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 מ ת/בעל   .3

 מ ת/בעל   .4

 ח"ש או אשראי� שסכומ� הכולל לא יעלה בכל עת על ס� של /או מספר הלוואות ו/או אשראי ו/מיד לו הלוואה ווהלווה ביקש מאת הבנק להע הואיל
 )� ;")מסגרת האשראי: "להל

בנכס הידוע )  מפתחכולל שכירות בדמי(רשומה או בלתי רשומה , או בעל זכות חוזית אחרת/או בעל זכות חכירת משנה ו/או בעל זכות חכירה ו/והלווה הינו הבעלי� ו והואיל
מגרש גוש חלקה,    מגרש   בגוש   כחלקה 
 מגרש  גוש  חלקה,   

 �או בנכסי� שפרטיה�  /ו  חדרי� ' מס    :במע
 *; ")הנכס: "להל�(להסכ� זה ) ב (22נקובי� בסעי'  
 :לחילופי� 

 והלווה רכש מאת  והואיל
 ) � בנכס) כולל שכירות בדמי מפתח ( רשומה או בלתי רשומה, זכות חוזית אחרת/ירת משנהחכ/זכות חכירה/בעלות   לפי חוזה מיו� ") מוכר הנכס"להל

מגרש גוש   חלקה,   ' מגרש מס   בגוש    הידוע כחלקה   
 מגרש  גוש     חלקה,   
או בנכסי� שפרטיה�  /ו  חדרי�' מס     : מע�ב 
 * ;")הנכס ":להל� (להסכ� זה) ב (22נקובי� בסעי'  

 כולל(או בעלי זכות חוזית אחרת רשומה או בלתי רשומה /או בעלי זכות חכירת משנה ו/או בעלי זכות חכירה ו/י� כהגדרת� בהסכ� זה להל� הינ� הבעלי� ווהממשכנ והואיל
  מגרש  בגוש   בנכס הידוע כחלקה) שכירות בדמי מפתח 
 � ;")*הנכס הנוס': "להל�( חדרי� ' מס     :במע
 :לחילופי�  

 ני� כהגדרת� בהסכ� זה להל� רכשו מאת                                                                              והממשכ והואיל
 רשומה או בלתי רשומה, זכות חוזית אחרת/חכירת משנה/זכות חכירה/בעלות לפי חוזה מיו�  
 ישוב   : במע�  'מגרש מס בגוש בנכס הידוע כחלקה) כולל שכירות בדמי מפתח ( 
 ;")*הנכס הנוס': "להל� ( מיקוד  חדרי� ' מס בית  ' מס  רחוב 

וכל יתר הסכומי� , הפרשי השער, הפרשי ההצמדה, ריבית הפיגורי�, הריבית, או האשראי� במסגרת מסגרת האשראי/ ולהבטחת הסילוק המלא והמדויק של כל ההלוואות ו והואיל
מתחייב , או חוזה אחר שהלווה יחתו� ע� הבנק בקשר ע� מסגרת האשראי/או כל מסמ� ו/ה מהוראות הסכ� משכנתא מסגרת זה ואו שיגיעו לבנק לפי כל הורא/המגיעי� ו

�ל מרות האמור ל עיל לא יד רוש הב נק מת� ערבי� להלוואות אשר ב סכומ� המצטבר אינ�  ; הלווה לתת ולמשכ� ל בנק את הבטוחות  המפורטות בהס כ� משכנתא מ סגרת זה להל
כשהמדד   (ח כשסכו� זה צמוד למדד המחי רי� לצרכ� "ש  כולל כל הלוואה שכבר נלקחה כחלק מ מסגרת האשראי על ס� של  * בס� הכל  עולות

 הלוואות: "לה ל�) (היסודי הינו המדד האחרו� הידוע ביו� חתימת הסכ� זה והמדד  החדש הינו המדד האח רו� הידוע ביו� קבלת כל ה לוואה כאמור בגבול מסגרת  האשראי
 ; ")הפטורות ממת� ערבי�

או הלוואות שסכומ� הכולל לא יעלה ב כל עת ע ל סכ ו� מסגרת האשראי בכפיפות לתנאי הסכ� משכנתא /או אשראי� ו/או הלוואה ו/ והבנק הסכי� להעמיד ללווה אשראי ו והואיל
 ; מסגרת זה 

 יש למחוק את המיותר* 
 

 :ובי�                   " )הבנק "*להל� ( מ"בעלישראל בנק לאומי  :בי�
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 :לפיכ� הוסכ� בי� הצדדי� כדלקמ�
  מבוא נספחי� והגדרות .1

המבוא להסכ� משכנתא מסגרת זה וכל נספח המצור' אליו מהווי� חלק בלתי נפרד  1.1 
 .ממנו 

ותרות סעיפי הסכ� משכנתא מסגרת זה ישמשו לצרכי נוחות בלבד והאמור בו לא כ 1.2 
 � .יתפרש על פיה

או ההלוואות שיועמדו / משמע האשראי� ו*" ההלוואות"או " ההלוואה"בהסכ� זה  1.3 
, ריבית פיגורי�, בצרו' ריבית, מפע� לפע� ללווה על פי הסכ� משכנתא מסגרת זה 
או אשראי שמטרת� סילוק /י שער ולרבות כל הלוואה ואו הפרש/ו, הפרשי הצמדה 
 .כול� או מקצת�, הסכומי� המפורטי� לעיל 

 הריבית שחלה על סכומי� כלשה� מסכומי ההלוואה *" ריבית פיגורי�"בהסכ� זה  1.4 
או יחתו� הלווה בקשר ע� /שלא נפרעו במועד� כקבוע בחוזה ההלוואה עליו חת� ו 
  .העמדת ההלוואה 

פרוש� מדד המחירי� הידוע בש� מדד " מדד"או " מדד המחירי� לצרכ�"הסכ� זה ב 1.5 
  �י הלשכה "הכולל ירקות ופירות ומתפרס� ע) אינדקס יוקר המחיה(המחירי� לצרכ
י כל מוסד "המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד א' א� יתפרס� ע 
מו בי� א� יהיה בנוי על אות� ממשלתי אחר וכ� כולל כל מדד רשמי שיבוא במקו 
א� יבוא מדד אחר תקבע הלשכה . נתוני� שעליה� בנוי המדד הקיי� ובי� א� לאו 
וא� , המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי את היחס שבינו לבי� המדד המוחל' 
תקבע , ל" חודשי� מפרסו� המדד האחר את היחס הנ6ל לא תקבע מש� "הלשכה הנ 
בהתייעצות , או הבנק/מ ו" לנאמנות של בנק לאומי לישראל בעל החברה"את היחס הנ 
 .ע� מומחי� כלכליי� 

או /משמע הסכ� משכנתא מסגרת זה על נספחיו ו" החוזי�"או " החוזה"בהסכ� זה  1.6 
או כל חוזה או כל מסמ� שהלווה יחתו� ע� הבנק מכוח הסכ� /כל חוזה הלוואה ו 

 .משכנתא מסגרת זה 
 כמפורט לעיל הנה המע� להמצאת כל דברי הדואר ללווי� *" ח דוארכתובת למשלו" 1.7 

 .בקשר ע� הסכ� זה ובקשר ע� ההלוואות 
 .מבוטל� .2
 העמדת הלוואות בגבול מסגרת האשראי .3

יהיה הלווה רשאי , בהסכ� משכנתא מסגרת זה לאמורובכפו' , מסגרת האשראי בתו� 3.1
שסכומ� הכולל לא , בסכומי� שוני� הלוואות, לפי בקשתו מעת לעת, לקבל מהבנק

שיקבעו על ידי הבנק באותה  שוני�ובתנאי� , יעלה בכל עת על סכו� מסגרת האשראי
הלווה יפרע לבנק סכומי הלוואות שהועמדו לו מתו� מסגרת  א�  ,בכלל זה. עת

הלווה יהיה רשאי לבקש מהבנק , במסגרת האשראי מספקתהאשראי ותיוותר יתרה 
חל' ההלוואות  לו להעמיד, להענות לבקשת הלווה, א� לא חייב, יהיה רשאי והבנק

יתר  ולקיו�שנפרעו הלוואות חדשות והכל בכפו' לכ� שמסגרת האשראי תהיה בתוק' 
הועמדולמרות האמור לעיל א� מכל סיבה שהיא . האמור בהסכ� משכנתא מסגרת זה

 הבנק לכ� לצור� לרבות במקרה בו הסכי�, ללווה סכומי� העולי� על מסגרת האשראי
ג� סכומי�  ייחשבו, או אשראי� שהועמדו מכוח הסכ� מסגרת זה/הלוואות ו סילוק

כחלק בלתי נפרד , משכנתא מסגרת זה הסכ�אלה לצור� כל הוראה מהוראות 
עליה� כאילו היו חלק בלתי  תחולוכל הוראה בהסכ� משכנתא מסגרת זה , מההלוואות

 .נפרד מההלוואות
את סכו� ההלוואה שברצונו לקבל בגבול מסגרת האשראי  , מעת לעת, לבנקהלווה יודיע  3.2

להלוואה  , באותה עת, ובלבד שסכו� זה לא יפחת מסכו� מינימו� שיקבע על ידי הבנק(
ואת סוגה של ההלוואה שברצונו לקבל ובלבד ) בודדת במסגרת מסגרת האשראי

,  הבנק למת� ההלוואהלאחר קבלת אישור. שהלוואה מסוג זה נהוגה בבנק באותה עת
או מסמ� אחר הנהוג בבנק לגבי כלל לקוחותיו בקשר ע� /יחתו� הלווה על כל חוזה ו

אותו סוג של הלוואה וכ� ימלא את כל התנאי� והדרישות של הבנק לצור� וכתנאי 
הכל , לרבות מת� ערבי� לבנק להבטחת ההלוואה המסוימת שנתבקשה, למת� ההלוואה

 . זה להל� להסכ�9.9על פי סעי' 
 

 )7מתו�  (1ד' 
 לאומי למשכנתאות
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  המש�� שכו� וערבות מהסכ� משכנתא מסגרת

 

 )7מתו�   (2ד� 

 לאומי למשכנתאות 

ואי�  הלווי� על הסכ� זה מהווה פניה אל הבנק בבקשה להעמדת מסגרת אשראיחתימת 
או העמדת הלוואות /בה כדי לחייב את הבנק בהעמדת מסגרת אשראי כאמור ו

ישלח ללווי� בצירו� , תו של הבנק כאמורכולה או חלקה וכי אישור על הסכמ, במסגרתה
 .כל שינוי מהאמור בחוזי� יעשה בכתב בלבד ובחתימת הבנק. עותק הסכ� המסגרת

, כול� או חלק�,יהיה הבנק רשאי לסרב לית� ללווה הלוואות נוספות, על א� האמור לעיל 3.3
, רת זוא� הועמדו ללווה במסג, מעבר לסכומי� שכבר הועמדו, בגבול מסגרת האשראי

כולה או מקצתה , במקרה שההלוואה (או, או להפחית או לבטל את מסגרת האשראי/ו
 סילוק כל סכו� מהלווי�יהיה הבנק זכאי לדרוש ) כבר הועמדה לרשות הלווי�

 לסלק לבנק את בזהוהלווי� מתחייבי� ; מהסכומי� שעל הלווי� לשל� על פי החוזי�
 האמורה שבדרישה הבנק ובלבד של אשונה יו� מדרישתו הר30 תו� ל"כל הסכומי� הנ

 מסגרת בתקופתוזאת א� בכל עת שהיא , יצוי� כי היא מבוססת על הוראות פיסקה זו
 האמור התקיי�כי , )וקביעה כאמור של הבנק תחייב את הלווי�(הבנק ייקבע , האשראי

� :באחד המקרי� להל
או בכל /פי החוזי� ו על מהתחייבויותיוא� לדעת הבנק לא קיי� הלווה התחיבות  .א

או איזה ,  מיידי את ההלוואותלפירעו�מקרה שבו רשאי הבנק על פי החוזי� להעמיד 
או עיקול לרבות א� / שעבוד ובשלאו /או בשל מניעה הנובעת מהוראות הדי� ו/מה� ו

או /בנכס ו, לפי העניי�, הממשכ�או על זכויות /לא רק א� הוטלו על זכויות המוכר ו
 .או ללווה/ואו על כספי� המגיעי� למוכר /כס הנוס� ועל הזכויות בנ

וקביעה (יקבע הבנק , בתקופת מסגרת האשראי כהגדרתה להל�,  בכל עת שהיאא� .ב
הנחיות בנק /או בהוראות/כי כתוצאה משינוי כלשהו בדי� ו, ) הלווהאתכאמור תחייב 

ולה או במקרה שההלוואה כ(או , כולה או חלקה,  נוספתהלוואההעמדת , ישראל
בלתי , הינה בלתי חוקית, המש� קיומה של ההלוואה) הלווהמקצתה הועמדה לרשות 

 . לפגוע בעסקי הבנקעלולהאו , בלתי מעשית, אפשרית
 תנאי ההלוואות .4

 .מבוטל 4.1
יחולו על כל סוג של הלוואה , בנוס� לתנאי� הקבועי� בהסכ� משכנתא מסגרת זה 4.2

או בכל מסמ� הקיי� בבנק /חוזה ההלוואה הספציפי ושתינת� ללווה התנאי� הקבועי� ב
 .שעליו ידרש הלווה לחתו� כתנאי למת� הלוואה, באותה עת לגבי אותו סוג של הלוואה

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בי� הוראות הסכ� משכנתא מסגרת זה לכל מסמ�  4.3
אלא א� נאמר , תגברנה הוראות החוזה הספציפי, או חוזה אחר עליו יחתו� הלווה
 .אחרת בהסכ� משכנתא מסגרת זה

 ההלוואה תקופת מסגרת האשראי ותקופת, הגדלת מסגרת האשראי .5

להענות לבקשת הלווה להגדיל את מסגרת , על פי שיקול דעתו הבלעדי, הבנק יהיה רשאי 5.1
כשהמדד היסודי הינו המדד , באופ� יחסי לשעור עליית מדד המחירי� לצרכ�, האשראי
� הידוע ביו� חתימת הסכ� זה והמדד החדש הינו המדד האחרו� הידוע ביו� שבו האחרו

או להגדיל את מסגרת האשראי בשעור נמו� משעור , הוגשה בקשת הלווה כאמור לבנק
אישר הבנק את הבקשה יודיע . הכל על פי שקול דעתו של הבנק, עלית המדד כאמור לעיל

