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לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן" :הבנק")

בקשה לדחיית תשלומי משכנתא

אנו הלווים
שם משפחה

מספר תעודת זהות/דרכון

שם פרטי

1
2
3
4
מבקשים דחייה בפירעון ההלוואה/ות המפורטות בבקשה זו להלן )להלן" :ההלוואות"ו/או "חוזי ההלוואות" ,לפי העניין).
ל 3 -תשלומים חודשיים (,להלן" :הדחייה" ו/או "דחיית התשלומים החודשיים בהלוואות" ו/או "תקופת הדחייה" לפי העניין(.
אנו מבקשים דחיית התשלומים החודשיים )סמן  xבאפשרויות והשלם החסר):
 בכל ההלוואות המשותפות ללווים הרשומים בטבלה לעיל
 רק בהלוואות המפורטות להלן (לציין את מספרי ההלוואות)

מספרי ההלוואות מופיעים באזור האישי באתר האינטרנט של לאומי תחת הלוואות ומשכנתאות ובדו"ח השנתי הנשלח בדואר.
על אילו תשלומים תחול הדחייה?
הדחייה כוללת את תשלומי הקרן ,הריבית והפרשי ההצמדה בלבד (גרייס מלא).
הדחייה לא תחול על הלוואה מסוג בוליט כהגדרתה בחוזה ההלוואה ,על הלוואות שמועד פירעונן ב 6 -החודשים הקרובים ועל
הלוואות של לקוחות שאחת מהלוואותיהן עם חוב פיגורים .כמו כן ,הדחייה לא תחול על התשלומים הנלווים ,לרבות ,אך לא רק,
עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח .תשלומים אלה ימשיכו להיגבות גם בתקופת הדחייה.
מה קורה עם התשלומים שיידחו?
אין בדחייה כדי להוות וויתור על התשלומים החודשיים בתקופת הדחייה אלא דחיית תשלומים בלבד .בתום תקופת הדחייה,
תשלומי המשכנתא שנדחים ,כולל ריבית והפרשי הצמדה בגין התשלומים הנדחים ,ייפרסו על פני יתרת תקופת המשכנתא,
כך שהתשלומים החודשיים שלאחר תקופת הדחייה יהיו מוגדלים .
בכפוף לשינויים המחויבים בבקשה זו ,יישארו כל תנאי הסכם משכנתא מסגרת וחוזי ההלוואות בתוקפם המלא.
ידוע לנו כי בקשתנו לדחייה כאמור כפופה לאישור הבנק ובמידה ותאושר תהפוך בקשה לדחייה זו לנספח להסכם משכנתא
מסגרת אשר תחייב אותנו ,ללא צורך במסמך נפרד ו/או נוסף.
דחיית התשלומים אינה כרוכה בעמלה.
יש למלא את הפרטים הבאים:
מספר חשבון העו"ש ממנו יורדת ההרשאה לחיוב המשכנתא
תאריך חיוב המשכנתא הקרוב

טלפון ליצירת קשר וקבלת הודעות בsms -

אנו מסכימים לכך שעל בקשתנו יחולו תנאים כלליים לשימוש בשירותי בנקאות בתקשורת וכן טופס הצטרפות לשירותי
בנקאות בתקשורת תוך בחירת ערוץ הדוא"ל לביצוע פעולות ,כמפורט בקישורים אשר צורפו באתר .אנו מאשרים שניתנה לנו
הזדמנות לעיין בתנאים הנ"ל ואנו מסכימים לתוכנם.
ככל שנחתמה בקשה זו ע"י לווה אחד ,הבקשה הינה בשם כל הלווים ובהסכמתם.
חתימת המבקש:

_________________
שם מלא

____________
תאריך

________________
חתימה

