 .בחודש שלאחר מכ�

יראו את ההלוואה כאילו ,  עד לסו� חודש מסויי$16 בי� ה בפועל ההלוואהניתנה .2
$מועד התשלו הראשו� לפרעו� ההלוואה יהיה ה.  בחודש שלאחר מכ�$10בוצעה ב

 . בחודש הבא אחרי החודש שבו רואי את הלוואה כמבוצעת10
 : בחודש$15א נקבע מועד פרעו� ההלוואה ל )ג(

יראו את ההלוואה כאילו ,  בחודש מסויי$15ד ה ע$1 בי� ה בפועל ההלוואהניתנה .1
$15מועד התשלו הראשו� לפרעו� ההלוואה יהיה ה.  באותו החודש$15בוצעה ב

 .בחודש שלאחר מכ�
יראו את ההלוואה כאילו ,  עד לסו� חודש מסויי$16 בי� ה בפועל ההלוואהניתנה .2

15 $ הלוואה יהיה מועד התשלו הראשו� לפרעו�.  בחודש שלאחר מכ�$15בוצעה ב
 .בחודש הבא אחרי החודש שבו רואי את ההלוואה כמבוצעת

 :פרעו� ההלוואה
 הריבית והפרשי ההצמדה ,משמעו פרעו� הקר�" פרעו� ההלוואה"המונח : בחוזה זה )א( .12

 .חוזה זה ל14סעי� וסכומי נוספי שהלווה יחוייב בתשלומ על פי 
, שני ימי ראש השנה, ימי שבתו�, מעט יו שבת משמעו כל יו ל"יו עסקי"המונח 

ראשו� ושביעי של , פורי, ראשו� של סוכות ושמיני עצרת, ערב יו כיפור ויו כיפור
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או/ו לשיעורה או/ו לגבייתה התנאי� לרבות, המוקד� הפרעו� עמלת ושיעורי תנאי
) אחרת מוסמכת רשות כל או (ישראל בנק לקביעות בהתא� להשתנות עשויי� לתשלומה

 .תע בכל הלווה את יחייב כאמור שינוי או/ו תיקו� וכל לזמ� מזמ�
את הבנק יזקו�, לעיל כאמור) ממנה חלק או (ההלוואה יתרת של מוקד� פרעו� של במקרה )ב(

, אחר יחס בכל או שווה ביחס השוני� ההלוואה סוגי ח"ע בשלמות המוקד� הפרעו� סכו�
את לזקו� הבנק רשאי, הלווה כ� עשה לא. המוקד� הפירעו� ביצוע בעת הלווה קביעת פי על

א� בי�, בבנק הקיי� הלווה של הלוואה חשבו� כל לחייב זה ובכלל דעתו שיקול לפי הסכו�
חשבו�: "זה בסעי� להל� (הבנק ע� הלווה שחת� אחר הסכ� פי על א� ובי� זה הסכ� פי על

כל ולזקו�, שהוא אופ� בכל ממנו ושיגיע המגיע סכו� בכל") הלוואה חשבונות "או" הלוואה
כל ולהעביר לנכו� שימצא כלשהו הלוואה חשבו� כותלז עבורו או הלווה מאת שיקבל סכו�
בהלוואות, האמור למרות. לנכו� שימצא שלו אחר חשבו� לכל הלווה לזכות שיעמוד סכו�
) הבנקי� על המפקח של תקי� בנקאי ניהול להוראות 451 בהוראה המונח כמשמעות (לדיור
, לעת מעת בתוק� ושיהי כפי ישראל בנק ולהוראות הדי� להוראות בהתא� הבנק יפעל

שיהיו כפי הממשלה הנחיות לפי הנפרע הסכו� ייזק� סיוע תכניות פי על זכאות ובהלוואות
� .לעת מעת בתוק

או בכל מקרה אחר שבו לא , 1941 % לפקודת הבנקאות 13בכל מקרה שאינו נכנס לגדר סעי�  )ג(
יה הלווה רשאי יה, תעמוד ללווה זכות על פי החוק לפרוע את ההלוואה בפרעו� מוקד�

בכפו� לתנאי� הקבועי� , לפרוע תשלומי� כלשה� על חשבו� ההלוואה לפני מועד פרעונ�
תשלו� עמלת פרעו� מוקד� בגי� הפרעו� המוקד� , א) לא רק, לרבות, לעיל) א(18ק "בס

במקרי� , לעיל) א(18ק "לא נית� יהיה לפעול על פי הוראות ס, א� מכל סיבה שהיא. האמור
יהיה הלווה רשאי לפרוע תשלומי� כאמור לפני מועד פרעונ� בכפו� , ק זה"הנקובי� בס

תשלו� , לרבות א) לא רק, י הבנק"להסכמת הבנק מראש ובכתב ובכפו� לתנאי� שיקבעו ע
כפי שזו תקבע על ידי בנק ישראל או כל , עמלת פרעו� מוקד� בגי� הפרעו� המוקד� האמור

 על פי %ובהעדר קביעה כאמור ,  המירביי�בשיעורי� ובסכומי�, רשות מוסמכת אחרת
יהיה הבנק רשאי לקבוע מועדי� להודעה מוקדמת לפרעו� לפני , בנוס� לאמור. קביעת הבנק

לחוק ) ב(13סעי� . או להוראות בנק ישראל/בכפו� לדי� ו, או כל תנאי אחר/המועד ו
 לא יחולו על ,או כל הוראה שתבוא כתיקו� או כתחלי� לסעי� זה, %1967ז"תשכ, המשכו�
 .הצדדי�

לרבות פירעו� , זמת הלווהופרעו� מוקד� שלא בי כולל %זה לעיל  בסעי� "מוקד� פרעו�" )ד(
הנכס מימוש לרבות בהליכי, שינקוט הבנק משפטיי�מוקד� המבוצע בעקבות הליכי� 

או פירעו� מוקד� המבוצע עקב העמדת ההלוואה לפרעו� /המשועבד כבטוחה להלוואה ו
פי די�  על הקבועי� יתקיימו התנאי� א�למעט ( להסכ� המסגרת 12מור בסעי� כא מיידי

לחוק  בהתא� משכו� על דירה יחידה/מימוש משכנתא/לאי גביית העמלה עקב ביצוע
מוקד� המבוצע  פרעו�או /ו, ))2011 %ב "התשע) 17' תיקו� מס) (שירות ללקוח(הבנקאות 

במקרה של . לאמור בחוזי� בהתא� י הבנק ליד) חיי� או נכס(עקב תשלו� תגמולי ביטוח 
מרכיבי עמלת הפירעו�  חלקמת� הודעה מוקדמת המהווה  אי עמלת תגבהלא , פטירת לווה

 .המוקד� בעת ביצוע הפרעו� המוקד�
, ע� זאת. תתקצר תקופת ההלוואה, א� יבוצע פרעו� מוקד� חלקי, באמור לעיל לפגוע מבלי

