שם הלקוחות _________________________________________________________

______________________________
)מספר חשבון(

)סוג חשבון(

)סניף(

סכום מסגרת אשראי ______________________ מועד הקצאת האשראי __________________ תאריך תום תוקף ______________
לכבוד
בנק לאומי לישראל בע"מ ") -הבנק"(
סניף_______________

בקשה להקצאת מסגרת אשראי בעו"ש
אשראי שוטף
)טופס נתק(
שיעור הריבית על יתרות החובה בתוך מסגרת האשראי:
 .1יתרת חובה עד לסך ___________________________ ") ₪מדרג  _______ % ("1לשנה )נכון להיום( )ריבית מתואמת ________%
לשנה(.
שיעור זה מורכב מהריבית הבסיסית )ריבית הפריים ,כיום  ___________ %לשנה( בתוספת _________ %לשנה.
 .2יתרת חובה מסך _______________________  ₪ועד סך ____________________ ") ₪מדרג  _______ % ("2לשנה) .נכון להיום(
)ריבית מתואמת _________ %לשנה( .שיעור זה מורכב מהריבית הבסיסית )ריבית הפריים ,כיום  _______ %לשנה( בתוספת
 _________ %לשנה.
שיעור מירבי של ריבית חריגה:
 _______ %לשנה )נכון להיום( )ריבית מתואמת  _______%לשנה( .שיעור זה מורכב מהריבית הבסיסית )ריבית הפריים ,כיום _______ %
לשנה ( בתוספת  ______ %לשנה ובתוספת ריבית בגין חריגה  ___3.5____ %לשנה.
עמלת הקצאת אשראי לרבעון
חשבונך יחויב בסוף כל רבעון בעמלת הקצאת אשראי בסך של  ₪ 12.00לרבעון ,או בריבית בגין ניצול מסגרת האשראי במהלך הרבעון,
כמפורט להלן :אם סכום עמלת הקצאת האשראי יהיה גבוה/שווה לסכום הריבית ,תגבה עמלת הקצאת האשראי בלבד .אחרת ,תגבה
הריבית בלבד.

הוצאות נוספות ________________________
 .1בקשת מסגרת אשראי
אנו מבקשים בזה מהבנק להקצות לנו בחשבוננו אצלכם ,שמספרו מפורט לעיל )להלן – "החשבון"( ,מסגרת אשראי )להלן –
"מסגרת האשראי"( בסכום הנקוב לעיל כ"סכום מסגרת אשראי" ,בכפוף לאמור בבקשה זאת ובתנאים הכללים לניהול חשבון עובר
ושב ,החלים על החשבון הנ"ל וכפי ששונו או ישונו בעתיד )להלן – "תנאי הניהול"(.
 .2תקופת האשראי ,בקשה לחידוש תקופת האשראי
 2.1יום העמדת האשראי יהיה המועד המפורט לעיל כ"מועד הקצאת האשראי" .אם לא צויין לעיל מועד הקצאת האשראי ,יהיה
מועד זה – המועד שיצויין בהודעת הבנק על הקצאת מסגרת האשראי .תום תוקפה של מסגרת האשראי יהיה המועד המפורט
לעיל כ"תאריך תום תוקף".
 2.2אנו מבקשים כי בכל תום תוקף של מסגרת האשראי ,היא תחודש לתקופות נוספות של שנה אחת )או תקופה אחרת( בכל פעם,
בתנאים שיהיו בתוקף בעת כל חידוש כאמור ,לרבות שיעורי הריבית ,שיעורי עמלת הקצאת אשראי ועמלות נוספות ,כפי שיהיו
בתוקף בעת כל חידוש .כניסתה לתוקף של כל מסגרת אשראי חדשה מותנית בכך שאנו נקבל מהבנק ,לפחות  10ימים לפני תום
תוקפה של מסגרת האשראי הקיימת ,הודעה בכתב על הסכמת הבנק לחידוש הנ"ל ועל תנאי מסגרת האשראי המחודשת.
למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בבקשה זו כדי לגרוע מזכותו של הבנק לא לחדש את מסגרת האשראי כולה או חלקה ,או
לחדשה לתקופה הקצרה משנה ,ו/או להפחית או לבטל ,בכל עת ,כל מסגרת אשראי בחשבון ,על פי התנאים המפורטים בתנאי
הניהול.

