משכנתא מסגרת מס'___________ ,חוזה הלוואה מס '_______וחוזה
נספח תיקון להסכם
635
הלוואה מס'__________
שנערך ונחתם ביום_________ לחודש_________ שנת_________
בע"מ
לישראל_________
לאומי_________
בין :בנק_________
(להלן" :הבנק")
ובין:
_______________ .1
_______________ .2
_______________ .3
_______________ .4
(להלן" :הלווים")
הואיל וביום_______נחתם בין הלווים לבנק הסכם משכנתא מסגרת מס'_______ ,הסכם
הלוואה מס'_______והסכם הלוואה מס'_______ ,המאפשרים ללווים לקבל מן הבנק הלוואות
ו/או אשראים שסכומם הכולל לא יעלה על סך של_______ש"ח הכל בהתאם להצהרות ,התנאים
והתניות בהסכם זה (להלן" :הסכם המסגרת" או "חוזה ההלוואה" לפי העניין).
והואיל והלווים ביקשו להקטין את היקף מסגרת האשראי הנקוב בהסכם המסגרת ,כך שיעמוד על
סך של_______ש"ח ולתקן בהתאם גם את חוזה ההלוואה.
לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן
 .1המבוא לנספח זה וכל האמור לנספח בגופו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם המסגרת ומחוזה
ההלוואה.
 .2על אף כל האמור בהסכם המסגרת תקטן מסגרת האשראי כך שלא תעלה בכל עת
על_______ש"ח.
 .3על אף כל האמור בחוזה ההלוואה_______יקטן סכום ההלוואה כך שלא יעלה
על_______ש"ח .האמור בסעיף  2לחוזה הלוואה מס'_______יתוקן כדלקמן:
בסעיף  ) ( 2לחוזה ההלוואה במקום הסכום של_______ש"ח יבוא הסכום של_______ש"ח.
 .4על אף כל האמור בחוזה הלוואה_______יקטן סכום ההלוואה כך שלא יעלה על_______/ $
אירו.
בסעיף  2לחוזה ההלוואה במקום הסכום של_______ / $אירו יבוא הסכום של_______ / $אירו.
 .5בכפוף לשינויים המחוייבים מהאמור בנספח זה לעיל ישארו כל תנאי הסכם המסגרת וחוזה
ההלוואה בתוקפם המלא.
 .6הלווים מאשרים בזאת ,כי אין ולא תהיינה להם כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי הבנק
מכל מין וסוג שהוא בקשר עם
האמור לעיל וכל הקשור והנובע מכך ,בין במישרין ובין בעקיפין.
 .7ידוע ללווים כי הם יוחייבו בעמלה בסך_______בגין מסמך זה ,בהתאם ללוח העמלות של
הבנק (אשר לא תעלה
בסכומה על העמלה בש"ח כפי שהיא מצויינת בלוח העמלות).
ולראיה באו הצדדים על החתום:
בנק לאומי לישראל בע"מ
הלווים ________________________ ,____________ ,____________ ,
אנו הח"מ
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
אשר ערבנו לבנק לפרעון ההלוואה ע"י הלווים ,לפי התנאים המפורטים בחוזה ההלוואה,
מסכימים בזה לאמור בנספח דלעיל לחוזה ההלוואה ומצהירים בזה שנמשיך לערוב לבנק לפרעון
ההלוואה בהתאם לתנאי הערבות המפורטים בחוזה ההלוואה ,אך בכפוף לשינויים המחוייבים
לעיל בנספח.

חתימת הערב ____________
חתימת הערב ____________
אימות חתימות ע"י נציג הבנק
אני מאשר בזה כי הלווים והערבים חתמו בפני על נספח זה.
שם הנציג ____________
חתימת הנציג____________