יה הבנק רשאי להגדיל את מסגרת האשראי יה, מבלי לפגוע באמור לעיל. על כ� ללווה
במקרה . א� ללא בקשה מ� הלווה ולהודיע על הגדלת מסגרת האשראי ללווה, כאמור

י " המדד האחרו� הידוע ביו� הגדלת המסגרת בפועל ע+אחרו� זה יהיה המדד החדש 
 .הבנק כאמור לעיל

א מסגרת זה על מסגרת האשראי כפי שהוגדלה כאמור יחולו כל הוראות הסכ� משכנת
ולעני� הסכ� זה תכונה ג� מסגרת האשראי המוגדלת , החלות על מסגרת האשראי

 ".מסגרת האשראי "+כאמור 
החל ממועד חתימת הסכ� , מסגרת האשראי תהיה בתוק� לתקופה של שנה אחת 5.2

על פי שיקול דעתו , מסגרת האשראי תתחדש בכל פע� לשנה נוספת. משכנתא מסגרת זה
במקרה ,  על א� האמור לעיל").תקופת מסגרת האשראי:"לעיל ולהל�(, נקהבלעדי של הב

של פירעו� מוקד� מלא של כל ההלוואות שהועמדו ללווה על ידי הבנק מכוח מסגרת 
כפי שתהיה , תבוטל מסגרת האשראי לפני תו� תקופת מסגרת האשראי, האשראי

כי , � המוקד� כאמור ימי� מיו� הפרעו7תו� , באותה עת אלא א� כ� יודיעו הלווי�
 .ברצונ� להשאיר את מסגרת האשראי בתוק� עד לתו� תקופת מסגרת האשראי כאמור

 .מבוטל 5.3
 .מבוטל .6+.7
 ותשלומי�עמלות הוצאות  .8

כפו� להוראות כל די� הבנק יהיה רשאי לקבוע ולחייב את הלווה בעמלות וחיובי� שוני�  .א
גבייתה או פרעונה וכ� בקשר ע� , ניהולה, לתהקב, לרבות, בקשר להלוואה הניתנת על ידו

ורישומ� וכ� הוצאות ותשלומי� לצדדי� שלישיי� , הבטוחות שלפיה�, ביצוע החוזי�
, או שיוטלו על הלווה על פי די� בקשר ע� הסכ� זה/או המוטלי� ו/בקשר ע� ההסכ� ו

 יעמוד התערי�(וזאת בשיעורי� ובסכומי� לפי תערי� שיהיה נהוג בבנק מפע� לפע� 
 .לעיו� הלווה בסני� ובאתר האינטרנט של הבנק

כמפורט בהסכ� משכנתא , הבנק יהיה רשאי להשתמש בהוראת הקבע לבנק המסחרי
החיובי� והתשלומי� המפורטי� בסעי� זה , ג� לצור� גביית העמלות, מסגרת זה לעיל

 ותשלומי� ונות� בזה לבנק הוראה בלתי חוזרת לשל� עבורו ועל חשבונו עמלות חיובי�
הבנק יהיה רשאי לחייב , מבלי לפגוע בכלליות האמור. כאמור בהתא� לתעריפו� הבנק

או אגרה אשר יידרש לשל� לצור� רישו� כל /כל חשבו� הלוואה של הלווה בכל הוצאה ו
או קבלת כל נסח רישו� שיידרש מכל גו� או גור� שהוא המנהל רישומי� /בטוחה ו

מנהל מקרקעי , רש� המקרקעי�, בו ולרבות א� לא רקאו לזכויות /בהתייחס לנכס ו
הבנק יהיה רשאי . רש� האגודות השיתופיות ורש� המשכונות, רש� החברות, ישראל

או אגרה אשר יידרש הבנק בתשלומה לצור� /לחייב את חשבונו של הלווה בכל הוצאה ו
, כלליות האמורבנוס� ומבלי לפגוע ב. או ביטול�/או הסרת� ו/בירור זכויות בעל החוב ו

בכל מקרה בו הלווה נת� או יית� לבנק הוראה לשל� את סכו� ההלוואה או כל חלק 
או משכו� /ו, או הערת אזהרה/ממנה לפירעו� חוב לבעל חוב אחר אשר הינו בעל שיעבוד ו

מיד , הלווה מתחייב בזה להמציא לבנק, ")בעל החוב: "להל�(או משכנתא על הנכס /ו
כל אישור ,  או כל חלק ממנה לפירעו� החוב האמור על חשבונולאחר העמדת ההלוואה

או /שיידרש על ידי הבנק מכל גו� או גור� שהוא המנהל רישומי� בהתייחס לנכס ו
רש� האגודות , רש� החברות, רשות המקרקעי�, לזכויות בו ולרבות א� לא רק

או /שכו� ואו מ/או הערב ו/המאשר הסרת כל שיעבוד ו, השיתופיות ורש� המשכונות
הבנק יהיה , א� לא יקיי� הלווה את החיוב כאמור לעיל. משכנתא של אותו בעל חוב

או אגרה אשר יידרש הבנק בתשלומה /רשאי לחייב את חשבונו של הלווה בכל הוצאה ו
 .או ביטול�/או הסרת� ו/לצור� בירור זכויות בעל החוב ו

ג� ,  המסחרי כמפורט בחוזי�כמו כ� הבנק יהיה רשאי להשתמש בהוראת הקבע לבנק .ב
�דמי ניהול או דמי שירותי� ,  להל�10י סעי� "דמי ביטוח עפ: לצור� תשלו� הוצאות כגו

, מס רכישה, דמי חכירה לבעל המקרקעי�, בהתא� להתחייבויות הלווה כלפי מוכר הנכס
לצור� רישו� , י משרד האוצר או כל רשות מוסמכת הנוגעת בדבר"כפי שיקבע מדי פע� ע

�ומסי� , זכויות הלווה בנכס ורישו� המשכנתא כדלהל� לטובת הבנק בפנקסי המקרקעי
א� ובמידה שהלווה יהיה חייב בהוצאות כאלה וכ� לצר� את . ותשלומי� אחרי�

על פי , ל לכל או לחלק מהתשלומי� החודשיי� של איזה מ� ההלוואות"הסכומי� הנ
מתיר  הלווהכ�  כמו.  שיקול דעת הבנקהכל לפי, בחירת הבנק או לדרוש את פירעונ� מיד

ביצוע חיובי� של סכומי� שהלווה זוכה  לצור�הקבע כאמור  בהוראתלבנק להשתמש 
כגו� בשל טעות או מכל סיבה אחרת  לכ�בה� בחשבונו בבנק המסחרי מבלי שהיה זכאי 

לפחות , בכתב על מועד החיוב הודעהא� זאת בכפו� לכ� שהבנק מסר קוד� לכ� ללווה 
רשאי הלווה לבקש , כאמור הודעהקיבל הלווה . ושה ימי עסקי� טר� ביצוע החיובשל

 .בהודעת הבנק שנקבעמועד חיוב שונה מזה , בתו� זמ� סביר, מהבנק לתא� עימו
לעשות פעולות או לשל� תשלומי� , על פי הוראות החוזי� או איזה מה� חייבהלווה  א� .ג

ואי קיומה עלול , לא אחר הוראה כאמורלצד שלישי והלווה לא ימ המגיעי�כלשה� 
אזי מבלי לפגוע ביתר זכויותיו של הבנק במקרה של הפרת , לבנקלהסב נזק מהותי 

לעשות את הפעולות , א� לא חייב, יהיה הבנק רשאי, הלווה י"ע, החוזי� או איזה מה�
� על חשבונו של הלווה ובלבד שנת, בש� הלווה ובמקומו האמורי�ולשל� את התשלומי� 
למעט במקרי� של דחיפות , מראש על כוונתו לעשות כ�ימי�  15הבנק ללווה הודעה בת 

ולזקו� אות� , מיידי עלול לגרו� נזק מהותי לבנק באופ�מיוחדת בה� אי ביצוע התשלו� 
, או כל חשבונות ההלוואות לפי שקול דעת הבנק הלווהלחובת חשבו� הלוואה כלשהו של 

דרישתו הראשונה של הבנק בצירו� ריבית  ע�לבנק מייד והלווה יהיה חייב להחזיר� 
ידי הבנק ועד לפירעונ� המלא  עלאו הפרשי הצמדה מיו� ששולמו , והפרשי שער, חוקית

 .על ידי הלווה
 .מבוטל .ד

 בטוחות .9

הפרשי , ריבית הפיגורי�, הריבית, להבטחת הסילוק המלא והמדוייק של ההלוואות
 הסכומי� המגיעי� ושיגיעו לבנק לפי כל הוראה שהיא הפרשי השער וכל יתר, ההצמדה
ובנוס� ,  וכ� להבטחת מילוי שאר התחייבויותיו של הלווה על פי החוזי�החוזי�מהוראות 

בהתייחס לנכס (או הממשכ� / ומתחייב בזה הלווה,  להל�זהלערבות הערבי� כמפורט בסעי� 
הכל , כול� או מקצת�, רטות להל�לתת לבנק את הבטוחות המפו) הנוס� בשינויי� המחוייבי�

 :כפי שיקבע
ובלבד שתנאי , הנהוגי� בבנק בעת רישו� המשכנתאמשכנתא ראשונה בתנאי�  9.1

אלא א� הדבר הכרחי , שטר המשכנתא לא יגרעו מזכויות הלווה על פי החוזי�
על כל המשכנתא תירש� . לצור� התאמתו לדי� הנוהג בעת רישו� המשכנתא

לש�  תושודרה את כל הפעולותס והלווה מתחייב בזה לעשות זכויות הלווה בנכ
 במקרה של .רישו� המשכנתא כשהנכס חופשי מכל שעבוד וזכות לצד שלישי

תחול , סתירה בי� הוראה בשטר המשכנתא לבי� הוראה מהוראות החוזי�
אלא א� הדבר נובע משינוי בדי� הנוהג בעת , ההוראה המצויה בחוזה הרלבנטי

 .ארישו� המשכנת
נרכשו הזכויות בנכס והנכס טר� נרש� על שמו של הלווה בלשכת רישו�  9.2

� :אזי , המקרקעי
כי ינקוט בכל האמצעי� הדרושי� לרישו� הנכס על שמו הלווה מתחייב   9.2.1

לרשו� או בכל המקומות הדרושי� לכ� וכ� /בלשכת רישו� המקרקעי� ו
 לטובת הבנקבמעמד העברת הנכס על שמו משכנתא ראשונה בדרגה

ובלבד שתנאי שטר , בתנאי� ובמועדי� שיידרשו על ידי הבנק, בנוסח
אלא א� הדבר , המשכנתא לא יגרעו מזכויות הלווה על פי החוזי�

הכרחי לצור� התאמתו לדי� הנוהג בעת רישו� המשכנתא ולהעביר אל 
שטר משכנתא חתו� על ידי לשכת רישו� , בסמו� לאחר הרישו� ,הבנק

 �והעתק נסח הרישו� לאחר רישומה של המשכנתא לטובת המקרקעי
בשטר ) לפי העניי�, או חלק ממנה(במקרה של סתירה בי� הוראה . הבנק

או (תחול ההוראה הרלבנטית , המשכנתא לבי� הוראה מהוראות החוזי�
אלא א� הדבר נובע , המצויה בחוזה הרלבנטי) לפי העניי�, החלק ממנה

או החלק (� המשכנתא שאז תגבר ההוראה משינוי בדי� הנוהג בעת רישו
הלווה  מבלי לגרוע מחובת. הקבועה בשטר המשכנתא) לפי העניי�, ממנה

�בבוא  לבצע בעצמו את רישו� המשכנתא בלשכת רישו� המקרקעי
. ממנה בזה הלווה את הבנק כבא כוחו לעשות זאת במקומו, המועד

 כח בלתי חוזר הלווה מתחייב כמו כ� לפי דרישת הבנק לחתו� על יפוי
 באופ� לבנק ולמורשיו המוסמכי� לעשות את כל הפעולות הדרושות

 בהתא� לנוסח המצור� ל במקומו" לש� רישו� המשכנתא הנסביר
להעמיד לרשות מורשיו האמורי� את כל  הבנק יהיה רשאי. להסכ� זה

�הלווה . הכספי� הדרושי� כדי לרשו� את הנכס והמשכנתא כדי
הבנק מראש מכל אחריות במקרה ולא תעשה והערבי� פוטרי� את 

�, פעולה כל שהיא על פי יפוי הכוח או שלא תעשה בזמ� או במקו� הנכו
במקרה . ובלבד שהבנק לא יהא פטור מאחריות במקרה בו נהג ברשלנות

ע� חתימת הסכ� זה , ימציא הלווה לבנק, ק זה לעיל"האמור בס
שלפיה הנכס לא , קהנכס בנוסח ובתנאי� שיקבע הבנ התחייבות מבעל

יירש� על ש� הלווה ולא על ש� כל אד� או גו� אחר אלא א� באותו 
הלווה . החוזי�מעמד תרש� משכנתא לזכות הבנק בהתא� לתנאי 

, ירשו� הבעלי� הרשו� של הנכס, כי ע� חתימת הסכ� זה, יגרו� לכ�
הערת אזהרה לטובת הבנק בגי� התחייבותו , המקרקעי� בלשכת רישו�

וא� המוכר הינו , ל לזכות הבנק"לרשו� את המשכנתא הנהאמורה 
הערת / ההתחייבות האמורהמ מתחייב הלווה לגרו� לכ� כי"חברה בע
 .להוראות הדי�  ג� ברש� החברות בהתא�המשכו� יירשמו/האזהרה

בדרגה לטובת הבנק ולפקודתו לפי  ראשו� בשעבודהלווה ממשכ� בזה  9.2.2
�מיחידי הלווה הינו  אחד הלווה או וא� 1967 +.ז"תשכ, חוק המשכו

, החברותמשעבד הוא בזה לפי חוק , עמותה או אגודה שיתופית, חברה
הכל לפי , השיתופיות האגודות פקודתלפי פקודת העמותות או לפי 

� הזכויותוכ� ממחה הלווה לבנק בהמחאה על דר� השעבוד את כל , העני
לרבות זכויות , פע�וטובות ההנאה הקשורות בנכס והנובעות ממנו מדי 