חתימת הלקוח/ות________________________X:
לכבוד
הננו מתייחסים לבקשתכם הנ"ל ומתכבדים להודיעכם כי אישרנו לכם
מסגרת אשראי ,בכפוף לכל האמור בבקשה זאת ובתנאי הניהול.
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 .3ריבית
רשמנו לפנינו כי ,בכפיפות לאמור בכתב זה ובתנאי הניהול ,וכל עוד לא תודיעו אחרת אזי:
 3.1ריבית על יתרות חובה במסגרת האשראי
שיעור הריבית על יתרות חובה במסגרת האשראי יהיה שיעור משתנה ,המבוסס על הריבית הבסיסית בחשבונות עובר ושב
)פריים( ,כפי שתהיה בכל עת בצירוף תוספת ,אשר שיעורם ,נכון למועד כתב זה ,מפורטים לעיל תחת הכותרת" :שיעור הריבית
על יתרות החובה בתוך מסגרת האשראי".
 3.2שיעור מירבי של ריבית חריגה
השיעור המירבי של ריבית החריגה יהיה שעור משתנה ,המבוסס על שיעור הריבית הגבוה ביותר הנקוב לעיל תחת הכותרת
"שיעור הריבית על יתרות החובה בתוך מסגרת האשראי" בתוספת ריבית חריגה ,אשר שיעורה ,נכון למועד כתב זה ,מפורט לעיל
תחת הכותרת" :שיעור מירבי של ריבית חריגה".
 3.3תקופת חישוב הריבית ומועדי החיוב
הריבית האמורה בפסקאות  3.1ו –  3.2לעיל תחושב על מספר הימים בהם היתה יתרת החשבון דביטורית ,והיא תשולם על
ידינו או תיזקף לחובת החשבון ,ביום העסקים האחרון של כל אחד מהחודשים מרץ ,יוני ,ספטמבר ודצמבר של כל שנה.
 .4עמלת הקצאת אשראי
עמלת הקצאת האשראי בגין מסגרת האשראי לכל רבעון תהיה בסכום או בשיעור המפורטים לעיל כ"עמלת הקצאת אשראי
לרבעון" .אם לא צוין לעיל אחרת ,העמלה תשולם על ידינו או תיזקף לחובת החשבון מראש בעת הקצאה או הגדלה של מסגרת
האשראי ,ולאחר מכן ,תשולם על ידינו או תיזקף לחובת החשבון מראש ביום העסקים הראשון של כל אחד מהחודשים ינואר,
אפריל ,יולי ואוקטובר ,של כל שנה.
אם צוין לעיל כי העמלה תיגבה בסוף כל רבעון ,היא תשולם על ידנו או תיזקף לחובת החשבון בסוף הרבעון שבו הוקצתה או
הוגדלה מסגרת האשראי ולאחר מכן תשולם ביום העסקים האחרון של כל אחד מהחודשים מרץ ,יוני ,ספטמבר ,ודצמבר ,של כל
שנה.
העמלה תחושב באופן יחסי לפי מספר הימים שבהם הייתה בתוקף מסגרת אשראי ,במהלך הרבעון.
למרות האמור לעיל ,הבנק רשאי לקבוע סכום מינימום ו/או סכום מקסימום לעמלת הקצאת האשראי.
 .5מסגרת חד צדדית
 5.1אנו מסכימים כי הבנק יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להקצות לנו בחשבון מסגרת אשראי חד צדדית ,מבלי
שאנו נבקש זאת .העמיד הבנק מסגרת חד צדדית ,לא יתפרש הדבר כהסכמה מצידו לעשות כן בעתיד ,או לחדש את המסגרת
החד צדדית שהועמדה ,כולה או חלקה.
בכל מקרה של העמדת מסגרת חד צדדית על ידי הבנק ,יראו את המסגרת החד צדדית כחלק ממסגרת האשראי ויחולו עליה
תנאי כתב זה ותנאי הניהול.
 5.2יתרת החובה שתיווצר בחשבון במסגרת החד צדדית ,אם הבנק יאשר לנו כזאת ,תישא ריבית משתנה ,בשיעור הגבוה ביותר
שנקבע למדרג האשראי האחרון שהוסכם עמנו.
 5.3תקופת המסגרת החד צדדית יכולה להיות שונה מתקופת מסגרת האשראי הנזכרת בראש כתב זה.
 5.4על המסגרת החד צדדית לא תיגבה עמלת הקצאת אשראי.
 5.5הבנק ימסור לנו הודעה על העמדת המסגרת החד צדדית ועל תנאיה ,בסמוך לקביעתה.
 .6שינויים
 6.1ידוע לנו כי הבנק יהיה רשאי לשנות בכל עת את שיעורי הריבית או כל מרכיב שלהם )לרבות את התוספות מעל הפריים
והתוספת בגין חריגה( ,את שיעור וסכום עמלת הקצאת האשראי )לרבות סכומי המינימום והמקסימום( ,את מועדי חיובם ודרך
חישובם.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בהיות הריביות מבוססות על ריבית הפריים ,כל שינוי בריבית הפריים יגרום לשינוי דומה בשיעורי
הריביות .כל שינוי כאמור יחול גם לגבי המסגרת החד צדדית הנזכרת בסעיף  5לעיל ,אם הועמדה או תועמד כזאת.
 6.2שינוי כנ"ל יחול הן לגבי כל יתרת החובה הקיימת במועד השינוי והן לגבי כל יתרת חובה שתווצר לאחר מכן.
 6.3הודעה על כל שינוי כנ"ל תינתן בדרך הקבועה על פי כל דין.
 6.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידוע לנו כי ייתכן שינוי במרכיב כלשהו של הריבית עוד לפני מועד הקצאת מסגרת האשראי ,ובמקרה
כזה שיעורי הריבית על יתרת החובה בחשבון במועד הקצאת מסגרת האשראי יהיו השיעורים החדשים החלים באותו מועד ולא
השיעורים הנזכרים בכתב זה לעיל ,הניתנים רק לשם מידע.
 .7הננו מאשרים כי קיבלנו לידינו עותק מכתב זה.

חתימת הלקוח/ות________________________X:
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