בקשה להקצאת אשראי במטבע ישראלי )לא צמוד(
 .1העמדת האשראי וסכומו
נא להקצות לנו אשראי ,ובמקרה שהאשראי כבר הוקצה לנו ,אנו מאשרים בזה
קבלת אשראי ,בסכום הנקוב בדף הראשון כ"סכום האשראי" (להלן -
"האשראי") בחשבוננו אצלכם שמספרו מפורט בדף הראשון כ"חשבון
האשראי" (להלן "חשבון האשראי") ואם טרם קיים אצלכם חשבון כנ"ל ,נא
לפתוח אצלכם על שמנו חשבון ולהקצות לנו בו את האשראי.
על האשראי ועל חשבון האשראי יחולו התנאים הכלליים לניהול חשבון (להלן:
"תנאי ניהול החשבון") או לניהול חשבון אשראים במט"י ובמט"ח שחתמנו
לכם (להלן" :תנאי ניהול האשראים") (תנאי ניהול החשבון ותנאי ניהול
האשראים ייקראו להלן יחד ולחוד" :תנאי הניהול") והתנאים הנוספים
המפורטים בבקשתנו זו .התנאים המפורטים בבקשתנו זו משלימים את
התנאים המפורטים בתנאי הניהול ,אך אינם באים לגרוע מהם .במקרה בו לא
קיימת הוראה לגבי עניין מסויים בבקשתנו זו ,אך קיימת הוראה באותו עניין
בתנאי הניהול ,יחולו על אותו עניין ההוראות המפורטות בתנאי הניהול.
להסרת ספק מובהר ,כי משמעותו של כל מונח בבקשתנו זו תהיה כמשמעותו
בתנאי הניהול.
את סכום האשראי הנ"ל נא להעביר לזכות חשבוננו אצלכם שסוגו ומספרו
מפורטים בדף הראשון כ"חשבון להעמדה" (להלן " -חשבון להעמדה").

 .2תקופת האשראי
האשראי יהיה לתקופה המפורטת בדף הראשון כ"תקופת האשראי" (להלן
"תקופת האשראי") .יום העמדת האשראי יהיה המועד המפורט בדף הראשון
כ"מועד העמדת האשראי".

 .3ריבית
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

היתרה הבלתי מסולקת של האשראי תישא ריבית על היתרות היומיות ,או
לפי בחירת הבנק ,על היתרות בגין תקופה אחרת כפי שיהיה נהוג בבנק,
בגין התקופה שהחלה ממועד העמדת האשראי ועד לסילוקו בפועל לבנק.
הריבית תחושב על פי מספר הימים שחלפו בפועל חלקי  365ימים או 366
ימים ,בהתאם למספר הימים בשנה בה חלה התקופה הרלבנטית.
ריבית קבועה
במקרה שבקשה זו הינה בקשה לקבלת אשראי בריבית קבועה ,שיעור
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של האשראי יהיה כפי השיעור המפורט
בדף הראשון כ"שיעור הריבית" ושיעור הריבית המתואמת יהיה כפי
השיעור המפורט בדף הראשון כ"שיעור ריבית מתואמת" .למרות האמור
בסעיף א' לעיל ,אם מוסכם כי הפרעון יעשה בשיטת לוח שפיצר ,תחושב
הריבית בגין התקופה המתחילה במועד העמדתו של האשראי ועד לסילוקו
בפועל על פי  360ימים בשנה ו 30 -ימים בחודש.
ריבית משתנה
 .1במקרה שבקשה זו הינה בקשה לקבלת אשראי בריבית משתנה,
תישא היתרה הבלתי מסולקת של האשראי ריבית בשיעור
העולה/נופל במספר האחוזים המפורט בדף הראשון כ"מרווח
הריבית" מעל/מתחת שיעור ריבית הפריים" .ריבית פריים" משמעה
הריבית הבסיסית שתהיה נהוגה בבנק מפעם לפעם בחשבונות עובר
ושב במטבע ישראלי.
שינוי בריבית הפריים בבנק יגרום לשינוי בריבית על האשראי ,וזאת
במספר אחוזים זהה לזה שבו שונתה ריבית הפריים או ,לפי בחירת
הבנק ,באותו יחס שבו שונתה ריבית הפריים לעומת ריבית הפריים
שהיתה לפני אותו שינוי.
על אף האמור לעיל ,בכל מקרה ששיעור הריבית (ריבית הפריים
בניכוי/בתוספת מרווח הריבית) עבור יום כלשהו יהיה נמוך מ,0%-
היתרה הבלתי מסולקת של האשראי תישא ריבית בשיעור  0%עבור
אותו יום.
 .2במקרה של פרעון בשיטת לוח שפיצר (באשראי בריבית משתנה)
תחושב הריבית באופן כנזכר בסעיף .3א .לעיל ואם יחול שינוי
בריבית הפריים ביום שאינו תאריך תשלום ריבית כלשהו ,אזי שיעור
הריבית החדש יחול החל ממועד שינוי הריבית או ממועד תשלום
הריבית הסמוך ביותר שלאחר מועד השינוי לפי בחירת הבנק.
 .3שיעור הריבית המצויין בדף הראשון כ"שיעור ריבית התחלתי" הינו
שיעור הריבית שיחול החל ממועד העמדת האשראי ועד לשינוי ריבית
הפריים ,כאמור לעיל.
 .4למניעת ספק מובהר בזה כי הבנק יהיה רשאי לשנות את שיעור
הריבית גם לגבי סכומי האשראי שכבר הוקצו לנו בחשבון האשראי.
אופן חישוב ריבית הפיגורים יהיה כמפורט בתנאי הניהול.
הנוסחה לחישוב שיעור ריבית הפיגורים תהיה כפי השיעור המפורט בטופס
"נספח לבקשה להקצאת אשראי-שיעור ריבית פיגורים".
בכל מקרה שיארע אחד מהאירועים המהווים עילה לפירעון מיידי של
חובותינו והתחייבויותינו כלפי הבנק על פי תנאי הניהול ו/או על פי כל
מסמך שנחתם ו/או ייחתם על ידינו כלפי הבנק ,יהיה הבנק רשאי ,אך לא
חייב ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,בין היתר ,להעלות את שיעור הריבית
החל על האשראי ,או כל חלק ממנו ,בשיעור שייקבע על פי שיקול דעתו
הבלעדי של הבנק ,אך שלא יהיה גבוה משיעור ריבית הפיגורים החל על
אותו אשראי (להלן" :תוספת הריבית") וזאת בלא לגרוע מזכויות