לרבות זכויות , הבנק ובהתא� לתנאי החוזי� כדרישתהכל , עתידיות
 �, בעלי הנכס, מוכר הנכס, הלווהחוזיות לפי כל הסכ� או מסמ� בי

 ייבנההבנוי עליה ואשר , כולל הקרקע, שוכר הנכס או כל אחד מה�
זכויות הבניה , עליה המחובר ואשר יחובר חיבור של קבע אל הקרקע

לרבות מישכו� זכויות הלווה , לנכס יוצמדוצמודות לנכס ואשר ה
ובי� שוכר הנכס  בינובהתא� לכל חוזה שכירות שנער� או שייער� 

או /או כל נספח ו/ולרבות כל נספחי הארכת תוק� תקופת השכירות ו
או זכויות להכנסות /ו והכנסותפירות  ולרבות ,או תוספת לה�/ו מסמ�
דמי , ביטוח דמי, ריבית, דמי שימוש,  שכירותדמי, דמי חכירה, מהנכס

או שיהיה ללווה זכות /שיש ו ופיצויי�דמי השבה , דמי שיפוי, נזק
כתוצאה  שייחס�לתבע� מצד שלישי בקשר ע� הנכס וכ� כל סכו� 

ממכירת הנכס תו� שימוש בזכות הלווה לפטור מחובת תשלו� מס שבח 
�או כל זכות /ות המס וולרבות כל זכויות הלווה כלפי רשוי מקרקעי

או ביחס לכל /או הקלה כלשה� ביחס לנכס ו/ו הנחהאו /לקבלת פטור ו
או הקלה במס לפי חוק /ו הנחהאו /ובכלל זה כל פטור ו, עסקה בנכס

 �חקיקת משנה  כלאו /ו 1963 +ג "כהתש) שבח ורכישה(מיסוי מקרקעי
, ח כל די�וזכות לקיזוז הפסדי� צבורי� מכל מי� וסוג שהוא מכ, על פיו
לרבות הזכות לקיזוז הפסדי הו� , לגרוע מכלליות האמור לעיל ומבלי

וכל השווי הכספי הנובע מכל האמור לעיל כנגד , פירותיי�או הפסדי� /ו
וטובות ההנאה  הזכויות": ולחוד ביחדלהל� הכל (השבח ממכירת הנכס 

ההנאה ביחס לנכס וטובותהלווה יעשה שימוש בזכויות "). ביחס לנכס
הוא , על פי בקשת הבנק ומבלי לפגוע באמור, כאמור לטובת הבנק

או  /או נציגי ו ו/בזה ביפוי כח בלתי חוזר את כוחו של הבנק ו מייפה
בשמו ובמקומו ולצור� כ� לחתו�  ל"בכל הנ שימושמיופי כוחו לעשות 

או מסמ� אחר כלשהו שיהיה /ו בקשהאו /בש� הלווה על כל תצהיר ו
ההנאה ביחס  וטובותעת הבנק לצור� שימוש בזכויות או דרוש לד/נחו/ ו

כמו כ� משעבד בזה הלווה לבנק בשעבוד ראשו� בדרגה את . לנכס כאמור
הזכויות וטובות ההנאה ביחס לנכס כאמור כפי שיהיו לו מדי פע� או  כל

מדי פע� מצד שלישי כל זמ� שהחוזי� יעמדו  לתבע�כפי שיהיה רשאי 
 .בתוק�

וה הסכ� זה חוזה מישכו� והלווה מתחייב בזה לצור� סעי� זה מהו
לחתו� לפי דרישתו הראשונה של הבנק על כל המסמכי� הדרושי� 

 .לרשו� את המישכו� האמור כחוק
, או לשעבד את הנכס/ למשכ� ואו/ להמחות והלווה לא יהיה רשאי  9.2.3

או במשכנתא נוספי� כלשה� מכל מי� וסוג שהוא ולרבות /במישכו� ו
- שיצר על ולהמחאהאו אחרת למישכו�) פסו-פרי(שווה , דמתבדרגה קו

פי +לטובת הבנק על לרשו�  לעיל או למשכנתא שהתחייב9.2.2 פי סעי�
 הבנק לא יסרב . בלי לקבל לכ� מראש את הסכמת הבנק בכתב,החוזי�

 .סירוב בלתי סביר לבקשת לווה למת� הסכמה כאמור
הבטחת השקעות ) (דירות( המכר במידה ולגבי הנכס יחולו הוראות חוק 9.2.4

חוק : "להל�(או תיקו� לו /וכל שינוי ו, 1974 +ה "התשל) של רוכשי דירות
הלווה מתחייב בזה לקבל ממוכר הנכס את הבטוחות הקבועות ") המכר

הלווה ממחה או משעבד בזה לטובת הבנק את כל זכויותיו . בחוק המכר
או יקבל הלווה /ל וקיב. או שיקבל כאמור/בגי� כל בטוחה שקיבל ו

, או פוליסת ביטוח בהתא� לחוק המכר/או ערבויות בנקאיות ו/ערבות ו
או פוליסת הביטוח לתת /ו כי אז מתחייב הוא מיד ע� קבלת הערבות

בנוסח , או פוליסת הביטוח הוראה בלתי חוזרת/לנות� הערבות ו
או פוליסת הביטוח יעביר את/לפיה נות� הערבות ו, י הבנק"שיאושר ע

עד לסילוק כל הסכומי� שיגיעו , או כספי הביטוח לבנק/כספי הערבות ו
לו בגי� ההלוואות וכ� להמציא לבנק אישורו בכתב של נות� הערבות 

ל "או פוליסת הביטוח לכ� שקיבל את ההוראה הבלתי חוזרת הנ/ו
והבנק אישר את נוסח ההתחייבות כאמור של נות� , ושיפעל בהתא� לה

 .סת הביטוחאו פולי/הערבות ו
לגרוע מחובת הלווה לפעול ל קבל ת הבטוחות הקבועות בחוק מבלי 

ממנה בזה הלווה את הבנק , והמוסבות לטובת הבנק, המכר כא מור
והלווה מתחייב , או מי מטעמו כבאי כוחו לעשות זאת במקומו/ו

הבנק יהיה רשאי. י הבנק"לחתו� לש� כ� על כל מסמ � שיידרש ע
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 לאומי למשכנתאות 

להעמיד את כל הכספי� הדרושי� כדי לקבל הבטוחות על פי חוק המכר 
והמוסבות לטובתו כאמור ולחייב את ההלוואה בכל הסכומי� שיידרשו לש� 

 .כ�
 .מבוטל 9.3
ג� , בי� היתר, יחולו) שית או משניתרא(במקרה שזכויות הלווה בנכס ה� זכויות חכירה  9.4

 :תנאי� אלה
") ל"ההסכמי� הנ: "להל�(הלווה מתחייב למלא בדייקנות אחר כל ההסכמי�  9.4.1

") הבעלי�: "להל�(או חוכר� הראשי /שבינו לבי� הבעלי� הרשו� של הנכס ו
לכל אד�  ,ל"ולשל� במועד� את כל התשלומי� המחוייבי� על פי ההסכמי� הנ

ל יהיו בתוק� מלא במש� "ו רשות שה� ולגרו� לכ� כי ההסכמי� הנאו גו� א
 .כל תקופת ההלוואות על פי החוזי�

 בכדי לתת תוק�  מה�או ע� כל אחד/הבנק יהיה רשאי להתקשר ע� הבעלי� ו 9.4.2
במקרה ובגלל הפרה או אי קיו� (ל או להמשי� את קיומ� "להסכמי� הנ

והלווה )  עלולי� יהיו אלה להתבטלאו מכל סיבה אחרת/ ותנאי� מצד הלווה
ובי� יתר , כבא כוחו לצור� בצוע כל פעולה בקשר לכ� בזה את הבנק ממנה

רשאי לחתו� על כל מסמ� שהוא שידרש לצור� מת�  סמכויותיו יהיה הבנק
 .ל"להסכמי� הנ תוק�

כי בטוחה כלשהיא מהבטוחות המפורטות לעיל ,  לפי שיקול דעתו,א� יתברר לבנק 9.5
 או שארע מאורע העלול ל� היא פגומה או פסולה או בלתי מספקת או חסרת ער�ולה

לפגוע ביכולתו הכספית של ערב כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לסילוק כל או חלק 
לפי , לבנקת  לתי� בזה הלווי�מתחייב, מהסכומי� המגיעי� או שיגיעו לבנק כאמור

 .ת להנחת דעתו של הבנק נוספ או ערובהכל בטוחה, דרישתו הראשונה של הבנק
הבנק יהיה רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו וללא צור� בהסכמה מוקדמת של הלווה  9.6

משכונות או /לרשו� הערות אזהרה בלשכת רישו� המקרקעי� ו, או בהודעה מראש/ו
 החברות בגי� כל דבר ועני� האמור בחוזי� ולחייב את או ברש�/ המשכונות וברש�

בכל ההוצאות הכרוכות , מ� ההלוואות לפי שקול דעת הבנק חשבו� הלווה באיזה
כל הבטוחות המצויות בידי הבנק לפי הסכ� זה והחוזי� תשמשנה ג� . ל"ברישו� כנ

ל ממנה "אזהרה כנה הערות או/ המשכונות ולצור� רישו�. להבטחת הסכומי� דלעיל
 .כמיופה כוחו, באופ� בלתי חוזר, בזה הלווה את הבנק

על (יהיה עליו , לווה לא המציא לבנק את הבטוחות המפורטות בסעי� זה לעילכל עוד ה 9.7
להמציא לבנק ערבות בנקאית או משכו� על כספי פקדו� או כל ערובה או ערובות ) הלווה

 .אחרות לשביעות רצו� הבנק להבטחת המצאת הבטוחות האמורות
  מבוטל� 9.8

9.9  

כתנאי למת� כל הלוואה , אי לדרושהבנק רש, זה מבלי לפגוע באמור בסעי� 9.9.1
אשר יהיו , ג� קבלת ערבי� שיערבו לטובת הבנק, במסגרת מסגרת האשראי

בהתא� לנהוג באותה עת , מקובלי� על הבנק ואשר מספר� יקבע על ידי הבנק
ובלבד שבכל מקרה בהלוואות הפטורות ממת� ערבי� , ")הערבי�: "להל�(בבנק 

 .וש הבנק כתנאי להעמדת� מת� ערבי�לא ידר, כהגדרת� בהסכ� זה לעיל
ל ימציאו הלווי� לבנק את הבטוחות הנוספות כהגדרת� "בנוס� לבטוחות הנ 9.9.2

בהסכ� משכנתא מסגרת זה וזאת להבטחת הסילוק המלא והמדוייק של 
ההלוואה וכל הסכומי� המגיעי� ושיגיעו לבנק לפי כל הוראה מהוראות 

על הבטוחות הנוספות . ל הלווי� על פיה�החוזי� ומילוי כל התחייבויותיה� ש
בשינויי� ,  להסכ� משכנתא מסגרת זה11- ו10יחולו הוראות סעי� זה וסעיפי� 

 .המחוייבי�
כתנאי למת� כל הלוואה , רשאי הבנק לדרוש, מבלי לפגוע באמור בסעי� זה 9.9.3

על , כי ירש� לטובתו משכו� בלשכת רש� המשכונות, במסגרת מסגרת האשראי
יחתו� מוכר /כמפורט בכתב ההתחייבות עליו חת�, יות מוכר הנכס בנכסזכו

 .הנכס
9.10  

, ")פ"חוק ההוצל: "להל� (�1967ז"לחוק ההוצאה לפועל התשכ) א(38סעי�  9.10.1
לא יהיה , כי במקרקעי� המשמשי� דירת מגורי� לחייב, בי� היתר, קובע

על פינוי החייב ובני רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על מכירת המקרקעי� ו
אלא לאחר שהוכח להנחת דעתו שיהיה , משפחתו הגרי� עמו מהמקרקעי�

לחייב ולבני משפחתו הגרי� עמו מקו� מגורי� סביר או שיש לו ולבני 
משפחתו הגרי� עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימו� מקו� מגורי� סביר או 

 .שהועמד לרשות� סידור חלו�
קובע כי ראש ההוצאה לפועל רשאי לקבוע פ "לחוק ההוצל) ב(38סעי� 

שהסידור החלו� יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלו� פיצויי� או בדר� 
 .אחרת
פ נית� לקבוע בשטר המשכנתא או"לחוק ההוצל) 2)(ג(38פי סעי� על 

בהסכ� המשכו� שהסידור החלו� שיועמד לרשות החייב יהא בתנאי� 
 :המפורטי� להל�

יה בסכו� המאפשר לחייב לשכור דירת מגורי� באזור שווי הסידור החלו� יה
מגוריו התואמת את צרכיו ואת צורכי בני משפחתו הגרי� עמו למש� תקופה 

רש� ההוצאה לפועל רשאי להעמיד , ואול�;  חודשי�18שלא תעלה על 
לרשות החייב ובני משפחתו הגרי� עמו סידור חלו� לתקופה ארוכה 

 .ת נסיבות מיוחדות המצדיקות זאתמהתקופה האמורה א� סבר שקיימו
בכל מקרה של מימוש המשכנתא או המשכו� שנרש� על זכויותיה� של 

או בנכס הנוס� על ידי הבנק ובמידה שעל פי /או הממשכני� בנכס ו/הלווי� ו
, פ" לחוק ההוצל38על פי סעי� " הגנת דירת המגורי�"ל זכאי� ל"די� יהיו הנ

או הממשכני� ולרשות בני /הלווי� ואזי הסידור החלו� שיועמד לרשות 
לחוק ) 2)(ג(38יהיה בהתא� להוראות סעי� , משפחת� הגרי� עימ�

א� ואשר על פיה� שווי הסידור החלו� שיהיו זכאי� לקבל יהיה , פ"ההוצל
 בסכו� המאפשר לה� לשכור דירת מגורי� התואמת את צרכיה� וצרכי ורק

ולא ,  חודשי�18תעלה על בני משפחותיה� הגרי� עימ� למש� תקופה שלא 
 .פ"לחוק ההוצל) ב(�ו) א(38בהתא� להוראות סעיפי� 

או /הוראות חוקיות לעניי� העמדת הסידור החלו� כאמור לעיל ככל שנקבעו ו
 .וא הממשכני� ובני משפחת� הגרי� עימ�/ייקבעו יחולו על הלווי� ו