 ימי� ממועד ביצוע הפרעו� המוקד� החלקי 10בתו) רשאי לפנות בכתב לבנק  יהיההלווה 
באופ� , אלא יוקטנו התשלומי� החודשיי�, כי תקופת ההלוואה לא תתקצר ולבקש, כאמור

 .וזאת עד תו� תקופת ההלוואה, המוקד� החלקי כאמור הפרעו�יחסי לאור 

 :הצמדה
רכיבי ההלוואה על ההלוואה הצמודה יחולו תנאי ההצמדה המפורטי� להל� על כל  )א( .19

ריבית וכל התשלומי� על פי חוזה זה והלווה מתחייב בזה לשל� לבנק מדי  ,לרבות קר�
ג� הפרשי הצמדה בגי� אות� התשלומי� , בנוס� לתשלומי הקר� והריבית, חודש

 .בהתא�
 פירוש� מדד המחירי� %" מדד"או " מדד המחירי� לצרכ�: "בתנאי הצמדה אלה )ב(

הכולל ירקות ופירות ) אינדקס יוקר המחיה(� לצרכ� הידוע בש� מדד המחירי
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד א� %ומתפרס� על

, ידי כל מוסד ממשלתי אחר וכ� כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו%א� יתפרס� על
א� יבוא . בי� א� יהיה בנוי על אות� נתוני� שעליה� בנוי המדד הקיי� ובי� א� לאו

מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבי� 
� חודשי� מפרסו� המדד האחר את 6ל לא תקבע מש) "וא� הלשכה הנ, המדד המוחל

או /מ ו"ל החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"תקבע את היחס הנ, ל"היחס הנ
 .הבנק בהתייעצות ע� מומחי� כלכליי�

 פירושו המדד שפורס� לאחרונה לפני הגיע מועד הפרעו� של כל %" המדד החדש" )ג(
לפני , או לפי בחירת הבנק, או ריבית כפי שהותנה בחוזה זה/תשלו� על חשבו� קר� ו

 .ל"או ריבית כנ/מועד פרעו� למעשה של כל תשלו� על חשבו� הקר� ו
 היסודי המדדעומתלה לא� יתברר מתו) מדד המחירי� לצרכ� כי המדד החדש ע )ד(

אזי ישל� הלווה לבנק , )המתקבל מתיקו� המדד הידוע, לעיל) ד (5בסעי� כהגדרות (
ל כשה� מוגדלי� באופ� יחסי לשיעור "או הריבית הנ/ל ו"אות� תשלומי הקר� הנ

א� יתברר כי המדד החדש ירד לגבי . העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי
ל כשה� "או הריבית הנ/ל ו" הקר� הנ אות� תשלומיהמדד היסודי ישל� הלווה

 ביו� .מוקטני� באופ� יחסי לשיעור הירידה של המדד החדש לעומת המדד היסודי
מת� הלוואה בפועל עדיי� לא יוכל הבנק לדעת מהו המדד הידוע ביו� הפירעו� הראשו� 

אה  של התשלומי� החודשיי� וכתוצאה מכ) לא יוכל הבנק לחשב ביו� מת� ההלוו
לאחר פרסו� המדד שישמש לחישוב המדד . בפועל את המדד היסודי של ההלוואה

 .היסודי יודיע הבנק ללווה מהו המדד היסודי בהלוואה
לצור) , יראו כל חלק כהלוואה נפרדת, ניתנה הלוואה ללווה בחלקי� ובמועדי� שוני� )ה(

 .הפעלת תנאי ההצמדה כאמור לעיל
 . מבוטל� .20

 :ברירת הצמדהרבית פיגורי ו
) א(14לרבות א) לא רק כאמור בסעי� או הערבי� לא יפרעו לבנק סכו� כלשהו /א� הלווה ו .21

12כאמור בסעי� י תנאי חוזה זה וכ� בכל מקרה "במועד שנקבע לתשלומו עפ, לעיל) ג(14 %
המקנה לבנק את הזכות להעמיד את ההלוואה לפרעו� או לממש את בהסכ� המסגרת 

בלי לגרוע מזכותו של הבנק לנהוג כאמור , כי אז, תנו לו לפי האמור בחוזה זההבטוחות שני
 � להזקק לכל סעד אחר יהיה הבנק רשאי ללא כל צור) בהודעה  להסכ� המסגרת12בסעי

 :לפעול בכל אחת מהדרכי� הבאות, מוקדמת ללווה
וה עבור תקופת לחייב את הלו, לגבי הלוואה שלא נקבע לה שיעור ריבית מרבי על פי חוק )א(

על יתרות חובה , עור הכלכלי המרבי שיהיה נהוג בבנק אותה עתיבית בשיגור בריהפ
 .שלא סולקו לבנק במועד�, ש במטבע ישראלי"בחשבונות עו

לחייב את , לגבי הלוואה ששיעור ריבית הפיגורי� המרבי בהלוואות מסוגה נקבע על פי חוק )ב(
ורי� בשיעור החוקי המקסימלי שיהיה קיי�הלווה עבור תקופת הפיגור בריבית פיג

בנוס� , ישא סכו� הפיגור בתקופת הפיגור,  לגבי הלוואות צמודות ער).בתקופת הפיגור
 . לעיל19 על פי חישוב ההצמדה בסעי� ,בכפו� לכל די�, ג� הפרשי הצמדה, לריבית האמורה

יא רבית בשיעורשתתרבה במש) כל חודש תישא א� ה) ב(או ) א(ק "בית כאמור בסיכל ר 
 .ל"כנ

 .הצהרות הבנק בדבר שיעור ריבית הפיגורי� כאמור לעיל יהוו ראיות קבילות להוכחת תוכנ� .22
 :ביטוחי

 :ביטוח מבנה הנכס )א( .23
או הערבי� פוטרי� בזה /הלווה ו, בהמש) לתנאי הסכ� משכנתא מסגרת ובכפו� לה� 

יטוח נכס בהלוואה או למקרה את הבנק מראש מכל אחריות למקרה שבו לא נעשה ב
או במקרה של אי /או לא ישולמו הפרמיות ו/או לא יואר) תוקפו ו/שלא יוסדר הביטוח ו

התאמת סכו� הביטוח לער) המלא של מבנה הנכס או ליתרת ההלוואה המשוערכת 
או למקרה שחברת /במקרה בו נבחר אופ� ביטוח זה ו, לפי העניי�, הבלתי מסולקת

מחמת ליקוי בצורת הביטוח או חוסר דרישה , את הנזק או ההפסדהביטוח לא תשל� 
 למעט במקרה שאי התשלו� ינבע מרשלנות או התיישנות מכל סיבה אחרת שהיא/ו

בכל מקרה של נזק לנכס מתחייב הלווה להודיע לבנק ולחברת הביטוח על דבר . הבנק
 רשאי לתבוע הבנק שהינו המוטב הבלתי חוזר יהיה. אירוע הנזק מיד לאחר קרותו