וסעדים העומדים לרשות הבנק לפי תנאי הניהול ו/או לפי כל דין .שיעור הריבית
החדש ,הכולל את תוספת הריבית ,יחול על האשראי החל מהמועד שיהיה נקוב
בהודעת הבנק ,ועד לתשלומו המלא בפועל או עד למועד הודעת הבנק על ביטול
תוספת הריבית ,לפי המוקדם מביניהם.

 .4פרעון הקרן והריבית
א .אנו מתחייבים בזה לסלק לבנק את קרן האשראי בתשלומים שווים ורצופים,
אשר מספרם ,תדירותם ,סכומו של כל אחד מהם ומועדיהם מפורטים בדף
הראשון תחת הכותרת "פרעון הקרן".
ב .אנו מתחייבים בזה לסלק לבנק את הריבית בגין היתרה הבלתי מסולקת של
האשראי בתשלומים רצופים אשר תדירותם ומועדיהם מפורטים בדף הראשון
תחת הכותרת "פרטי הריבית".
במקרה שהריבית תסולק בתשלום אחד ,כמפורט בדף הראשון ,הריבית תצורף
לקרן ותישא ריבית דריבית באותו שיעור ,במהלך כל תקופה המצוינת בדף
הראשון כ"תקופת צבירה" ,החל ממועד העמדת האשראי.
ג .אם האשראי נפרע בשיטת לוח שפיצר ,אזי במקום האמור בפסקאות א ו-ב.
לעיל ,אנו מתחייבים בזה לסלק לבנק את קרן האשראי ביחד עם הריבית בגין
היתרה הבלתי מסולקת של האשראי בתשלומים חודשיים שווים ורצופים אשר
מספרם ,מועדיהם וסכומו המשוער של כל אחד מהם מפורטים בדף הראשון
תחת הכותרת "פרעון לפי לוח שפיצר (קרן וריבית יחד)" .למרות האמור בסעיף
זה ייתכן כי התשלומים החודשיים לא יהיו שווים באופן מלא בשל שיטת חישוב
הריבית על פי מספר הימים כאמור בסעיף 3א .לעיל.
ד .לוח הסילוקין הכולל את הסכום המדוייק של כל תשלום יומצא לנו על-ידי הבנק
סמוך לאחר העמדת האשראי ואנו מסכימים כי הסכום המחייב של כל תשלום
יהיה זה המפורט בלוח הסילוקין הנ"ל או אם תוקן ,כאמור בפסקה זו להלן ,זה
המפורט בלוח הסילוקין המתוקן.
במקרה של שינוי שיעורי הריבית כאמור בסעיף 3ג .לעיל יותאם סכום יתרת
האשראי הבלתי מסולקת וסכומי התשלומים ישונו בהתאמה לאופן החישוב
שמוסבר לעיל.