י "סידור החלו� עפ לעיל מובהר כי למעט ה9.10.1מבלי לגרוע מהאמור בסעי�  9.10.2
ככל שיהיו זכאי� לקבלו על פי , פ כאמור לעיל"לחוק ההוצל) 2)(ג (38סעי� 

או כל מחזיק /או בני משפחת� ו/או הממשכני� ו/הלווי� ו, הוראות הדי�
לא יהיו מוגני� לפי הוראות , כולו או חלקו, או בנכס הנוס�/מטעמ� בנכס ו

המקנה למחזיק , �1972ב"שלהת) נוסח משולב( לחוק הגנת הדייר 33סעי� 
 לחוק הגנת הדייר 33סעי� (זכות של דייר מוג� בהתקיי� נסיבות הסעי� 

כי מחזיק בנכס שהוא בעלו או חוכרו לדורות או אחד הבעלי� , בי� היתר, קובע
 יהיה �או החוכרי� לדורות ופקעה זכותו בנכס מחמת מכירתו בהוצאה לפועל 

חדש של הנכס או של החוכר לדורות לדייר מכוח הגנת הדייר של בעלו ה
 לחוק �39 ו38וכ� בכפו� לאמור לעיל לא יהיו מוגני� לפי הסעיפי� , )החדש

נוסח (לפקודת פשיטת הרגל '  א86 ולפי סעי� �1967ז"ההוצאה לפועל התשכ
המקני� לחייב במקרי� כאמור בסעיפי� אלה זכות , �1980�"התש) חדש

 לחוק 39סעי� ( או תשלו� פיצויי� ,י המצאת דירה אחרת"לסידור חלו� ע
או זכות , כי במקרקעי� שהנ� אדמה חקלאית, בי� היתר, קובע, ההוצאה לפועל

רשאי ראש ההוצאה , המשמשי� מקור לפרנסתו של החייב, באדמה חקלאית
לפועל להורות שיישארו בידי החייב מקרקעי� הדרושי� כדי מחייתו של 

בי� ,לפקודת פשיטת רגל קובע' א86עי� ס. החייב ושל בני משפחתו הגרי� עמו
לב� זוג או לבני משפחתו , כי במקרקעי� המשמשי� בית מגורי� לחייב, היתר

, רשאי בית המשפט להורות שלא יימכרו אלא א� הוכח תחילה, הגרי� עמו
מקו� , לב� זוגו ולבני משפחתו הגרי� עמו, שיהיה לפושט הרגל, להנחת דעתו
וכ� לא יהיו מוגני� לפי כל , )לרשות� סידור חלו�או שהועמד , מגורי� סביר
אחראי� וה� יהיו , או כל חוק שיבוא בנוס� עליה� או במקומ�/חוק אחר ו

ללא זכות ,  של הנכס ועל מסירתו לבנק פנוי מכל אד� וחפ.לפינוי המיידי
לקבל מקו� מגורי� סביר חליפי אחר או סידור חלו� אחר ובכלל זה לא יהיו 

דירה אחרת או לתשלו� פיצויי� או לכל סידור חלו� בדר� זכאי� לקבלת 
כ� לא יהיו זכאי� לזכות לדיירות .  לעיל9.10.1אחרת והכל מעבר לאמור בסעי� 

וזאת על א� שייתכ� שהגנות אלו היו עומדות לה� אילולא , מוגנת כלשהיא
 .בהסכ� משכנתא מסגרת ובחוזי ההלוואות, הויתורי� הכלולי� במסמ� זה

או הנכס הנוס� על /או הממשכני� מתחייבי� בזה לפנות את הנכס ו/הלווי� ו 9.10.3
פי דרישת הבנק ולא להתנגד לכל בקשה לפינוי שתוגש על ידי הבנק ולכל 

 .ל"או לצו פינוי שנית� על סמ� בקשה כנ/ערכאה מוסמכת ו
או המישכו� על הזכויות החוזיות ייעשה המימוש תו� /במקרה של מימוש המשכנתא ו 9.11

או הממשכני� לפי העניי� לפטור ממס שבח א� אכ� הינ� /ניצול זכות� של הלווי� ו
או הממשכני� לפי העניי� מסמיכי� את /ומבלי לפגוע באמור לעיל הלווי� ו, פטורי�

בהתייחס , רישה על פי שיקול דעתודאו /הבנק להגיש בשמ� ובמקומ� כל בקשה ו
או היטל /או דרישות לפטור ממס ו/ ולרבות בקשות, או תשלו�/או היטל ו/לכל מס ו

או הנכס / ואו תשלו� ולרבות בקשות לפטור ממס שבח מקרקעי� בגי� מכירת הנכס/ו
 .הנוס�

יחול ג� על ) 9.9.2 - ו9.9.1, 9.7, 9.5: למעט האמור בסעיפי�(האמור בסעי� זה  9.12
ס ובשינויי� המחויבי� וזאת בהתייחס לנכ, הממשכני� ביחד ולחוד ע� הלווי�

 .א� וככל שמושכ� הנכס הנוס� להבטחת סילוק ההלוואות, הנוס�
 ביטוח מבנה הנכס .10

או בגובה ) ער� כינו�(החזיקו מבוטח בערכו המלא ויבטח את מבנה הנכס יהלווה  10.1
וזאת עד לסילוק� המלא ,  לפי בחירתו-יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת 

 .של כל ההלוואות
 יתרת ההלוואה -" יתרת ההלוואה המשוערכת הבלתי מסולקת "-לעניי� סעי� זה 

ער� : "להל� (המשוערכת הבלתי מסולקת בניכוי ער� הקרקע המתייחס לנכס
י " מהיתרה שהתקבלה או כפי שיוגדר מעת לעת ע20% ובתוספת עד ")הקרקע 

 .הבנקי� בהוראות נוהל בנקאי תקי� הפיקוח על
בכל חברת ביטוח בה , לעילזה כס כמפורט בסעי� הלווה רשאי לבצע את ביטוח הנ 10.2

יחפו/ ובאמצעות כל סוכנות ביטוח שהיא ובלבד שפוליסת ביטוח הנכס תעמוד בכל 
מבלי לגרוע . הדרישות שתיקבענה על ידי הבנק מעת לעת לש� הבטחת זכויותיו

רשאי הלווה לבצע את ביטוח הנכס באמצעות סוכנות הביטוח , מהאמור לעיל
עמ� תהא , אצל חברות ביטוח שונות") סוכנות הביטוח: "להל�(בנק שבשליטת ה

 הבנק לא משמש כסוכ� ביטוח ברכישת פוליסת .סוכנות הביטוח קשורה מעת לעת
והתקשרותו של הלווה הינה ע� , לרבות באמצעות סוכנות הביטוח, ביטוח כלשהי

 .ו בחר הלווהחברת הביטוח שהפיקה לו את פוליסת ביטוח הנכס וע� סוכ� הביטוח ב
אשר , מציא לבנק בסמו� לפני ביצוע ההלוואה הראשונה פוליסת ביטוחיהלווה  10.3

אשר תתחדש ותואר� עד לסילוק הסופי של כל ההלוואות, י הבנק"תנאיה יוסכמו ע
 לעיל בביטוח מקי� זהלפיה ביטח את הנכס כאמור בסעי� , שהועמדו כנגד אותו נכס

והמנויי� או שיהיו מנויי� בפוליסה התקנית ובכלל� ונגד הסיכוני� שהבנק ידרוש 
הפוליסה תכלול סעי� בנוסח שיהיה מקובל על . ג� ביטוח נזקי טבע ורעידת אדמה

אשר תגמולי הביטוח משועבדי� כמוטב בלתי חוזר יחיד הקובע את הבנק , הבנק
ת את תכלול סעי� לפיו לא יהיה הלווה זכאי לבטל את הפוליסה או לשנווכ� , לטובתו

 .תנאיה לרעה אלא בהסכמת הבנק בכתב ומראש
בתשלו� הפרמיות בשלמות� ובמועדי� ו  בביטוח הנכס כאמור לעילתמידיהלווה 

בהלוואות , הקבועי� לתשלומ� וזאת עד לסילוק� המלא והסופי של כל ההלוואות
לא קיימת  0 30,000לדיור שסכומ� או יתרת� הבלתי מסולקת אינה עולה על ס� של 

הלווה .בכל עת, א� קיי� כזה, ונית� לבטל ביטוח נכס קיי�, ה לבצע ביטוח נכסחוב
, י דרישה ראשונה"מעת לעת עפ, ובנוס�, ע� חידוש הפוליסה, מידי שנה, מסור לבנקי

 וכ� אסמכתאות בכתב לביצוע כל אישור ותעודת ביטוח בדבר תוק� הפוליסה ותנאיה
מתחייב , )ער� כינו�( הנכס בערכו המלא בחר הלווה לבטח את מבנה. תשלומי הביטוח

בכדי להתאימו מעת לעת לשוויו המלא של מבנה , הלווה להגדיל את סכו� הביטוח
גובה סכו� הביטוח הוא באחריותו של הלווה ועל כ� הוא מתבקש לבדוק א� . הנכס

של מבנה הנכס או את יתרת ) ער� כינו�(סכו� זה משק� נכונה את ערכו המלא 
. לפי העני� במקרה בו נבחר אופ� ביטוח זה, שוערכת הבלתי מסולקתההלוואה המ

או במקרה שלא ישל� את /לא יציג בפני הבנק את הפוליסה כנדרש והלווה במקרה ש
א� לא (יהיה הבנק רשאי  , או חלק ממנה או שלא יחדש את תוק� הביטוח,הפרמיה

דעה כאמור בסעי� ולאחר שישלח ללווה הו, בנוס� לכל זכות הקיימת לבנק, )חייב
ה� את הפרמיות שבפיגור וה� את  (,לשל� במקומו את הפרמיה,  להסכ� זה14.4

,  בגינ�או ריבית פיגורי� שידרשו/ לרבות הפרשי הצמדה וריבית ו)הפרמיות השוטפות
באמצעות סוכנות הביטוח או , שהבנק יקבע לפי בחירתו, או לרכוש בחברת ביטוח

בסכו� על פי כל די� ולרבות , פוליסה חדשה, הבנקעל פי שיקול דעת , בדר� אחרת
לשל� את , בנק ישראל כפי שישתנו מעת לעת-בכפו� להוראות נוהל בנקאי תקי�

או את חשבו� /רעו� ההלוואות ויהפרמיה בגינה ולחייב את חשבו� הלווה המשמש לפ
ק הסכומי� שישולמו על ידי הבנ. ההלוואות או איזה מה� בכל תשלו� או הוצאה כזו

מהיו� ששולמו על ידי חוקית והפרשי הצמדה ישאו ריבית , ואשר יחויבו כאמור
רעונ� בפועל על ידי הלווה לידי הבנק וכל הבטוחות המצויות בידי הבנק יהבנק ועד לפ

 במקרה  .ל"סכומי� הנ הלהבטחת תשמשנה ג�, לרבות פוליסות ביטוח, לפי הסכ� זה
הבנק יהיה רשאי , ערכת הבלתי מסולקתבו יער� ביטוח על פי יתרת ההלוואה המשו

על פי שיקול דעתו לקבוע את האופ� בו יקבע ער� הקרקע בהתייחס ליתרת ההלוואה 
על , הבנק יהיה רשאי בכל עת, מבלי לפגוע באמור לעיל. המשוערכת הבלתי מסולקת

הלווה את פרמיות הביטוח או את  להפסיק לשל� במקו�, פי שיקול דעתו הבלעדי
וזאת א� , או לבטלה/או שלא לרכוש פוליסה חדשה ו/ שלא לחדש פוליסה ואו/חלק� ו

או הערבי� פוטרי� בזה את הבנק מראש מכל אחריות /הלווה ו .א� עשה כ� בעבר
או למקרה שלא יוסדר , למקרה שבו לא נעשה ביטוח נכס בהלוואות או באיזה מה�

או במקרה / ו� או חלק�כול, או לא ישולמו הפרמיות/או לא יואר� תקפו ו/הביטוח ו
או ליתרת ההלוואה /של אי התאמת סכו� הביטוח לער� המלא של מבנה הנכס ו

או למקרה /המשוערכת הבלתי מסולקת לפי העני� במקרה בו נבחר אופ� ביטוח זה ו
מחמת ליקוי בצורת הביטוח או , שחברת הביטוח לא תשל� את הנזק או ההפסד

למעט במקרה שאי , ל סיבה אחרת שהיא מכאו/ ואו התיישנות/חוסר דרישה ו
 .התשלו� ינבע מרשלנות הבנק

לחברת הביטוח על דבר אירוע לבנק ובכל מקרה של נזק לנכס מתחייב הלווה להודיע  10.4
 הבנק שהינו המוטב הבלתי חוזר יהיה רשאי לתבוע מחברת  .הנזק מיד לאחר קרותו

 לחוק 22- ו20, 9סעיפי� הביטוח את מימוש הזכות לכספי הביטוח בהתא� לאמור ב
או / ו1981-א"בהתא� לפוליסה ולחוק חוזה הביטוח התשמ, 1967-ז"התשכ, המשכו�

 .כל די� אחר שיבוא להחליפ� או לתקנ�
או בקיו� משא ומת� ע� חברת /או באירוע נזק כל שהוא לנכס ו/אי� בביטוח הנכס ו 10.5

י� משפטי בעניי� הביטוח או בקיו� הלי� משפטי או מע/ל ו"הביטוח בגי� אירוע כנ
או מהערבי� את קיו� תנאי /פגיעה כל שהיא בזכות הבנק לדרוש מהלווה ו משו�

 .לרבות סילוק המגיע לבנק בקשר ע� ההלוואות כול� או חלק�, ההלוואות במלוא�
י חוק מס "יחולו ג� על הביטוח עפ, בשינויי� המחויבי� לפי העניי�, הוראות סעי� זה 10.6

 .א� יבוא, או כל חוק אחר שיבוא במקומו, 1961-א"תשכ, יצויי�רכוש וקר� פ
הבנק יהיה רשאי להשתמש בכל סכו� שיקבל מחברת הביטוח לתיקו� הנכס או  10.7

או /או סכומי� נוספי� ו/ח הוצאות ו"ל ע"בנייתו מחדש או לזקו� את הסכו� הנ
קר� או / הפרשי השער ואו/הפרשי הצמדה ואו /ריבית פיגורי� ואו /ריבית ו