%22 ו20, 9מחברת הביטוח את מימוש הזכות לכספי הביטוח בהתא� לאמור בסעיפי� 
%1981א" ובהתא� לפוליסה ולחוק חוזה הביטוח התשמ%1967ז"התשכ, לחוק המשכו�

 .או כל די� אחר שיבוא להחליפ� או לתקנ�/ו
 

 :ביטוח חיי )ב (
 יפחת מיתרת סכו� בטח את חייו בביטוח חיי� בסכו� שלאהלווה י )1(

ההלוואה שטר� הגיע זמ� פירעונה כפי שתהיה מעת לעת לפי חישובי הבנק 
ההלוואות שטר� הגיע זמ� פירעונ� כפי  מיתרת סכו� כמשתק� בספריו

� לרבות עמלת פירעו� מוקד� כאמור ,מספרי הבנק שתהיה מעת לעת כמשתק
 �לוואות או עד המלא של הה כ) עד לסילוק�  ולהיות מבוטח, לעיל18בסעי

היה ובמועד נטילת הלוואה כלשהי לא . לפי המוקד�, 85הגיע הלווה לגיל 
, י חברת הביטוח לביצוע ביטוח חיי�"יעמוד הלווה בקריטריוני� הדרושי� ע

יסכי� שהלווה לא יערו) ביטוח חיי� לגבי הלוואה או  או היה והבנק
, י מבוטחותתהינה הלוואות אלה בלת, הלוואות כל שה� או לגבי כול�

באופ� חלקי  יהיה הלווה מבוטח, במקרה קרות מקרה ביטוח, וכתוצאה מכ)
להבטחת החזר� בוטחו חיי  ההלוואות אשר בהתא� ליתרות, א� בכלל, בלבד

 הבנק יהיה רשאי שלא להעמיד .א� וככל שבוטחו, הלווי� במועד נטילת�
 .ללווה הלוואה שלא הומצא לגביה ביטוח חיי� כאמור

הפוליסה תכלול .  מוטב בלתי חוזר יחיד הינוהבנקכי  הביטוח יקבע בפוליסת
.סעי� לפיו לא יהיה הלווה זכאי לבטלה אלא בהסכמת הבנק מראש ובכתב

�תכלול פוליסת הביטוח את יתרת ההלוואה בספרי הבנק במועד קרות  בנוס
עמלת פרעו� מוקד� וחיובי� נוספי� בחשבו� ההלוואה  כוללמקרה הביטוח 

או הסכו� הנקוב בד� פרטי ,  יו�365עד  שלפיגורי� בהחזר ההלוואה וכ� 
תכלול הפוליסה הוראה כי במות הלווה ,  כמו כ�. הגבוה מביניה�%הביטוח 

לאחר אישור , המבוטח תשל� חברת הביטוח לזכות חשבו� ההלוואה בבנק
את הסכו� השווה ליתרת סכו� ההלוואה , י חברת הביטוח"התביעה ע

זמ� פירעונה ליו� פטירתו לפי חישובי הבנק כמשתק� בספריו שטר� הגיע 
 .וסכו� זה ייזק� לזכות הלוואת הלווה

  מבוטל� )2(

)3( 
  מבוטל� )3.1(

הבנק פטור מלדרוש או לתבוע מחברת הביטוח את תשלו� תגמולי הביטוח  )3.2(
, כאמור ולא יהיה אחראי לאי תשלו� תגמולי הביטוח על ידי חברת הביטוח

כולו , א� חברת הביטוח לא תשל� לבנק את סכו� הביטוח. סיבה שהיאמכל 
א� ישול� על ידי חברת , או א� הסכו� שישול�, מכל סיבה שהיא, או חלקו
לרבות , לא יכסה את מלוא יתרת ההלוואה כמשתק� בספרי הבנק, הביטוח

 �תשארנה בעינ� חבויות הלווה ,  לעיל18עמלת פירעו� מוקד� כאמור בסעי
 .בי� לפרוע לבנק את יתרת ההלוואה על פי תנאי חוזה הלוואהוהער

)4(  
 יהיה זכאי לכ), בפוליסות הביטוח האמורותבלתי חוזר יחידמוטב כהבנק  )4.1(

במקרה של פטירת , תגמולי הביטוח ישולמו לבנק לזכות חשבו� ההלוואהש
 .י חברת הביטוח"הלווה לאחר ובכפו� לאישור התביעה ע

או לסוכ� הביטוח באמצעותו /ודיע למבטח אשר ביטח את חיי הלווה ויהלווה  )4.2(
מועד , על העמדת ההלוואה בפועל, בקש הלווה לרכוש פוליסת ביטוח כאמור

 על העמדת כל חלק מ� %וא� ההלוואה הועמדה בחלקי� , העמדתה וסכומה
הבנק יהיה , מבלי לגרוע מ� האמור לעיל. מועד העמדתו וסכומו, ההלוואה

במקו� או בנוס� להודעת הלווה וכ� , לית� הודעה כאמור, א) לא חייב, רשאי
או לסוכ� הביטוח כל מידע /למסור למבטח ו, א) לא חייב, יהיה הבנק רשאי

 .אחר אודות ההלוואה לרבות מידע על פרעונה הסופי
בתשלו� הפרמיות בשלמות� ובמועדי� בביטוח החיי� ותמיד יהלווה  )5(

.זאת עד לסילוקה המלא והסופי של ההלוואהו, הקבועי� לתשלומ�
בהלוואות לדיור שסכומ� או יתרת� הבלתי מסולקת אינה עולה על ס) של 

ונית� לבטל ביטוח חיי� , ח לא קיימת חובה לבצע ביטוח חיי�" ש30,000
 .בכל עת, א� קיי� כזה, קיי�

, במקרה בו יחדל הלווה לשל� את הפרמיות כנדרש על ידי חברת הביטוח 
 ולאחר שישלח בנוס� לכל זכות הקיימת לבנק, א) לא חייב, הבנק יהיה רשאי

 �ה� את ,  לשל� במקומו את הפרמיה, לחוזה זה24ללווה הודעה כאמור בסעי
לרבות הפרשי הצמדה וריבית , הפרמיות שבפיגור וה� את הפרמיות השוטפות

בנק יקבע שה, או ריביות פיגורי� שיידרשו בגינה או לרכוש בחברת ביטוח/ו
על פי שיקול דעת , באמצעות סוכנות הביטוח או בדר) אחרת, לפי בחירתו

לשל� את הפרמיה בגינה ולחייב , תוספת פוליסה או פוליסה חדשה, הבנק
או /או את חשבו� ההלוואה ו/את חשבו� הלווה המשמש לפרעו� ההלוואה ו

מי� הסכו. כל חשבו� הלוואה אחר של הלווה בכל תשלו� או הוצאה כזו
חוקית והפרשי שאו ריבית יי, שישולמו על ידי הבנק ואשר יחויבו כאמור

מהיו� ששולמו על ידי הבנק ועד לפרעונ� בפועל על ידי הלווה לידי הצמדה 
, הבנק וכל הבטוחות המצויות בידי הבנק לפי חוזה זה לרבות פוליסות ביטוח