 .5אופן פרעון האשראי
בהגיע מועד הפרעון של סכום כלשהו על חשבון האשראי הנ"ל ,קרן או ריבית או על
חשבון חיובים נוספים אזי לצורך סילוק אותו סכום תואילו לחייב את חשבוננו
אצלכם שסוגו ומספרו מפורטים בדף הראשון כ"חשבון לפרעון" (להלן " -החשבון
לפרעון").
אם לא תהיה בחשבון לפרעון יתרה קרדיטורית מספקת לכיסוי הסכום ,כולו או
חלקו ,תואילו להעמיד לנו אשראי ,בסך הדרוש לסילוק אותו סכום ,בין בחשבון
לפרעון ובין בחשבון אחר כלשהו ,וזאת על-ידי חיוב חשבון לפרעון או החשבון האחר
כאמור.
אם בעת חיוב חשבון לפרעון או החשבון האחר באשראי כאמור ,היתרה באותו חשבון
תהיה דביטורית או תיעשה דביטורית כתוצאה מהחיוב ,ישא האשראי ריבית בשיעור
שיהיה מקובל באותה עת על פי תנאי אותו חשבון .אם האשראי שיועמד לנו כאמור
יהיה בחריגה ממסגרת אשראי שאושרה קודם לכן ,ישא אשראי זה ריבית פיגורים
על -פי תנאי אותו חשבון.
הריבית שתגבה מאיתנו בחשבון לפרעון או החשבון האחר ,עלולה לעלות על אחת או
יותר מהאפשרויות של ריבית הפיגורים כפי שהם מפורטים בתנאי הניהול .אם יתברר
בין לפני ביצוע החיוב כאמור ובין לאחריו ,כי מצב החשבון לא מאפשר או לא איפשר
את חיובו בסכום האמור ,ואתם תחליטו כי אינכם מעוניינים מסיבה כלשהי להעמיד
לנו אשראי ,או שתהיה מניעה חוקית כלשהי לחיוב החשבון תהיו רשאים לחייב
חשבון מיוחד שתפתחו על שמנו באותו סכום ,והחשבון המיוחד כאמור ישא ריבית
כמפורט בסעיף  13.5לתנאי ניהול החשבון או בסעיף  5לתנאי ניהול האשראים.

 .6פרעון מוקדם
אנו נהיה רשאים לסלק את האשראי (קרן וריבית) לפני מועד הפרעון המוסכם ,בכפוף
לתשלום עמלות פרעון מוקדם ולתנאים נוספים שיהיו מקובלים בבנק כמפורט בסעיף
 13.2לתנאי ניהול החשבון או בסעיף  2לתנאי ניהול האשראים.
סעיף (13ב) לחוק המשכון ,תשכ"ז  1967 -וכן כל סעיף שיבוא במקומו ,לא יחול על
הפרעון המוקדם.

 .7העברה של זכויות ו/או חובות באשראי
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי הניהול ולהסרת ספק ,הבנק רשאי מעת לעת למסור לצד
שלישי עימו הבנק התקשר בהסכם להעברה של זכויות ו/או חובות באשראי (לרבות
באמצעות מכירה ,השתתפות ,גידור סיכון או כל דרך אחרת) ,כל מידע שיהיה דרוש
לדעת הבנק בקשר להסכם הנ"ל ,לרבות מידע אשר עשוי להעיד על הרעה ביכולת
הפרעון שלנו את האשראי ,ובכלל זה מידע בקשר עם עסקים אחרים שלנו.

 .8אי מעורבות בשוחד

לא היינו ,איננו ולא נהיה מעורבים במתן ו/או קבלת שוחד ,בין בארץ ובין בחו"ל ,ולא
התנהלו ולא מתנהלים כנגדנו הליכים פליליים בשל הפרת חוקים הקשורים במתן
ו/או קבלת שוחד .אנו נדווח לכם מיידית בכל מקרה שיחול שינוי באמור לעיל.
 .9ככל שהבקשה הינה של תאגיד -בהתאם להוראת בנק ישראל אנו מתחייבים למסור
לכם את הדוח הכספי שלנו ,במתכונת שנקבעה על פי דין או על פי כללי חשבונאות
מקובלים ,וזאת מיד לאחר יום חתימתו.
 .10אנו מאשרים כי נמסר לנו עותק מכתב זה.
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