ל "או בחלק� לש� תיקו� או בנייה כנ, ההלוואות או איזה מה� לפי בחירת הבנק
כפי ראות עיניו הבלעדית , ח הסכומי� שיגיעו לבנק מהלווה לפי החוזי�"ובחלק� ע
 או ,ובי� א� לאו, בי� א� יש באותה עת פיגורי� בהלוואות או באיזה מה�, של הבנק

 .לוואות או איזה מה� לפני תו� תקופת�לש� פרעונ� המלא או החלקי של הה
 מבוטל � 10.8

יחולו התחייבויות הלווה כאמור , ניתנה הלוואה בגי� נכס שבנייתו טר� הושלמה 10.9
,  לעיל מהמועד בו הושלמה הבנייה או א� המדובר ברכישת נכס מקבל�זהבסעי� 

 או ,מהמועד בו התחייב המוכר בחוזה המכירה למסור את החזקה בנכס ללווה
 .לפי המועד המוקד�, ממועד קבלת החזקה בנכס

  מבוטל� 10.10
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 לאומי למשכנתאות 

ובשינויי� המחויבי� , האמור בסעי� זה יחול ג� על הממשכני� ביחד ולחוד ע� הלווי� 10.11
א� וככל שמושכ! הנכס הנוס� להבטחת סילוק, וזאת בהתייחס לנכס הנוס�

 .ההלוואות
 התחייבויות שונות .11

 :ייב בזה כלפי הבנק כדלקמ!הלווה מתח 
לא לשנות ולא להפר את , לא לבטל. למלא בדייקנות אחר כל הוראות חוזה הרכישה 11.1

העברה או שעבוד של הזכויות בדירה או , ביטול, חוזה הרכישה ולא להסכי� לכל שינוי
של הזכויות החוזיות של הלווה על פי חוזה הרכישה אלא א� תתקבל הסכמת הבנק 

 .ובכפו� לתנאי� שיותנו בה,  ובכתבלכ� מראש
מפע� לפע� על התקדמות הפעולות הדרושות לביצוע , על פי דרישתו, להודיע לבנק 11.2

או ביטול של /או הפרה ו/רישו� הזכויות בנכס ולדווח באופ! מיידי על כל שינוי מהותי ו
או /רה ובמקרה של הפ. או על כל שינוי מהותי בזכויות הנוגעות לדירה/הסכ� המכר ו

 .יודיע הלווה על כ� לבנק באופ! מיידי ובמכתב רשו�, ביטול של הסכ� המכר
לשמור על הנכס ולהחזיקו במצב תקי! , למלא בדייקנות אחר כל הוראות החוזי� .א 11.3

להכניס בנכס מפע� לפע� תיקוני� הדרושי� להחזקתו התקינה , וראוי לשימוש
סביר בכל מקרה של נזק מהותי או ליקוי להודיע לבנק תו� זמ! , והראויה לשימוש

 ולתת לבא כח הבנק רשות העלול להשפיע על ערכו של הנכס כבטוחה, מהותי בנכס
 הפרה של כל הוראה מהוראות החוזי� או איזה מה� .כניסה לנכס בכל שעה סבירה

תהווה ג� הפרה של כל , או מהוראות כל חוזה אחר עליו חת� הלווה ע� הבנק
 .זי� עליה� חת� הלווה ע� הבנקחוזה מבי! החו

לעיל תו� זמ! ) א(11.3לא יבצע הלווה את התיקוני� הדרושי� בנכס כאמור בסעי�  .ב
הרשות , סביר מיו� קרות הנזק או הליקוי בהתחשב בסוג ואופי הנזק או הליקוי

ובלבד שמדובר בנזק , ועל חשבו! הלווה, בידי הבנק לבצע התיקוני� לפי ראות עיניו
הלווה מתחייב . העלולי� להשפיע על ער� הנכס כבטוחה, י מהותיי� בנכסאו ליקו

את כל ההוצאות שהיו או שיהיו לבנק , להחזיר לבנק מייד על פי דרישתו של הבנק
בקשר לתיקוני� כאמור לעיל בתוספת ריבית חוקית והפרשי הצמדה מיו� שהוצאו 

 .הלווההסכומי� על ידי הבנק ועד להחזרת� המלאה בפועל על ידי 
להודיע לבנק מיד על כל עיקול שיוטל או על כל פעולת הוצאה לפועל או פעולה משפטית  11.4

אחרת שתיעשה לגבי הנכס או רכושו האחר ולהודיע מיד למעקל או למוציא לפועל 
או לביטול כל   יו� להסרת העיקול15שהנכס ממושכ! ומשועבד לבנק ולדאוג תו� 

 .ל"פעולה כנ
וכ! את כל , הסכומי� והתשלומי� הכרוכי� ברכישת הנכס� את כל לשל� במועד 11.5

י " מכל סוג שהוא שיוטלו על הנכס ע והארנונות ותשלומי החובה ההיטלי�המסי�
את דמי החכירה וכל , הרשות המקומית או כל רשות מוסמכת שהיא, הממשלה

יקר  ובעהתשלומי� האחרי� החלי� מזמ! לזמ! על הנכס או על הלווה בגי! הנכס
 לפקודת המסי� 12להקפיד על כל תשלומי החובה אשר לגביה� חלות הוראות סעי� 

 הלווה מאשר כי שיל� את התשלומי� כאמור החלי� עד ליו� חתימת הסכ� ).גביה(
על הלווה להמציא לבנק מיד ע� דרישתו הראשונה את כל הקבלות והאישורי� . זה

 .הקשורי� בתשלומי� אלה
� הנכס על שמו בלשכת רישו� המקרקעי! אלא א� באותו מעמד לא לקבל את רישו 11.6

 .תרש� משכנתא לזכות הבנק כאמור לעיל
במקרה של חכירה את זכות החכירה (הלווה מאשר כי הוא רכש בלעדית את הנכס  11.7

לא , לא השכיר, או שעבד אותו בשעבוד כלשהו/מבלי שהוא משכ! ו) הבלעדית בנכס
או /כי הנכס אינו מעוקל וכי אי! לשו� אד� ו, לשה! בנכסלא העביר זכויות כ, החכיר

פרט לזכויות ולשעבודי� עליה� הודיע (מלבד הלווה זכות כלשהיא בנכס , גו� שהוא
הלווה מתחייב . הלווה לבנק וקיבל את אישור הבנק בכתב לכ� לפני חתימת הסכ� זה

ת כל עסקה בנכס לא לעשו, לא למסור את החזקה, לא להשכיר, לא להחכיר, לא למכור
, ולא להמחות את הזכויות בנכס, ולא למשכ! או לשעבד בשיעבוד כל שהוא את הנכס

לא לעשות פעולה כל שהיא בנכס ולא להעניק לשו� אד� או גו� שהוא , או כל חלק מה!
כדי לפגוע בזכויות הבנק על פי הסכ� ) בפעולה או בזכות(שיש בה , זכות כל שהיא בנכס

 הבנק לא יסרב סירוב בלתי סביר .את הסכמת הבנק בכתב ומראשאלא א� קיבל , זה
 . לבקשת לווה למת! הסכמה כאמור

רשאי הלווה להשכיר את הנכס בשכירות שאינה מוגנת לתקופת , על א� האמור לעיל
ובלבד שדמי השכירות לא יהיו נמוכי� מתנאי השוק , שכירות שלא תעלה על שנתיי�
 .ה על חצי שנה מראשולא ישולמו ללווה לתקופה העול

 11.8 

או /או מחדל אשר עלול לפגוע ו/ימוש ושאו / לא נעשה כל מעשה ומאשר כיהלווה  )א(
או בערכו /או בבריאות הציבור ו/להגדיל את הסיכו! לפגיעה באיכות הסביבה ו

או /ל לחשו� את הבנק לתביעות בקשר לאיכות הסביבה ואו אשר עלו/של הנכס ו
, רעש, זיהו� קרקע, זיהו� מי�, זיהו� אויר: ת א� לא רקלרבו(בריאות הציבור 

) חומרי� מסוכני� ורישוי עסקי�, פסולת, קרינה מייננת ובלתי מייננת, ריח
 ").הוראות כל די!: "להל! בסעי� זה(

או /או שימוש ו/כל  מעשה ו, הלווה מתחייב כי לא יעשה ולא יאפשר לאחר לעשות )ב(
 . כאמור לעיל, להוראות כל די!בניגוד מחדל

הלווה מתחייב כי ידווח מיידית לבנק בכל מקרה של הפרת הוראות כל די! ויפעל  )ג(
או /המקומית ו או הנחיות הרשות/מיידית לתיקונ! בהתא� להוראות כל די! ו

או רשות רלוונטית אחרת/או כל גו� ו/או רשות המי� ו/המשרד להגנת הסביבה ו
במידה ותהיינה , או בהתא� להנחיות הבנק/ו") הרשויות הרלוונטיות: "להל!(

 .כאלו
או נזק מכל מי! וסוג /או תביעה ו/או דרישה ו/הלווה יהיה אחראי בגי! כל טענה ו )ד(

לרבות , בקשר ע� הפרת חובותיו לפי סעי� זה, בי! במישרי! ובי! בעקיפי!, שה�
או/או חברה ו/חובותיו הנובעות מכל דרישה שתופנה אליה� מצד כל אד� ו

או חובותיו לקיו� הוראות כל די! /או צד שלישי כלשהו ו/הרשויות הרלוונטיות ו
התביעות והדרישות א� , העלויות, הנזקי�, כל ההוצאות, ולרבות א� לא רק
 .והבנק לא יישא בכל אחריות בגי! כ�, או כלפי הלווה/יופנו כלפי הבנק ו

פות את הבנק במלוא הלווה מתחייב לש, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל )ה(
או עלות מכל /או נזק ו/או תביעה ו/הסכו� שהבנק יחויב לשל� בגי! כל הוצאה ו

 .סוג ומי! הנובעות מהפרת סעי� זה
שהוא השיג את ,  שהוא רשאי להתחייב בכל החיובי� הכלולי� בהסכ� זהמאשרהלווה  11.9

! הבטוחות למת של מוכר הנכס ושל כל רשות מוסמכת שהיא, הסכמת� של הבעלי�
 ).א� יש צור� בהסכמה כזאת(לפי הסכ� זה 

ללא הסכמת , הלווי� לא יהיו רשאי� להעביר לזולת� את זכויותיה� לפי החוזי� 11.10
 .הבנק בכתב ומראש

 .אי! ולא תהינה ללווה זכויות קיזוז או עיכבו! כל שה! מכח הסכ� זה 11.11

ובשינויי� המחויבי� , וי�האמור בסעי� זה יחול ג� על הממשכני� ביחד ולחוד ע� הלו 11.12
א� וככל שמושכ! הנכס הנוס� להבטחת סילוק , וזאת בהתייחס לנכס הנוס�

 .ההלוואות
 העמדת ההלוואה לפרעו� מיידי .12

מבלי לפגוע ובנוס� לאמור בכל מסמ� או חוזה עליו חת� או יחתו� הלווה בקשר ע� מסגרת 
� יהיה הבנק רשאי א� לא חייב  בכל אחד מהמקרי� הבאי,או בקשר ע� החוזי�/ והאשראי

לרבות ההלוואות , להעמיד לפרעו! מיידי את כל יתרות ההלוואות הבלתי מסולקות

 שהצטברה עד למועד ההעמדה הריבית עליה�, והסכומי� שמועד פרעונ� טר� הגיע
הפרשי שער וכל יתר הסכומי� , הפרשי הצמדה,  ריבית הפיגורי�וכ!, לפירעו! מיידי

בשעורי� ובסכומי� ,  פי החוזי� כולל עמלת פרעו! מוקד� בתנאי�שיגיעו לבנק על
,  לפי העני!, המירביי� בהתא� לקביעת בנק ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת או הבנק

או  /וכל סכו� אחר אשר יהיה בו לדעת הבנק כדי לפצות את הבנק בגי! כל נזק שנגר� ו
להעמיד לפרעו! מיידי רק חלק , בנקייגר� לו עקב הסילוק המיידי כאמור או לפי בחירת ה

וכל לממש מיד את  יוהבנק, מ! ההלוואות ויתר הסכומי� המגיעי� מהלווה כמפורט לעיל
או , או הנכס הנוס�/לרבות הנכס ו, הביטחונות המשמשי� בידי הבנק להבטחת ההלוואה

על פיאו /או על פי הסכ� זה ו/ ולנקוט בכל האמצעי� הניתני� על פי החוק וכל חלק מה�
 .החוזי�
 יו� מהמועד בו נדרש בכתב לשל� תשלומי� 30א� הלווה לא ישל� בתו�  12.1

או ;  מסכו� ההלוואה5%עולה על , בתוספת ריבית הפיגורי�, מצטברי� שסכומ�
 יו� 90ובלבד שחלפו לפחות , א� הלווה יפגר בתשלו� של יותר משני תשלומי�
. ראשו! מבי! התשלומי� שבפיגורמהמועד בו אמור היה להיות משול� התשלו� ה

למע! הסר ספק מובהר בזאת כי על העמדה לפירעו! מיידי של ההלוואה המובטחת 
יחולו הוראות , באמצעות משכנתא על דירת מגורי� המשמשת למגורי� של הלווה

 .1967/ז"תשכ,  לחוק ההוצאה לפועל1ב81סעי�
שונה באופ! מהותי ה א� הבנק יווכח שהלווה משתמש בכספי ההלוואה למטר 12.2

בהסכ� למענה נלקחה ההלוואה או שאינו משתמש בנכס למטרה כאמור מהמטרה 
להסכ� משכנתא שנחתמו על ידי הלווה בקשר משכנתא מסגרת זה או במסמכי� 

,  מישכ! או שיעבד, המחה,החכיר, או א� הבנק יווכח שהלווה מכר/ ומסגרת זה
פות לפי הסכ� משכנתא מסגרת זהאו הבטוחות הנוס/ ובכל דר� שהיא את הנכס

בלי לקבל לכ� מראש את הסכמת , ה� או כל זכות מזכויותיו בה�או כל חלק מ
כי הבנק לא יסרב סירוב בלתי סביר לשעבוד הנכס ,  מובהר בזאת.הבנק בכתב

 .בדרגה שניה לטובת גור� אחר
רת זה או  על כל בטוחה אחרת לפי הסכ� משכנתא מסגא� יוטל עיקול על הנכס או 12.3