 .ל"תשמשנה ג� להבטחת הסכומי� הנ
על פי שיקול דעתו,  הבנק יהיה רשאי בכל עתמבלי לפגוע באמור לעיל 

להפסיק לשל� במקו� הלווה את פרמיות הביטוח או את חלק� , הבלעדי
 .וזאת א� א� עשה כ� בעבר

באופ� בלתי חוזר בזאת את כוחו של הבנק  מייפהכל אחד מיחידי הלווה  
בשמו ובמקומו של הלווה פוליסה , על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרכוש
 חייו בסכו שיהיה תוא ליתרת ההלוואה בספרי הבנק במועד לביטוח

כולל חיובי שוני בה חויבה (עריכת הביטוח על ידי הבנק כאמור 
וזאת א התקבלה הודעה מחברת הביטוח , )ההלוואה ועמלת פרעו� מוקד

 .בדבר ביטול הפוליסה או שלא הומצאה לבנק פוליסה בהתא לחוזה זה
ת פרמיה של פוליסה לביטוח חיי ללא בדיקה רפואית כי עלו, מובהר בזאת 

עלולה להיות גבוהה מפרמיה הנקבעת לאחר ובכפו  לבדיקה רפואית 
אי� במת� ייפוי הכוח כאמור לעיל משו יצירת חבות כלשהי של . תקינה

 .הבנק לרכוש ביטוח כאמור
 או ,תעודת ביטוח, מסור לבנק על פי דרישתו הראשונה כל אישוריהלווה  )6(

קבלה בדבר תשלו� הפרמיה בגי� הביטוח או כל מסמ) המאשר את תקפותה 
א� בוצע ביטוח חיי� . וקיו� התנאי� הנדרשי� לעיל, של הפוליסה

ולחברת הביטוח , לסוכנות הביטוח מורה הלווה , באמצעות סוכנות הביטוח
וכל מידע אחר שיש בו להשפיע , להעביר לבנק אישור על קיו� הביטוח כאמור

 .על זכויות הבנק על פי חוזה זה
אי� ולא יהיה בו לפגוע בהתחייבות כלשהי , ביטוח חיי הלווה כמפורט לעיל )7(

או בקיו� משא /ואי� באירוע מוות ו, או הערבי� על פי חוזה זה/של הלווה ו
או בקיו� הלי) משפטי או מעי� /ל ו"ומת� ע� חברת הביטוח בגי� אירוע כנ

משו� פגיעה כל שהיא בזכות הבנק לדרוש מהלווה או , משפטי בעניי� הביטוח
או מהערבי� או שאיריה� את סילוק המגיע לבנק בקשר ע� /שאיריו ו
 .ההלוואה

או הערבי� פוטרי� בזה את הבנק מראש מכל אחריות למקרה שבו /הלווה ו )8(
לא נעשה ביטוח חיי� בהלוואה או לכל חלק הימנה ללווי� או למי מה� או 

הביטוח לא יכנס לתוק� או למקרה שבו חברת הביטוח לא למקרה שבו 
מחמת ליקוי בצורת כולו או חלקו , י הפוליסה" עפ את סכו� הביטוח תשל�

למעט , או התיישנות או מכל סיבה שהיא/הביטוח או עקב חוסר דרישה ו
 .במקרה שאי התשלו� ינבע מרשלנות הבנק

או למי /סוכנות הביטוח ואו ל/הבנק יהיה רשאי למסור לחברת הביטוח ו )9(
או בכל /או בעיבוד נתוני ו/או לכל גו  שיטפל מטעמ בתביעות ו/מטעמ ו

נושא אחר המחייב לפי שיקול דעת טיפול על פי הפוליסה או בעטיה כל 
או הערבי / ואו הלווה/נתו� ומסמ" שיידרש בקשר ע ההלוואה ו, מידע

ו דרושה לצור" קיו א/ובלבד שהעברת המידע מתחייבת על פי חוק ו
או דרושה לש הגנה על אינטרס חיוני של הבנק /אינטרס ציבורי חיוני ו
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הבנק לא . או נועדה לטובתו של הלווה או של הערבי� או של מי מה� לפי העני�/ו
או של כל /או של נמע� המידע ו/ימסור מידע כאמור למטרות שיווקיות של הבנק ו

או הערבי� או /ר אלא א� תתקבל לכ� הסכמה מפורשת ונפרדת של הלווה וגור� אח
 .מי מה� לפי העני�

ביטוח החיי� כמפורט לעיל בכל חברת ביטוח בה ביטוח הנכס והלווה רשאי לבצע את  )ג(
או ביטוח /הנכס ויחפו� ובאמצעות כל סוכנות ביטוח שהיא ובלבד שפוליסת ביטוח 

מבלי לגרוע . יקבעו על ידי הבנק לש� הבטחת זכויותיוהחיי� תעמוד בכל הדרישות שי
 החיי� באמצעות סוכנות או ביטוח/ הנכס ורשאי הלווה לבצע את ביטוח, מהאמור לעיל

אצל חברות ביטוח שונות עמ� תהא ") סוכנות הביטוח: "להל�(הביטוח שבשליטת הבנק 
שת פוליסת  הבנק לא משמש כסוכ� ביטוח ברכי.סוכנות הביטוח קשורה מעת לעת

והתקשרותו של הלווה הנה ע� חברת , לרבות באמצעות סוכנות הביטוח, כלשהיביטוח 
 וע� סוכ� או פוליסת ביטוח הנכס/ והביטוח שהפיקה לו את פוליסת ביטוח החיי�

 .הביטוח בו בחר הלווה
לעשות , א� הלווה חייב על פי הוראות חוזה זה או הוראות הסכ� המסגרת או איזה מה� .24

עולות או לשל� תשלומי� כלשה� המגיעי� לצד שלישי והלווה לא ימלא אחר הוראה פ
אזי מבלי לפגוע ביתר זכויותיו של הבנק , ואי קיומה עלול להסב נזק מהותי לבנק, כאמור

לעשות את , א$ לא חייב, יהיה הבנק רשאי, במקרה של הפרת התחייבויותיו של הלווה כאמור
על חשבונו של הלווה ובלבד ,  האמורי� בש� הלווה ובמקומוהפעולות ולשל� את התשלומי�

למעט במקרי� של דחיפות ,  ימי� מראש על כוונתו לעשות כ�15שנת� הבנק ללווה הודעה בת 
ולזקו' אות� , מיוחדת בה� אי ביצוע התשלו� באופ� מיידי עלול לגרו� נזק מהותי לבנק

. ות ההלוואות לפי שיקול דעת הבנקלחובת חשבו� הלוואה כלשהו של הלווה או כל חשבונ
הלווה יהיה חייב להחזיר הסכומי� כאמור לבנק מייד ע� דרישתו הראשונה , במקרה כאמור

והפרשי הצמדה מיו� ששולמו על ידי הבנק ועד לפירעונ� , של הבנק בצירו' ריבית חוקית
 .המלא על ידי הלווה