 לגבי א� תיעשה פעולה משפטית או א� תיעשה פעולת הוצאה לפועל לגבי הנכס או
או כל חלק מה� לפי , הביטחונות המשמשי� בידי הבנק להבטחת ההלוואה

 יו� מיו� 30והעיקולי� או פעולת ההוצאה לפועל כאמור לא יסורו תו� , החוזי�
 .הטלת�

או יפתחו הליכי שיקו� מעשה פשיטת רגל יעשה יחסל את עסקיו או א� הלווה  12.4
 תוגש בקשה או יוצא נגדו צו הקפאת הליכי� או א� א�, או בהיותו תאגידנגדו 

או א� ימונה לו /ואו יוצא נגדו צו פירוק /וקבל החלטת פירוק תית תוגש בקשה או
 או נגד הביטחונות המשמשי� בידי  נגד הלווהתוגשמפרק זמני או קבוע או א� 

 צו לכינוס  בקשה למת!/או כל חלק מה� , לרבות הנכס, טחת ההלוואההבנק להב
או מנהל עסקי� או א� ימונה עליו או נגד הביטחונות / למינוי נאמ! ואו/ו, נכסי�

 יזמי! הלווה אסיפת  א�או מפרק או/או מנהל עסקי� ו/או נאמ! ו/כונס נכסי� ו
ק את תשלו� חובותיו נושי� למע! סידור עימ� או ע� סוג מסוי� שלה� או יפסי

או / יוכרז הלווה פסול די! מכל סיבה שהיא או א� ימונה לו אופוטרופוס ואו א�/ו
 .או במקרה של פטירת אחד הלווי�/ו, או על הנכס/א� ימונה נאמ! על הלווי� ו

 א� הוא יפר / או הבטוחות הנוספות/ והנכסאו שוכר במקרה שהלווה הוא חוכר  12.5
אשר הינה עילה לביטול חוזה ,  הפרה יסודיתהחכירהו א/השכירות ואת תנאי 
 או א� הבנק יהיה סבור שקיימת סכנה לביטול או או חוזה החכירה/השכירות ו

 תיפגע  או השכירותא� זכות החכירהזכות השכירות או לשלילת זכות החכירה או 
 .בצורה כלשהיא

 .מד לעזוב את האר0או עו/או הערבי� או אחד או יותר מה� עזב ו/א� הלווה ו 12.6
 יחולו לגבי 12.6 / ו12.4, 12.3, 12.2 אחד או יותר מהמקרי� המנויי� בסעיפי� א� 12.7

או במקרה של פטירת אחד הערבי� והלווה לא ימציא לבנק תו� , ערב כלשהו
י אד� או "חתומה ע ל ערבות"שבעה ימי� מיו� קרות אחד או יותר מהמקרי� הנ 

לפיו יערוב אותו אד� או גו�, אש ובנוסח שיקבע הבנקגו� אשר הבנק יסכי� לו מר
בהתא� לכל תנאי ההלוואה לה , כלפי הבנק לפרעו! מלוא חובותיו של הלווה לבנק

בשינויי� , הוראות סעי� קט! זה יחולו. ערב הערב הקוד� ולפי חשבו! הבנק
 הערב כאילו היו אותו אד� או גו�, א� על אותו אד� או גו�, המחוייבי� לפי העני!

 .המקורי וכ! על כל מי שיבוא במקומ�
לרבות בבקשת , החוזי�או הערבי� על פי /א� יתברר שאיזו הצהרה של הלווה ו 12.8

הלווי� לקבלת הלוואה אינה נכונה או אינה מדוייקת וכתוצאה מכ� יהיה הבנק 
 .עלולות להיפגע, סבור שזכויותיו לפי החוזי� או איזה מה�

י " עאו בנכס הנוס�/ ותתבטל עסקת הרכישה של הזכויות בנכסא� מסיבה כלשהי  12.9
 .י הממשכני�"או ע/ והלווה

או ,  החוזי� או איזה מה�יפר הפרה יסודית תנאי כל שהוא מתנאיא� הלווה  12.10
כאשר תוצאה מסתברת של ההפרה היא שלבנק ,  אחרת שהתחייב לבנקהתחייבות

או א� הלווה /וואה לפירעו! מיידי ועלול להיגר� נזק חמור א� לא יעמיד את ההל
או לא ימלאו תנאי יסודי כלשהו מתנאי כל הסכ� אשר על /או הממשכני� יפרו ו/ו

וההפרה יש בה כדי , לפי העניי!, או בנכס הנוס�/פיו רכשו את הזכויות בנכס ו
לזכות את הצד השני לבטל את ההסכ� או א� הלווה יפר הפרה יסודית של כל 

יות הסיוע של הממשלה המזכה את הבנק להעמיד את ההלוואה תנאי מתנאי תוכנ
סעד מכל לגרוע כדי באמור אי! .שניתנה במסגרת תוכנית הסיוע לפירעו! מיידי

 .פי די! על הלווה כנגד לבנק העומד
 .ישרפו או יאבדו, או הבטוחות הנוספות יושמדו/א� הנכס ו 12.11
או עלול לרדת ערכ! של /הבנק ירד וא� לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של  12.12

או /או שינתנו להבטחת ההלוואה ו/שניתנו ו) לרבות ערב כלשהו(איזה מ! הבטוחות 
שאלה אינ� מספקי� מכל סיבה שהיא והלווה לא המציא לבנק בטחונות אחרי� 

 ימי� ממועד דרישתו הראשונה של 15או נוספי� לשביעות רצונו של הבנק תו� /ו
 .הבנק על כ�

1981-א"כמשמעותו בחוק שיקי� ללא כיסוי התשמ" לקוח מוגבל"א� הלווה יהיה  12.13
 .כמשמעותו באותו חוק" חשבו! מוגבל"או א� כל חשבו! של הלווה יהיה 

או כתב /א� מי שהתחייב כלפי הבנק בהתחייבות כלשהיא על פי מסמ� שיעבוד ו 12.14
או /שהומצא ו") בודמסמ� השע: "להל!(או מסמ� אחר כל שהוא /התחייבות ו

בי! א� , או בקשר ע� ההלוואה/ זה והסכ� משכנתא מסגרתיומצא לבנק על פי 
הפרה יסודיתיפר , ")המתחייב: "להל!(ל הינו הלווה ובי! א� לאו "המתחייב כנ

כאשר תוצאה מסתברת של ההפרה היא , תנאי כל שהוא מתנאי אותו מסמ� שעבוד
 או א� ;יעמיד את ההלוואה לפירעו! מיידישלבנק עלול להיגר� נזק חמור א� לא 

או א� ; יימצא כי הצהרה כל שהיא של המתחייב על פי מסמ� השעבוד איננה נכונה
או ייטע! כי התחייבות או שעבוד על פי מסמ� שעבוד כלשהו אינ� תקפי� /יתברר ו

או אינ� בדרגה כאמור במסמ� השעבוד או אינ� ניתני� למימוש כמפורט במסמ� 
בי! סיבה שהיתה קיימת בעת המצאת מסמ� השעבוד , מכל סיבה שהיאהשעבוד 

 .לבנק ובי! סיבה שנוצרה לאחר מכ!
בהסכ� או אישור כאמור /א� הלווה או כל מתחייב לא ימציאו לבנק כל מסמ� ו 12.15

ובכלל זה שטר משכנתא מאושר , או מסמ� שעבוד כל שהוא/ זה ומשכנתא מסגרת
ייבות לרישו� משכנתא של חברה משכנת או של או התח/י רש� המקרקעי! ו"ע
) דירות(או ערבות לפי חוק המכר /כמשמעות� בכל מסמ� שעבוד ו" גו� רשמי"
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  המש��  משכו� וערבותהסכ� משכנתא מסגרת

כלפי  וה� הבנק כלפי ה� יהיו, הבטוחות ומסמכי החוזי� פי על הממשכני�
למלווי� כאשר, ההלוואות בסכו�) פרו רטה(חלקיה�  פי על ,הנוספי� המלווי�
,הבטוחות ומסמכי החוזי� פי על לבנק העומדות הזכויות כל תהיינה הנוספי�

חתימתו  לרבות הבנק פעולות כל) 2(, בלבד והבטוחות ההלוואות ע� בקשר וזאת
וה�   עצמו עבור ה� יהיו  ההלוואות ניהול וכ� כאמור המסמכי� ויתר זי�החו על

בהלוואות  היחסי חלק� בגי� ,עבור� ובנאמנות הנוספי� המלווי� ובש� עבור
עבור  בנאמנות וה� עבורו ה� יהיה  הבנק ש� על הבטוחות רישו�) 3 (�ובבטוחות ו

לבי�  בינו תאחר יוסכ� א� למעט, ביניה� שווה בדרגה(הנוספי�  המלווי�
 ).הנוספי� המלווי�

או המלווי� /פוטנציאלי ו נעבראו /לגלות ולמסור לכל נעבר ו רשאייהיה  הבנק )ג(
, ואלה יהיו רשאי� למסור לבנק את המידע כהגדרתו להל�, יוע"או /הנוספי� ו

לצור# בחינה או לצור# ביצוע עסקה של העברת  הבנקככל הנדרש או רצוי לדעת 
לרבות לאחר ביצוע� של , השיתו$ בהלוואה לצור#או /ויות הבנק וזכויות והתחייב

 .ותהעסקאות האמורות ובמהל# ניהול ההלווא
, לבצע כל פעולה ולחתו� על כל מסמ# מתחייבי� והממשכני� הערבי� ,הלווי� )ד(

בקשר ע� העברה של הזכויות , סביר באופ� הבנק ידיככל שיידרש על 
 .בהלוואה כאמור לעיל השיתו$קשר ע� או ב/ו ותוההתחייבויות בהלווא

 : יפורשו המונחי� הבאי� כהגדרת� להל�16 סעי$ לצור#

או בקשר / זכויות והתחייבויות הבנק בגי� ו�"  בהלוואותוההתחייבויות הזכויות"
או /או שעבודי� ו/ או מקצת� וכ� זכויות הבנק על פי בטוחות וכול�, ע� ההלוואות

או /או יינתנו לבנק בקשר ע� ההלוואות ו/שניתנו ו אחרות בטוחותאו /ערבויות ו
 . הלוואות כאמורלהעמדתבקשר ע� התחייבות 

של , או המחאה/או הסבה ו/או מכירה ו/ העברה ו�" להעביר "או" העברה"
 בי�, בשלמות או בחלקי�, כול� או מקצת�, בהלוואות  וההתחייבויות הזכויות

 צעות עסקת השתתפויות לרבות באמ,  נעברי�למספר ובי�לנעבר אחד 

)Participations( , ובכל דר# אחרת שהמעביר ימצא לנכו�, סיכו� לגידורעסקאות . 

או פרטי� המצויי� כיו� בידי הבנק או /או מסמכי� ו/או נתוני� ו/ ידע ו�" מידע"
או /או מסמכי� ו/או נתוני� ו/ בעתיד בידי הבנק ובכלל זה ידע ומצויי� שיהיו

או לממשכני� שנמסרו לבנק על ידי  /או לערבי� ו/ וווי�לל הנוגעי�פרטי� 
או שנמסרו לבנק על ידי צדדי� שלישיי� /או הממשכני� ו/ו הערבי�או / והלווי�

או /או נתוני� ו/ ידע וולרבות ,או הממשכני�/ והערבי�או /ובקשר ע� הלווי� 
או /או לערבויות ו/או לשעבודי� ו/ ולבטוחות הנוגעי�או פרטי� /מסמכי� ו

 כלפי הבנק הלווי� ע� התחייבויות  בקשר לבנקיינתנו /לבטוחות אחרות שניתנו
 הנוגעי� לכל הלוואה שהועמדה פרטי�או /ואו מסמכי� /או נתוני� ו/ וידעאו /ו
או / וההתחייבויות בה והזכויות העברתאו תועמד ללווי� והכל בקשר ע� /ו

 .בקשר ע� השיתו$ בהלוואה

 .ד בי� מישראל או מחו" לישראלאו תאגי/ אד� ו�" נעבר"

 להעברת מ"נעבר אשר הבנק מנהל או עשוי לנהל עמו מו � "פוטנציאלי נעבר"
 המעוניי� להתקשר אחר כל אד� או גו$ וכ� בהלוואות  וההתחייבויותהזכויות 

 .בחוזה ע� הבנק בקשר ע� ההלוואות או כל חלק מה�

או מטע� המלווי� /לי ו יוע" מטע� נעבר או נעבר פוטנציאלרבות � "יוע""
 . בדירוג אשראיהעוסקותהנוספי� וכ� חברות 

  בהליכי� משפטיי�הוצאות ועמלות, מסי� .17

,  והוצאות למיניה�אגרות משפט, שכר טרחה, תשלומי החובה, האגרות, המסי� 17.1
או / ו של הבטוחות על פי החוזי�מימוש�לשיש לשלמ� בקשר , ללא יוצא מ� הכלל

או בכל הלי# / ו על פי החוזי�או בקשר ע� מימוש זכויות הבנק/והוצאת� לפועל 
הוצאות משפט , למעטי א# מבל, לרבות, שיוגש נגד הבנק בקשר לכל בטוחה שהיא

או /ו, או פעולת� של כונסי נכסי�/הוצאות בקשר למינויי� ו, ד"ושכר טרחת עו
או כל /ירה והוצאות כל בדיקה או חק, או נאמני� ושכר�/או מפרקי� ו/מנהלי� ו

 אחרת סבירההוצאה  וכלאו הממשכני�/ ואו הערבי�/איתור כתובת הלווה ו
הכרוכה במימוש הביטחונות ובהוצאת� לפועל שהבנק לא יכול היה להימנע מה� 

 תו# זמ� סביר יהיה חייב לפרע� לבנק והלווה יחולו על הלווה, באמצעי� סבירי�
והפרשי שער או הפרשי , ת חוקיתבצירו$ ריבי דרישתו הראשונה של הבנק מיו�

כל הצמדה מיו� ששולמו על ידי הבנק ועד לפירעונ� המלא על ידי הלווה ו
 תשמשנה ג� להבטחת הסכומי� החוזי�הבטוחות המצויות בידי הבנק לפי 

 .דלעיל
  שימוש הבנק בזכויותיו .18

אלא א� לא יהיו ברי תוק$ , לרבות לעני� מועדי התשלו�, או פשרה/כל ויתור ו )א(
 .יינתנו בכתב

, או החוזי�/לא השתמש מי מהצדדי� במקרה מסוי� בזכויותיו לפי הסכ� זה ו )ב(
לא יראו בכ# ויתור מצידו על זכויותיו אלו לגבי המקרה המסוי� ולא לגבי מקרי� 

 .שיקרו לאחר מכ�
 1981 �א "התשמ, הודעה על פי חוק הגנת הפרטיות .19

 מסגרת אשראי וההלוואות ולצור# העמדת בחינת הבקשה להעמדת לצור# )א(
והממשכני�הערבי� , הלווי�, החלטות בקשר עימ� וקבלתניהול� , ההלוואות

,  פרטי זיהוי אישיי� וכ� פרטי� ונתוני� נוספי�,יידרשו למסור לבנק מפע� לפע�
ומסירת פרטי� , מסירת חלק מ� הפרטי� והנתוני� נדרשת על פי די� כאשר

או /הפרטי� והנתוני� שנמסרו ו. תלויה ברצונ� ובהסכמת� קלבנונתוני� אחרי� 
או אצל גופי� /במאגרי מידע אצל הבנק ו, או חלק� כול�, יוחזקו, שיימסרו לבנק

או אצל הגופי� לה� /עבור הבנק ו נתוני�העוסקי� בצד הטכני בלבד של אות� 
 .או נתוני� לפי החוזי�/רשאי הבנק להעביר פרטי� ו

לרבות ציות להוראות ניהול בנקאי תקי� של , הבנק בדרישות כל די�עמידת  לצור# )ב(
הבנק יהיה רשאי למסור , או לצור# ביצוע הוראות החוזי�/הבנקי� ו עלהמפקח 

ישירות או (או לכל חברת ביטוח /הבנק ו בקבוצתלכל אחד מהגופי� האחרי� 
יי או את ח/את הנכס ו שתבטח ")המבטח: "להל�) (באמצעות סוכנות ביטוח
: להל�(מ "לביטוח בע סוכנות "מעלות"לחברת  וכ�הלווי� בביטוח חיי� 

יתקשרו מעת לעת וכ� /לגופי� אשר עמ� המבטח או הסוכנות ה וכ� ")תהסוכנו"
, בהתא� לחוזי� ולקבל מכל גו$ כאמור מידעלגופי� לה� רשאי הבנק להעביר 

או /ו ההלוואות וא/ו והממשכני�הערבי� , נתוני� ומסמכי� אודות הלווי�, מידע
 בידי י�מצוי ושיהיאו / וי� נתוני� ומסמכי� המצוי,וזאת בהתייחס למידע, הנכס

או חובת שמירת /לרבות מידע שחלה עליו חובת סודיות ו, הגו$ מוסר המידע
 .הפרטיות

הערבי� , או שיימסר על ידי הלווי�/לעבד את המידע שנמסר ו רשאייהיה  הבנק )ג(
או בקשר /נוס$ שיתקבל בקשר אליה� ו מידעכל או /והממשכני� לבנק ו

, המידע על ידי הבנק עיבודאו תוצרי /או בקשר לנכס ומידע כאמור ו/להלוואות ו
שירותי�או /לערבי� ולממשכני� מוצרי� ו, עשויי� לשמש כדי להציע ללווי�

, והכל בכפו$ לזכויות הלווי�, מעת לעת, שוני� שעשוי להיות לה� עניי� בה�
 .על פי כל די� והממשכני�הערבי� 

 

 

 

 

 )7מתו#   (5ד$ 

 לאומי למשכנתאות

בהסכ� במועד שנקבע לכ# , 1974�ה"התשל) הבטחת השקעות של רוכשי דירות(
ולרבות , או שייקבע על ידי הבנק/ו במסמ# שעבוד כלשהו וא/ זה ומשכנתא מסגרת

או אי דיווח בגי� חוזה /אי רישו� משכו� זכויות הלווה בהתא� לחוזה שכירות הנכס ו
בכל מקרה בו ימציא הלווה לבנק . שכירות בהתא� להתחייבות עליה חתו� הלווה

ר הבנק ללווה יאפש, מסמכי� בנוסח שאינו תוא� את התחייבויותיו על פי הסכ� זה
 . ימי�15לתק� את נוסח� תו# 

א� יופסקו עבודות הייצור או עסקי המסחר של הלווי� ולא יחודשו תו# ששי� יו�  12.16
 .מאותה הפסקה

א� לדעת הבנק ארע שינוי מהותי לרעה במצב הכספי של הלווי� בפעולותיה� או  12.17
 .בעסקיה�

� היוודע לה� על חלותו של כל והערבי� מתחייבי� להודיע לבנק עהלווה  .א12
 . לעיל12.17 עד 12.1או פעולה מהמנויי� בסעיפי� /מקרה ו

הבנק לא יעמיד הלוואה לפירעו� מיידי אלא א� כ� שלח , על א$ האמור לעיל .ב12
למעט במקרי� ,  ימי� מראש על כוונתו לעשות כ�10ללווה התראה בכתב 

 .א דיחוימיוחדי� אשר בנסיבותיה� קיי� צור# לפעול לל
  מימוש זכויות הבנק .13

או הערבי� יהיה /י הלווה ו"במקרה של הפרת החוזי� או איזה מה� או כל חלק מה� ע
לפעול ,  בזה באופ� בלתי חוזר את כוחו של הבנק� מייפ והערבי�והלווה, יהבנק רשא

 

ותיו של וזאת מבלי לפגוע ביתר זכוי, כראות עיניו ולפי שיקול דעתו הבלעדי כמפורט להל�
 .הבנק על פי הוראות החוזי�

בכל עני� , י מישהו אחר"י נציגיו  ובי� ע"לערו# בדיקות וחקירות בי� בעצמו בי� ע 13.1
הלווה מסמי# בזה את הבנק לחייב את . ללווה ולערבי� ולמצב� הכלכלי, הנוגע לנכס

בכל הוצאה שתהיה כרוכה, לפי שקול דעת הבנק, חשבו� ההלוואות או איזה מה�
ל והוא פוטר בזה מראש את הבנק מהאחריות לכל התוצאות ולנזקי� "בפעולה כנ

 .כלשה� העלולי� להיגר� לו בשל כ#
בי� , בכל האמצעי� שיראו לבנקאו הממשכני� /ואו הערבי� /לנקוט נגד הלווה ו 13.2

, כל חלק מהחוב, מדי פע�, לגבית החוב בהלוואות או, אמצעי� משפטיי� או אחרי�
לנקוט בכל או בכל ; לפי הבטוחות או לפי כל די�, ש זכויותיו לפי החוזי�י מימו"ע

בלי שהבנק יהיה חייב קוד� לכ� , אחד מאמצעי� כאלה בזמ� אחד או בזה אחר זה
וביחוד ובלא , או בכלל להוציא לפועל את המשכנתא או לממש כל בטוחה אחרת

לשכת ,  בית המשפטבכפו$ לאישור, יהיה הבנק רשאי, לפגוע בכלליות זכויותיו
 ליטול את החזקה או לקבל לרשותו ,ההוצאה לפועל או כל ערכאה מוסמכת אחרת

למכרו או לעשות , לגבות את הכנסותיו, לפי העניי�, או את הנכס הנוס$/ ואת הנכס
י כונס נכסי� ומנהל שימונה "י מורשיו או ע"כל פעולה אחרת בי� בעצמו ובי� ע

והערבי� והלווה ") כונס הנכסי�:"להל�(פט י בית מש"או ע/ו הבנק לבקשת
הבנק יהיה רשאי ,  על א$ האמור לעיל.ל" לבנק בכל פעולה כנוסייעוהממשכני� י

בהתא� לאמור בסעי$ , או הממשכ� שמושכנו לטובתו/לפעול למימוש זכויות הלווה ו
או כל די� אחר שיבוא להחליפו או לתקנו וזאת / ו1967�ז"התשכ,  לחוק המשכו�20
או הנכס הנוס$ טר� נרש� על שמו של הלווה או של הממשכ�  /קרה בו הנכס ובמ

או טר� הועברו זכויותיו של הלווה או של הממשכ� /בלשכת רישו� המקרקעי� ו
 .או בנכס הנוס$ על שמו בכל המקומות הדרושי�/בנכס ו

 מבוטל� 13.3

ו$ להוראות כל די� כל עוד$ שישאר לאחר מימוש כל זכויות הבנק לפי סעי$ זה בכפ 13.4
אול� א� הלווה יהיה חייב אותה שעה, ובהעדר מניעה חוקית לכ# יימסר ללווה

 .לבנק סכומי� אחרי� כלשה� יהיה הבנק רשאי להשתמש בעוד$ לסילוק�
במקרה שהפדיו� הנקי ממימוש זכויות הבנק כאמור לא יספיק לסילוק המלא של  13.5

 לבנק מושלי י� והערבי�הלוו, ת הלווההחוב הרשו� אותה שעה בספרי הבנק לחוב
 . אותה שעהה�לפי דרישתו הראשונה את היתרה שתגיע מ

מימוש משכנתא על דירת מגורי� המשמשת למגורי� , על א$ כל האמור בחוזה זה  13.6
או מימוש משכו� על זכויות לגבי דירת מגורי� כאמור ) מי שאינו תאגיד(של יחיד 

יעשה בכפיפות ובהתא� להוראות , ") דירת מגורי�מימוש: "ק זה"להל� ביחד בס(
, לרבות התקנות והצווי� מכוחו, 1967�ז"התשכ,  לחוק ההוצאה לפועל1ב81סעי$ 

 .במועד המימוש, א� וככל שיחולו על מימוש דירת מגורי� וא� וככל שיהיו בתוק$
  זקיפת תשלומי� .14

ות ניהול בנקאי תקי� של  להורא451כמשמעות המונח בהוראה (הלוואות לדיור ב 14.1
נושא זקיפת תשלומי� בי� מספר חלקי הלוואה או בפעל הבנק י) המפקח על הבנקי�

התא� להוראות הדי� ולהוראות בנק ישראל כפי שיהיו בבי� מספר הלוואות בבנק 
ובהלוואות זכאות על פי תכניות סיוע ייזק$ הסכו� הנפרע לפי , עתלבתוק$ מעת 

 .יו בתוק$ מעת לעתממשלה כפי שיהההנחיות 
  מבוטל� 14.2

הבנק ו, הלווה יהיה רשאי להסמי# כל צד שלישי לתת פרעו� תשלומי� בשמו לבנק  14.3
בשלמות או (יהיה רשאי לקבל פרעו� תשלומי� על חשבו� ההלוואות או איזה מה� 

הבנק . הלווהי ל יחשב כאילו נעשה על יד"פרעו� כנו, מצד שלישי כלשהו) בחלקי�
אי לזקו$ את הסכו� שהתקבל לאיזה מחשבונות ההלוואה או לכול� באופ� יהיה רש

 .הכל לפי שקול דעת הבנק, שיחליט הבנק
  חתימת מסמכי� .15

חתו� לפי דרישתו הראשונה של הבנק על כל המסמכי� שיהיו דרושי� לפי דעתו יהלווה 
לווה ה . והחוזי�של הבנק מדי פע� למת� תוק$ לכל הוראה שהיא מהוראות הסכ� זה

מייפה בזה את כוחו של הבנק באופ� בלתי חוזר לחתו� בשמו ועבורו על כל מסמ# שהבנק 
 . ומהחוזי�ימצא לנכו� לש� מת� תוק$ לכל אחד מתנאי הסכ� זה

 בהלוואה ושיתו! והתחייבויותת העברת זכויו .16

רבי� או הע/ללא קבלת הסכמת הלווי� ו, בכל עת, לפי שיקול דעתו רשאייהא  הבנק )א(
לכל , כול� או חלק�, הזכויות וההתחייבויות בהלוואות אתאו הממשכני� להעביר /ו

את הזכויות וההתחייבויות כאמור וכל זכות או  להעביר רשאיוכל נעבר יהיה , נעבר
לזכויותיו ולהתחייבויותיו כאמור או כל חלק מה� לכל נעבר  הנלוותהתחייבות אחרת 

או הממשכני� או במת� הודעה /או הערבי� ו/י� ושל הלוו בהסכמהצור�  מבלי, אחר
להעביר כאמור את הזכויות , מקבל העברה יהיה רשאי וכל ,על כ� ל"למי מהנ

 .בכפו$ להוראות הדי� זאתוכל , וההתחייבויות וחוזר חלילה
ללא צור�  ,לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפגוע באמור לעיל הבנק יהיה רשאי מבלי )ב(

או הממשכני� וללא צור� במת� הודעה /או הערבי� ו/וי� ושל הלו בקבלת הסכמה
בהעמדת ההלוואות ") המלווי� הנוספי�" :להל�(לשת$ צדדי� שלישיי�  ,ל"למי מהנ

באופ� שחלק מסכו�") שיתו$ בהלוואה" :להל�(החוזי� או בכל חלק מה�  על פי
ד ההלוואות יועמד ממקורות הבנק ועל אחריותו וחלק מסכו� ההלוואות יועמ

על א$ שהחוזי� ויתר , במקרה כזה. המלווי� הנוספי� ועל אחריות� ממקורות
על א$ , וייחתמו כלפי הבנק בלבד הבטוחות יכול מסמכי ההלוואה ומסמכי

על א$ שניהול ההלוואות וכל , על ש� הבנק בלבד שהבטוחות יכול ויינתנו ויירשמו
 ידי על שיתבצע יכול עמ� בקשר או בגינ� הכרו# בה� לרבות ניהול הליכי� משפטיי�

או התצהירי� /או הטפסי� ו/הטענות ו או כתבי/ו שהמסמכי� א$ ועל, בלבד הבנק
למלוא  בקשר בלבד הבנק ידי על ייחתמו  או/או יימסרו ו/או האישורי� יוכנו ו/ו

או/ ו הערבי� או/ו הלווי� והתחייבויות  זכויות) 1: (הרי ש, סכו� ההלוואות

 מספר
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 חתימות
 הלווי�

 חתימות

 הערבי�

טא
טיו



 

 

הוצאה או תשלו� , הפסד, למעט במקרה שנגר� ללווה נזק, הפועלי� בשמו בקשר לכ�
 .שנגרמו כתוצאה מרשלנות הבנק

חייב לא לטעו� כנגד הבנק כל טענה שעניינה העובדה שבידי הבנק נמצא הלווה מת
העתק בלבד של ההוראה או תיעוד טלפוני של שיחה בה ניתנה ההוראה ולא הוראה 

ובלבד שהבנק נקט באמצעי הזהירות הנדרשי� כדי למנוע , י הלווה"מקורית החתומה ע
 .נקאי תקי� ונהלי הבנקשימוש לרעה בהוראות טלפוניות בהתא� להוראות ניהול ב
בכל הנוגע לסוגי השירותי� , כל התנאי� הנהוגי� ואשר יהיו נהוגי� בבנק מעת לעת

או /ולאפשרות ולתנאי� החלי� לש� קבלת השירות באמצעות הוראה טלפונית ו
 .יחולו על הלווה, ולעצ� החלת השירות, פקסימיליה

 .2 .1 :חתימת הלווי�  

   3. 4. 
 