  מבוטל�.25(.29

 אי קבלת שוחד

, או קבלת שוחד/ממשכני� מאשרי� כי לא היו ולא יהיו מעורבי� במת� והערבי� וה, הלווי� .30
ולא התנהלו ולא מתנהלי� כנגד� הליכי� פליליי� בשל הפרת חוקי� , ל"בי� באר� ובי� בחו
וכי ידווחו לבנק מיידית בכל מקרה שיחול שינוי באמור , או קבלת שוחד/הקשורי� במת� ו

 .לעיל
 :משלוח הודעות

ובכלל זה מסמ$ סחיר (ו דרישה או העתק חשבו� או מסמ$ אחר מסוג כלשהו כל הודעה א .35
, או אל הערבי�ללווי� לכתובת למשלוח דואר אשר צוינה בכותרת חוזה זהשישלח , )כלשהו

 לבנק ודיעוה בכותרת חוזה זה ליד שמ� או לכתובת אחרת שעליה השצוינכפי  �לכתובת
כולל יורשיה� ומנהלי עזבונ� של כל אחד (יד�  על ו כאילו נתקבל� יראו אותכאמור להל�

א� לא במועד בהתא� לסדרי הדואר הרגילי� , )מהלווי� או הערבי� הנוגע בדבר לפי המקרה
 כלפי קבילהמשלוח ההודעה ומועדו יוכח על ידי אישור הבנק אשר ישמש כראיה . הוכח אחרת

 והערבי� מתחייבי� להודיע �יהלוו. לפי המקרה על דבר המשלוח ומועדו, הלווי� או הערבי�
הודעה . בכתובותיה� או בכל פרט הנוגע לחוזה זה,  על כל שינוי בשמותיה�בכתבלבנק 

כאמור בדבר שינוי כתובת למשלוח דואר שנמסרה על ידי מי מהלווי� או הערבי� לפי העניי� 
א� נשלחה הודעה. תחשב כהודעה שנמסרה על ידי כלל הלווי� או הערבי� לפי העניי�

יראו אותה כאילו נשלחה ונתקבלה על ידי כל אחד מיחידי ,  דלעיללכתובת למשלוח דואר
 .הלווי� במועד כאמור לעיל

 :ערבות
לפרעו� המלא, כול� ביחד וכל אחד מה� לחוד, הערבי� ערבי� בזה כלפי הבנק )א( .36

שיידרש  והמדוייק של ההלוואה ומתחייבי� לשל� לבנק מיד לפי דרישתו כל סכו�
, הריבית, בי� על חשבו� הקר�, מה� מדי פע� בפע� על חשבו� ההלוואה

 המגיעי� לבנק מאת הלווה התשלומי� הנוספי�, העמלות, ההוצאות, ריבית הפיגורי�
 )."סכו� הערבות" :להל�(והפרשי ההצמדה , על פי הוראות חוזה זה

 וכפי שיצוי� על ידי  מיד על פי דרישתו הראשונההערבי� ישלמו לבנק את סכו� הערבות )ב(
או יקבל /לממש בטוחה כל שהיא שהוא קיבל ו מבלי שהבנק יצטר$ הבנק בדרישתו

 .מהלווה או עבורו
או /ות אשראי ו/סכו� הערבות לא יושפע והערבות לא תיפגע עקב העמדת מסגרת )ג(

או בעתיד ללווי� או אחד מיחידי הלווי� וכ� עקב כל הסדר /ות נוספות עתה ו/הלוואה
שהבנק קיבל  פרוק או פטירה של הלווה או עקב כ$ שהבטוחות, פשיטת רגל, בותחו

כהגדרתו (ובכלל זה המשכנתא או המשכו� על הנכס או על הנכס הנוס'  (מהלווה
י"לרבות ביטוח אשראי למגורי� המובטח במשכנתא ע, )לפי העני�) בהסכ� מסגרת

EMI,ת א� תפקענה באשמת  או תפקענה מכל סיבה שהיא לרבו תימצאנה פגומות
 או א� הבנק לא יקבל או א� ייגר� לערבי� או למי מה� נזק כלשהו עקב כ$/הבנק ו

למעט , )לפי העני�, לרבות משכנתא או משכו� על הנכס או הנכס הנוס' (בטוחות מהלווה
נגרמו , או אי קבלת הבטוחות כאמור, לפי העניי�, ל או פקיעת�"א� הפג� בבטוחות הנ

ות הבנק שאז יהיו הערבי� פטורי� ממילוי ערבות� א$ ורק כדי סכו� כתוצאה מרשלנ
שאר בתוקפה י ערבות זו ת.הנזק שנגר� לה� עקב פקיעת או גריעת הבטוחה כאמור

כולל ( יעניק לו או לכל ערב שלו או/ ו,במלוא סכומה ג� א� הבנק יתפשר ע� הלווה
כמו . הקלה או הנחה, תורוי, אורכה) אחד או יותר מ� הערבי� החתומי� על חוזה זה

או  ישחרר בטוחות שקיבל ערבות זו תישאר בתוקפה במלוא סכומה א� הבנק, כ�
שאז א� ( או כל חלק מה� ולמעט הנכס או הנכס הנוס' עבור הלווהאו /שיקבל על ידי ו

, ישחרר הבנק את בטוחת הנכס או הנכס הנוס' יופטר הערב עד גובה הנזק שיגר� לו
 ישחרר ערבי� או לא יקבל ערבויות או  או� לשינויי� בתנאי חוזה זהיסכי, )ככל שנגר�

לרבות משכנתא או משכו� על הנכס או הנכס (מסר לבנק יבטחונות שהיו צריכות לה
לרבות ערבי� מבי� אלה ששמותיה� רשומי� בראש חוזה זה ו) לפי העני�, הנוס'

ת או כל חלק מה� על והכל למעט א� שחרור הבטוחו, וערבויות של אחד או יותר מה�
ידי הבנק או ויתור הבנק על קבלת� או מת� אורכה לקבלת� נעשו כתוצאה מרשלנות 
הבנק שאז יהיו הערבי� פטורי� ממילוי ערבות� א$ ורק כדי סכו� הנזק שנגר� לה� 

 .עקב פקיעת או גריעת הבטוחה כאמור
ת סכו� הערבות א� כמו כ� לא תיפגע ולא תצומצ� התחייבות הערבי� לפרוע לבנק א )ד(

חסר שהוא  או על פי הסכ� זה בטל מעיקרו בשל פג� שנפל בויימצא כי חיובו של הלווה 
תוק' מכל סיבה שהיא ואפילו לא היתה לו כשירות או סמכות להתקשר בקשר לסכו� 

והערבי� , ההלוואה או שתועלינה נגד הבנק כל טענות שה� ביחס לחבותו של הלווה
בגבולות סכו� , ל ומתחייבי� לשפות את הבנק" לטעו� כנמותרי� בזה על זכות�

אובד� כספי� והוצאות שייגרמו לו בכל צורה שהיא עקב , על כל נזק, הערבות
והכל למעט במקרה בו בעת כריתת הסכ� זה הבנק ידע או , ל ע� הלווה"התקשרותו הנ

הערבי� היה עליו לדעת באמצעי� הסבירי� העומדי� לרשותו על הפג� האמור בעוד ש
 .לא ידעו על הפג� האמור

שהערבי� מסרו או ימסרו לבנק תשמש ג� כבטוחה לערבות זו ולבנק תהיה , כל בטוחה )ה(
חילוט והעברה מחשבו� לחשבו� של הערבי� בגי� ועל , שעבוד, קזוז, זכות עכבו� בנקאי

בנק חובות וכל זכויות שתהיינה ב, שטרות, ניירות ער$, נכסי�, מטבע חו�, כל כספי�
והבנק יהיה רשאי ליטול ולנכות מתוכ� בכל , עבור� או תגענה לידיו בכל צורה שהיא

 .אפילו בטר� יגיע מועד פרעונו, ח סכו� הערבות"עת כספי� ע
ערבות זו תשמש בטוחה מתמדת וחוזרת ותישאר בתוק' למרות סידור חשבונות ע�  )ו(

מפרקיה�, עזבונותיה�, הלווה ותחייב את הערבי� לרבות יורשיה� ואפוטרופסיה�
. נאמניה� וכל הבאי� במקומ� או מכוח� עד אשר יסולק לבנק מלוא סכו� ההלוואה

סולידארית והבנק  אחריות�, או מגו' משפטי אחד/במידה שהערבי� ה� יותר מיחיד ו
הערבות ואחריותו של כל  יהיה רשאי לגבות מכל אחד או יותר מה� את מלוא סכו�

או שערבות� נמצאה לא , כשירי� לערוב $ שהאחרי� לא היואחד לא תצומצ� עקב כ
 .תקפה מכל סיבה שהיא

ערבות� של הערבי� תחייב א$ ורק את אלה מביניה� שחתמו על חוזה זה כערבי� ג�  )ז(
, א� אחד או יותר מבי� הערבי� המופיעי� במבוא לחוזה זה לא חת� על חוזה זה כערב

 לכ$ ולכל תוצאות המשפטיות הנובעות וכל אחד מהערבי� אשר חת� כערב מסכי�
 .מכ$

במקרה ותשלו� כלשהו שהבנק קיבל או יקבל ממקור כלשהו על חשבו� הסכומי�  )ח(
י הלווי� "שניתנו או שיינתנו לטובת הבנק ע, המובטחי� או שבטוחה או ערובה כלשה�

 ייחשבו (י� בעבור� /או על ידי הערבי� או אחד או אחדי� מה� או על ידי אחר
כפי שתהיה , בטלי� בתוק' הוראת די� כלשהי הנוגעת לפשיטת רגל או פירוקכ

הבטוחה או , ולאחר מכ� יתברר כי בהסתמ$ על התשלו�, בתוק' באותה עת
 הבנק אישר כי אחריות הערבי� או אחריות� של אחד או אחדי� (ל "הערובה הנ

 אחדי� או עשה ע� הערבי� או ע� אחד או ע�, מה� על פי חוזה זה הסתיימה
 יהיו הערבי� ערבי� לבנק לתשלו� הסכומי� (מה� הסדר אחר כלשהו 

 .המובטחי�  כאילו האישור או ההסדר האמורי� מעול� לא ניתנו או נעשו
ז"התשכ, לחוק הערבות' כפו' להוראות פרק ב, כל האמור בחוזה זה לגבי הערבי� )ט(

א$ אשר יחולו ") תחוק הערבו: "להל� (1997(ח" כפי שתוק� בתיקו� התשנ1967-
וא$ כהגדרת� בחוק הערבות " ערב מוג�"או /ו" ערב יחיד" על ערבות� של ורק
 א� סכו� ההלוואה הנקוב במבוא לעיל אינו עולה על הסכו� הקבוע בחוק ורק

( א� ההלוואה נועדת לרכישת זכויות בדירה המיועדת למגורי הלווה (הערבות או 
 .רבותאינו עולה על הסכו� הקבוע בחוק הע

א� מטרת ההלוואה הינה מימו� ,  לעיל36מבלי לפגוע בזכויות האמורות בסעי'  )י(
או רכישת זכות , שיפוצה, הרחבתה, בנייתה, לרבות חכירתה, רכישת דירת מגורי�

והכל על , בה תמורת דמי מפתח או רכישת מגרש לבניית דירה שלא למטרות עסק
הרי שלאור ההסכמי� בי� , ")נהלהמי: "להל�(קרקע של מינהל מקרקעי ישראל 

ועקב כ$ חתימת , המינהל לבי� הלווה יתכ� מצב שבו לא נית� יהיה להפרע מהנכס
 .עשויה להיות הבטוחה הבלעדית והיחידה להחזר ההלוואה ,הערבי� על הסכ� זה

על פי הסכ� זה רחבה יותר מהיק' החבות הרגילה של ערב על  �ביחבות� של הער )יא(
 .1967 (ז"התשכ, פי חוק הערבות

  מבוטל� .37

 :י הפניית המינהל לבניה כפרית"תנאי� מיוחדי� להלוואה עפ
לפי ראות עיניו  , בשלמות או בחלקי�, הבנק יעמיד את סכו� ההלוואה לרשות הלווה .38

ח "ע� בצוע כל חלק וחלק ע. י הנחיות הממשלה"ובהתא� להתקדמות הבניה בנכס עפ
 .וה הודעה מתאימהל ישלח הבנק ללו"ההלוואה כנ

 (:הלווה מתחייב בזה 
/י המינהל לבניה כפרית"להקי� מכספי ההלוואה מבני� לפי תוכנית מאושרת ע )א(

לפי קביעת המינהל לבניה , ממשלת ישראל ולבצע את הבניה ברצ' ובזמ� סביר
 .ממשלת ישראל/כפרית

 .להשתמש במבני� למגורי� בלבד ולהחזיק� במצב תקי� )ב(
ור ולא להעביר את המבני� לאחר אלא א$ ורק באשור המינהל לבניה לא למכ )ג(

 .כפרית ובהסכמת הבנק
במידה והלווה לא ימלא אחר הוראות תכנית הסיוע או לא ימלא אחר תנאי תכנית  

או ההלוואה העומדת יועמדו כספי הסיוע שקיבל , הסיוע כולל המענק הבטחוני
י החשב הכללי במשרד "פי שייקבע עהלווה לפרעו� מידי בתוספת רבית והצמדה כ

 .האוצר
  מבוטל�.39(.40

 :בעלי דיור
הלווה מתחייב בזה למכור את דירתו הקודמת תו$ שנתיי� ממועד קבלת הסיוע   .41

, במידה שהלווה לא ימכור את דירתו כאמור לעיל. לרכישת הנכס למעט באיזור פיתוח
ההלוואה , לוואה העומדתיהיה עליו לפרוע בתו� השנתיי� את ההלוואה כולל הה
כאשר הריבית והקר� , 7.5%הצמודה וההלוואה הלא צמודה בתוספת ריבית בשיעור 