 ספרי הבנק .27

ל "ל או מכל קטע של הרישומי� הנ"העתק מהרישומי� הנ, הרישומי� בספרי הבנק )א(
 ;יהוו ראיות קבילות להוכחת אמיתות תכנ�, ל"או מהד� האחרו� של הרישומי� הנ

וכל מכתב שיימסרו או , כל הודעה, הלווי� מתחייבי� לבדוק כל העתק חשבו�
 א� "� בכתב לגביה� שיישלחו לה� על ידי הבנק ולהמציא לבנק את הערותיה

 תו# חמישה עשר יו� מתארי# המסירה או המשלוח על ידי הבנק "תהיינה כאלה 
הודעה או מכתב שנמסרו ללווי� באמצעות , העתקי חשבו�; )המוקד� מביניה�(

ייראו כאילו נמסרו ללווי� על ידי , מכשיר אוטומטי או במסו� של מחשב כאמור
 .הבנק

 שכנתא מסגרת זהמעמד החותמי� על הסכ� מ .28

האמור בהסכ� משכנתא מסגרת זה יחייב את כל החתומי� עליו יחד ולחוד ג�  )א(
. במקרה שאחד או אחדי� מאלה שהיו צריכי� לחתו� עליו לא יחתמו עליו כלל

 הוא יחייב את הערבי� ג� א� ה� "חתמו הלווי� על הסכ� משכנתא מסגרת זה 
 ;ד חתימתו על ידי הלווי�חתמו על הסכ� משכנתא מסגרת זה לפני מוע

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

כול� או , או א� מי מהלווי� או הערבי� הופטר מחיוביו/תוק� מכל סיבה שהיא ו
 . חלק�

, הערבי� על פי החוזי�/ זכות המוקנית או שתהיה מוקנית לבנק כלפי הלווי�כל )ג(
/ כלפי אחדי� מהלווי�, הערבי� ביחד/ה� כלפי הלווי�, תיחשב מוקנית לבנק

הערבי� /וכל איזכור של הלווי�; הערבי� לחוד/הערבי� וה� כלפי כל אחד מהלווי�
הערבי� /אחדי� מהלווי�ה� ל, לערבי� ביחד/ייחשב כמתייחס ה� ללווי�-בחוזי� 

 .הערבי� לחוד/וה� לכל אחד מהלווי�
או /או חוזה ו/או התחייבות ו/או הבטחה ו/או הסכמה ו/או פעולה ו/כל הצהרה ו )ד(

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

יתפרשו ככוללי� את " ערבי� ""ו" ממשכ� ""ו" לווה"ה המונחי� בהסכ� ז )ה(
מבצעי צוואה , או מי מה� לרבות יורשיה�, או הערבי�/ומתייחסי� אל הלווה ו

נאמניה� וכל הבאי� מכח או , מפרקיב�, ומנהלי העזבו� שלה� אפוטרופסיה�
 .במקו� מי מה�

  מבוטל$ .29".31

 

  המש�$  משכו� וערבותגרתהסכ� משכנתא מס
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לערבי� , יהיה רשאי להעביר ללווי�, או באמצעות מי מטעמו/ובעצמו  הבנק )ד(
וזאת בכל , פרסומת לסוגיה, ולרבות א# לא רק ,שהואולממשכני� הודעות מכל סוג 

שידורי , דואר אלקטרוני, אינטרנט באמצעות, א# לא רק, אמצעי תקשורת ולרבות
, פקסימיליה, מערכות סלולריות ,אוטומטילרבות מענה קולי , טלפו�, מסרי�/קבצי�
 .ב"וכיוצ

הערבי� והממשכני� רשאי� להודיע לבנק בכל עת כי אינ� מעונייני�   ,הלווי� )ה(
 .הזיהוי שלה� לצור# קבלת מסרי� שיווקיי� בפרטישייעשה שימוש 

  מבוטל$ .20

 משלוח הודעות .21

לל זה מסמ# סחירובכ(כל הודעה או דרישה או העתק חשבו� או מסמ# אחר מסוג כלשהו  
שישלח ללווי� לכתובת למשלוח דואר אשר צוינה בכותרת חוזה זה או אל , )כלשהו

לכתובת� כפי שצוינה בחוזה זה ליד שמ� או , לפי העניי�, או הממשכני�/הערבי� ו
כולל (יראו אות� כאילו נתקבלו על יד� , לכתובת אחרת עליה הודיעו לבנק כאמור להל�

, )לפי המקרה, נ� של כל אחד מהלווי� או הערבי� הנוגע בדבריורשיה� ומנהלי עזבו
משלוח ההודעה ומועדו יוכח . במועד בהתא� לסדרי הדואר הרגילי� אלא א� הוכח אחרת

, על ידי אישור הבנק אשר ישמש  כראיה קבילה כלפי הלווי� או הערבי� או הממשכני�
שכני� מתחייבי� להודיע הערבי� והממ, הלווי�. לפי המקרה על דבר המשלוח ומועדו
מובהר כי . בכתובותיה� או בכל פרט הנוגע לחוזה זה, לבנק בכתב על כל שינוי בשמותיה�

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

יראו אותה כאילו נשלחה ,  א� נשלחה הודעה לכתובת למשלוח דואר דלעיל"ספק 
 .ונתקבלה על ידי כל אחד מיחידי הלווי� במועד כאמור לעיל

 תנאי� נוספי�בטוחות ו .22

או /ה משכנת ו מקרקעי ישראל או בחבררשותא� הרישומי� באשר לנכס מתנהלי� ב )1()א(
הלווי� ") החברה"להל� בסעי� זה (כס בחברה המנהלת את הרישומי� לגבי הנ

להמציא לבנק את התחייבות , תימת חוזה זהח יו� מיו� 30תו# , מתחייבי� בזה
 ראשונה בדרגה לטובת הבנק אלרישו� משכנת, או החברה/ מקרקעי ישראל ורשות

 .על זכויותיה� של הלווי� בנכס
 .ידי את ההלוואהזכותו של הבנק להעמיד לפרעו� מ, היה ולא עמדו בהתחייבות זו

כי , בזה מתחייבי�הלווי� ,  לעיל9.2.4כאמור בסעי� , הוראות חוק המכר יחולו א� )2()א(
 פוליסת או/ וימציאו לבנק כתב ערבות,  יו� ממועד העמדת ההלוואה14"לא יאוחר מ

 .חוק המכר כשהיא מוסבת לטובת הבנק פ"ביטוח מקורית ע
 :בטוחות נוספות )ב( 

 רשמג בגוש חלקה .1 

 מגרש בגוש חלקה  

 במע�  

 :נרכש מאת  

 לפי חוזה מיו�  

 מגרש בגוש חלקה .2 

 מגרש בגוש חלקה  

 במע�

 :נרכש מאת

 לפי חוזה מיו�

 

 

 

 

 "בנה בית�"תנאי� מיוחדי� להלוואת  .23
לפי ראות עיניו  , בשלמות או בחלקי�, הבנק יעמיד את סכו� ההלוואה לרשות הלווה

ע� . ככל שיחולו על ההלוואה, י הנחיות הממשלה"בנכס וכ� עפובהתא� להתקדמות הבניה 
 חר� כל דבר .ל ישלח הבנק ללווה הודעה מתאימה"ח ההלוואה כנ"מת� כל חלק וחלק ע

או הריבית עליה להשתנות לגבי כל /עלולי� תנאי ההלוואה ו, אחר האמור לעיל בחוזי�
את בהתא� להוראות שיקבל חלק וחלק מחלקי ההלוואה אשר טר� ניתנו ללווה בפועל וז

או מאת כל רשות /או מאת משרד הבינוי והשיכו� ו/מאת הממשלה ו, מזמ� לזמ�, הבנק
 .או בהתא� לשינוי הנסיבות/ו, מוסמכת

 תנאי� מיוחדי� לגבי נכסי� מפוני� .24

אזי יהיה הבנק רשאי , או אחרות כלשה�/במקרה של פינוי הנכס מסיבות מדיניות ו )א(
בי� היתר מתו# , ללא דיחוי, לוואה לפרעו� מיידי והלווי� יפרעו לבנקלהעמיד את הה

כספי פיצויי� אשר יגיעו לה� מאת ממשלת ישראל את מלוא יתרתה הבלתי 
 .מסולקת של ההלוואה כפי שתהיה באותה עת

בהסכ� משכנתא " הנכס"כספי הפיצויי� והזכויות לקבלת� יהיו כלולי� בהגדרת  )ב(
י� וה� יהיו ממושכני� ומשועבדי� לבנק בשעבוד ראשו� או בחוז/מסגרת זה ו

. או החוזי� יהוו לגביה� שטר משכו� ושעבוד/בדרגה והסכ� משכנתא מסגרת זה ו
ל ומייפי� את כוחו של הבנק "הלווי� ממחי� בזה לבנק את זכות� לפיצויי� הנ

או כל גו� משפטי אחר /ביפוי כח בלתי חוזר לפעול בשמ� אצל ממשלת ישראל ו
ולקבל לידיו במישרי� את כספי הפיצויי� שיגיעו ללווי� וכ� לערו# ולחתו� בש� 

 שיהיה "או כתב המחאת חיובי� / כולל כתב משכו� ושעבוד ו"הלווי� על כל מסמ# 
 .דרוש לצור# האמור לעיל

ובשינויי� , האמור בסעי� זה יחול ג� על הממשכני� ביחד ולחוד ע� הלווי� )ג(
א� וככל שמושכ� הנכס הנוס� להבטחת , יחס לנכס הנוס�המחויבי� וזאת בהתי

 .סילוק ההלוואות
 מבוטל" .25

 או פקסימיליה/קבלת שירות באמצעות הוראה טלפונית ו .26

לרבות א� לא רק , או הודעה/או בקשה ו/הוראה ו, במקרה בו הלווה יעביר מעת לעת לבנק
בדר� של הוראה טלפונית ' גהעברת כספי� לרבות לחשבונות צד , לצור� הוראות תשלו�

יהא רשאי הבנק על פי שיקול , ")ההוראה: "לעיל ולהל�(או באמצעות הפקסימיליה /ו
כול� , ")הפעולות: "להל�(לבצע או שלא לבצע את הפעולות נשוא ההוראה , דעתו הבלעדי

 .י הלווה כאמור"שניתנו ע, כול� או חלק�, ולהפסיק את הפעולות, או חלק�
, יהיו על אחריות הלווה,כרוכי� בביצוע הפעולות באמצעות שיגור ההוראהכל הסיכוני� ה

או /או עובדיו ו/או תביעה כנגד הבנק ו/או תלונה ו/או דרישה ו/וללווה לא תהיה כל טענה ו

 לאומי למשכנתאות
 � )7מתו#   (6ד

 חתימות
 הלווי�

 חתימות

 הערבי�

טא
טיו



 

 

 

מתחייבי
 בכל , להל�זה לעיל ו שהננו הממשכני
 כאמור בהסכ
 ,מ"אנו הח
 .או ביחס לנכס הנוס� בהסכ
 זה לעיל/ביחס אלינו וההתחייבויות הכלולות 

 מ  ת/בעל  .1

 חתימה טלפו�  ' מס 

 מ  ת/בעל   .2

  חתימה טלפו�  ' מס 

 מ  ת/בעל   .3

 חתימה טלפו�  ' מס 

 

 הסני�בצרו� חותמת , לישראלאימות החתימות א ורק בדלפקי בנק לאומי 

  המש�  משכו� וערבותהסכ� משכנתא מסגרת
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 לאומי למשכנתאות

    
 :ולראיה באו הצדדי
 על החתו
 במקו
 ובתארי! דלעיל

    
 מ " בע ליש ראלבנק ל אומי :  הבנק

 :הלווי�

 ) 1 ) 2 ) 3 : הערבי� ) 1 ) 2

4 ( 3 (  6( 5 ( 4 ( 

 3' לווה מס
 ת בזה את חתימת/הריני מאשר

 'גב/מר

 'דרכו� מס./ז.תת /בעל

 ה בפני היו
/ה וחתמ/שהופיע

 :ת/ש
 המאשר

 חותמת

 :הסני�

 :ת/חתימת המאשר

 2 'לווה מס
 ת בזה את חתימת/הריני מאשר

 'גב/מר

 'מסדרכו� ./ז.תת /בעל

 ה בפני היו
/ה וחתמ/שהופיע

 :ת/ש
 המאשר

 חותמת

 :הסני�

 :ת/חתימת המאשר

 1' לווה מס
 ת בזה את חתימת/הריני מאשר

 'גב/מר

 'מסדרכו� ./ז.תת /בעל

 ה בפני היו
/ה וחתמ/שהופיע

 :ת/ש
 המאשר

 חותמת

 :הסני�

 :ת/חתימת המאשר

 1' מסממשכ� 
 ת בזה את חתימת/הריני מאשר

 'גב/מר

 'מסדרכו� ./ז. תת /בעל

 ה בפני היו
/ה וחתמ/שהופיע

 :ת/ש
 המאשר

 חותמת

 :הסני�

 :ת/חתימת המאשר

 1'  מסערב
 ת בזה את חתימת/הריני מאשר

 'גב/מר

 'מסדרכו� ./ז.תת /בעל

 ה בפני היו
/ה וחתמ/שהופיע

 :ת/ש
 המאשר

 חותמת

 :הסני�

 :ת/חתימת המאשר

 4' לווה מס
 ת בזה את חתימת/הריני מאשר

 'גב/מר

 'מסדרכו� ./ז.תת /בעל

 ה בפני היו
/ה וחתמ/שהופיע

 :ת/ש
 המאשר

 חותמת

 :הסני�

 :ת/חתימת המאשר

טא
טיו
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