 .החל ממועד קבלת ההלוואה ועד למועד הפרעו� בפועל, צמודי� למדד המחירי� לצרכ�
 :כללי
או /חוזה ו או/או התחייבות ו/או הבטחה ו/או הסכמה ו/או פעולה ו/כל הצהרה ו )א( .42

או בעתיד של מי מהלווי� או אית� יחייבו את כל הלווי� והערבי� /בעבר והסכ� 
 .י כל אחד מה� לכל דבר ועני�"וייחשבו כנעשי� ע

כמו כ� לא תיפגע ולא תצומצ� התחייבות הלווי� או מי מה� על פי חוזה זה וזאת  )ב(
או הערבי� פגו� או חסר תוק' מכל /א' א� יימצא כי חיוב� של מי מהלווי� ו

 .כול� או חלק�, או א� מי מהלווי� או הערבי� הופטר מחיוביו/יבה שהיא וס
יתפרשו ככוללי� את ומתייחסי� אל " ערבי� "(לווה �"בהסכ� זה המונחי�  )ג(

מבצעי צוואה ומנהלי העזבו� , או מי מה� לרבות יורשיה�, או הערבי�/הלווה ו
 .ו במקו� מי מה�נאמניה� וכל הבאי� מכח א, מפרקיה�, שלה� אפוטרופסיה�

 :אשראי מוכוו�
ציבורית או , א� ההלוואה או חלק ממנה ניתנת על סמ$ הנחיות של רשות ממלכתית .43

להל� (ב "במסגרות מיוחדות כגו� תכניות לשיכו� עולי� או זוגות צעירי� וכיו, מטעמה
לרבות תנאי , מאשרי� בזה הלווי� שתנאי האשראי המוכוו�") אשראי מוכוו�"

י הגורמי� שאישרו אשראי "הובאו לידיעת� ע) א� הוקצבה כזאת( העומדת ההלוואה
 .וכי ה� מסכימי� לתנאי� אלה, זה

כי לא נית� יהיה לגרור את הסיוע לדירה אחרת אלא  , כי ידוע לה� מאשרי� הלווי�
סיוע של משרד הבינוי והשיכו� ומשרד האוצר וכי כללי� אלה  גרירתבהתא� לכללי 

נהוגי �שיהיו  לכללי�בכפו'  תיעשה בעתיד המשכנתאוכי גרירת , משתני� מעת לעת
 .הגרירה במועד

את כל , יד�(תו$ שבועיי� מתארי$ חתימת חוזה זה על, לא יקיימובמקרה שהלווי�  .44
אזי הבנק יהיה רשאי לא רק לבטל מת� ההלוואה כולה , התנאי� המפורטי� בחוזה זה

לשעור הרבית שיהיה נהוג ,  על ההלוואהאו בחלקה אלא ג� להעלות את שעורי הרבית
בבנק על הלוואות מסוג ההלוואה בעת שהלווי� יקיימו בפועל את התחייבויותיה� על 

 .פי חוזה זה
 על סמ$ הפרטי� שמסר בטופס הבקשה לסיוע והולההלוואה נשוא הסכ� זה ניתנת ל .45

הבקשה לקבלת על סמ$ המסמכי� שהוגשו לצור$ ואו למשרד הבינוי והשיכו� /לבנק ו
או משרד הבינוי והשיכו� כי הפרטי� והמסמכי� /א� יוכח להנחת דעת הבנק ו. הסיוע

או מלאי� או שחל שינוי במצב אישי יהיה הבנק רשאי בהודעה /שנמסרו אינ� נכוני� ו
 .שתינת� ללווה להודיע על ביטול הסכ� זה

יו� מת� במקרה זה תעמוד יתרת החלק הצמוד של ההלוואה לפרעו� מיידי מ 
ויתרת החלק הבלתי צמוד תעמוד לפרעו� בתוספת הפרשי הצמדה ממועד , ההודעה

 .קבלתו ועד יו� הפרעו� בפועל וזאת למרות כל האמור בחוזה ההלוואה ובנוס' לכ$
 :מענק מותנה

46. 
,  שנה15המענק המותנה יהפו$ באופ� הדרגתי למענק מוחלט לאור$ תקופה של  ) 1( )א(

 . מסכו� המענק המקורי15 (שנה יופחת החלק הכאשר בתו� כל  
ידרש , במקרה של מכירת הדירה ללא גרירת המשכנתא בגי� המענק לדירה אחרת )2( 

תנאי גרירת משכנתא יחולו ג� על המענק . הלווה להחזיר את המענק המותנה 
 .המותנה 

 לפי ( במקרה של החזרת המענק יוחזר חלק המענק שעדיי� לא הפ$ למענק מוחלט )3( 
 .' חלק יב2כל התנאי� המפורטי� בסעי'  

במקרה של פטירת הלווי� או מי מיחידי הלווי� יהפו$ המענק להלוואה בהתא�  )4( 
 .אלא א� כ� יקבע אחרת בהוראות אלה, להוראות משרד הבינוי והשיכו� 

 ישל� הלווה ( ללא כל הלוואה נוספת (במקרה שהלווה מקבל את כספי המענק בלבד  )ב(
 . מגובה המענק1%פעמית בשעור של (מראש עמלה חד

  מבוטל� .47

 :בטוחות .48
  מבוטל()ג(()א(

י הלווה  על פי הסכ� משכנתא מסגרת ישמשו ג� "או ינתנו ע/כל הבטוחות שניתנו ו )ד(
וזאת מבלי לפגוע בבטוחות הנוספות , להבטחת התחייבויות הלווה על פי החוזה

כל ההוראות בחוזה המתייחסות . פי החוזהעל , א� ניתנות, הניתנות לבנק
י הלווה על פי הסכ� "או שינתנו ע/לבטוחות לחוזה יחולו על הבטוחות שניתנו ו

או שינתנו לבנק /משכנתא מסגרת וזאת מבלי לגרוע מהבטוחות הנוספות שנתנות ו
 .או מיתר הוראות החוזה/ו, על פי החוזה

   5 ד'
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 מספר

 מעמד החותמי� על חוזה זה .49

האמור בחוזה זה יחייב את כל החתומי� עליו יחד ולחוד ג� במקרה שאחד או אחדי�  )א(
 הוא #חתמו הלווי� על חוזה זה . מאלה שהיו צריכי� לחתו� עליו לא יחתמו עליו כלל

 .יחייב את הערבי� ג� א� ה� חתמו על חוזה זה לפני מועד חתימתו על ידי הלווי�
כמו כ% לא תיפגע ולא תצומצ� התחייבות הלווי� או מי מה� על פי חוזה זה וזאת א�  )ב(

או הערבי� פגו� או חסר תוק� מכל סיבה שהיא /א� יימצא כי חיוב� של מי מהלווי� ו
 .כול� או חלק�, או א� מי מהלווי� או הערבי� הופטר מחיוביו/ו

תיחשב , הערבי� על פי החוזה/לווי�כל זכות המוקנית או שתהיה מוקנית לבנק כלפי ה )ג(
 .הערבי� ביחד ולחוד/ה% כלפי הלווי�, מוקנית לבנק

או בעתיד של מי /או הסכ� בעבר ו/או חוזה ו/או התחייבות ו/או הבטחה ו/כל הצהרה ו )ד(
י כל אחד מה� "מהלווי� או אית� יחייבו את כל הלווי� והערבי� וייחשבו כנעשי� ע

 .לכל דבר ועני%
ומתייחסי�את  ככוללי� יתפרשו "ערבי�" -ו  "ממשכ%" -ו  "לווה" המונחי�זה  �בהסכ )ה(

 העזבו% ומנהלימבצעי צוואה , מי מה� לרבות יורשיה� או, או הערבי�/אל הלווה ו
 .מה�מי  במקו�הבאי� מכח או  וכלנאמניה�  ה�מפרקי, שלה� אפוטרופסיה�

  מבוטל� .#50.51

והערבי�  הלווי� %ל נספחיה� כוללי� את מלוא ההסכ� בימשכנתא מסגרת ע וחוזהזה  חוזה .52
או מצג שנעשה על ידי הבנק או מטעמו /או התחייבות ו/ו הבטחהאו /הבנק וכל הצהרה ו ובי%

או במסמ� חתו� בידי הבנק או מטעמו על ידי המורשי�  במפורששאינ� כלולי� בחוזה זה 
 .בראת הבנק לכל עני% וד יחייבואינ� מחייבי� ולא , לכ�

 : השיפוטמקו� .53
 בבית המשפט המוסמ� יהיה המסגרת והסכ� לצור� חוזה זה הייחודי השיפוט מקו�

הקרוב ביותר למקו� , באר שבע או נצרת, חיפה, תל אביב יפו,  ירושלי�מהערי�באחת 
 . הבנק שבו נחת� החוזהסני�בו שוכ% 

  בי� מסמכי�התאמות .54

טר�") ש"בלמ ("מ" בעלמשכנתאותלאומי  מבנק ות/הלוואה נטלו והלווי� הואיל
באמצעות ,  א� לא רקלרבות, מהבנק ות/הלוואה יטלואו / ונטלואו /ו הבנק לתו� מיזוגו

כל האמור ( מהבנק נוספי� שירותי� יקבלואו /או קבלו ו/מער� המשכנתאות שלו ו
 : להל%האמורעל כ% יחול , ")השירותי� "#יחד ולחוד , לעיל

 כל אחד ע� בקשר עליה� יחתמואו /ו חתמו אשר סמכי�במ הכלולות ההוראות
יוסיפו ") המסמכי�("או אחרי המיזוג /או מול הבנק לפני ו/ו ש"בלמ מולמהשירותי� 

 . של סתירהבמקרי�למעט , זה על זה
בי% בהוראות הכלולות במסמכי� אלה ,  בי% שני מסמכי� או יותרסתירה של מקרה בכל

על או ש"בלמ מאוחר יותר באופ% שהיה מקובל על דכנועו בה� או אוובי% בפרטי� שמול
 מסמ� בכל יגבר האמור #) ב"שיעור ריבית וכיוצ, טלפו%, כגו% כתובת(לפי העניי% , הבנק

 .בלבדולגבי אותו שירות , או עדכו% לאותו מסמ� לגבי השירות הספציפי המוסדר בו/ו
 כותרות .55

 בלבד ואי% להתחשב בה% בפירוש תנאי רות לסעיפי� בחוזה זה הינ% לש� הנוחיותהכות
 .חוזה זה

אשר א� לא יפרעו , או אשראי� שוני�/הלוואות ו, י הלווה"נלקחות או יילקחו ע, משכנתא מסגרת על פי הסכ� .ההלוואה נשוא החוזה ניתנה במסגרת הסכ� משכנתא מסגרת על נספחיו * 

או /יות שניתנו ורשאי הבנק להעמיד את ההלוואה נשוא החוזה לפרעו� מיידי ולממש את הבטחונות ואת ערבו, נק בקשר עמ�במועד� או א� הלווה לא יעמוד בהתחיבויותיו האחרות לב

 .החוזה ולנקוט בכל הצעדי� העומדי� לרשותו על פי החוזה ועל פי כל די� וזאת בנוס# ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה  על פייינתנו על ידי הלווי� והערבי�

ככל , אישור על הסכמתו של הבנק. כולה או חלקה, וי� והערבי� על חוזה זה מהווה פניה אל הבנק בבקשה להעמדת ההלוואה ואי� בה כדי לחייב את הבנק בהעמדת ההלוואהחתימת הלו * 

 .ישלח ללווי� ולערבי� בצירו# עותק חוזה ההלוואה, שינת� כאמור

*
 

 .ולכל התחייבות או שינוי מצד הבנק יהיה תוק# א% ורק א� ייעשו בכתב ובחתימת הבנק,  ההלוואה או כל חלק ממנהיחייב את הבנק א% ורק ממועד העמדתהאמור במסמ% זה 

 

 סני#בצרו# חותמת ה, מ"לישראל בעאימות החתימות א% ורק בדלפקי בנק לאומי 

 3' לווה מס
 ת בזה את חתימת/הריני מאשר

 'גב/מר

 'מסדרכו% /ז"ת ת /בעל

 ה בפני היו�/ה וחתמ/שהופיע

 :ת/ש� המאשר

 חותמת

 :סני�ה

 :ת/חתימת המאשר

 1' לווה מס
 ת בזה את חתימת/הריני מאשר

 'גב/מר

 'מסדרכו% /ז"ת ת /בעל

 ה בפני היו�/ה וחתמ/שהופיע

 :ת/ש� המאשר

 חותמת

 :סני�ה

 :ת/תימת המאשרח

 2' לווה מס
 ת בזה את חתימת/הריני מאשר

 'גב/מר

 'מסדרכו% /ז"ת ת /בעל

 ה בפני היו�/ה וחתמ/שהופיע

 :ת/ש� המאשר

 חותמת

 :סני�ה

 :ת/חתימת המאשר

 1' ממשכ% מס
 ת בזה את חתימת/ מאשרהריני

 'גב/מר

 'מסדרכו% /ז"ת ת /בעל

 ה בפני היו�/ה וחתמ/שהופיע

 :ת/ש� המאשר

 חותמת

 :סני�ה

 :ת/חתימת המאשר

 4' לווה מס
 ת בזה את חתימת/הריני מאשר

 'גב/מר

 'מסדרכו% /ז"ת ת /בעל

 ה בפני היו�/ה וחתמ/שהופיע

 :ת/ש� המאשר

 חותמת

 :סני�ה

 :ת/חתימת המאשר

 1' ערב מס
 ת בזה את חתימת/הריני מאשר

 'גב/מר

 'מסדרכו% /ז"ת ת /בעל

 ה בפני היו�/ה וחתמ/שהופיע

 :ת/ש� המאשר

 חותמת

 :סני�ה

טא :ת/שרחתימת המא
טיו
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