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.1

הננו מבקשים בזאת מבנק לאומי לישראל בע"מ )להלן" :הבנק"( ,להקצות לנו מסגרת אשראי שסכומה הכולל לא יעלה בכל עת על
________________ ש"ח )להלן" :מסגרת האשראי"( ,ממנה נבקש לקבל על פי בחירתנו אשראים ו/או הלוואות בגבול מסגרת האשראי
ובמהלך תקופת מסגרת האשראי ,לפי תנאי ההלוואות ו/או האשראים הקיימים בבנק מעת לעת ביום קבלת ההלוואה או האשראי על ידינו
)להלן" :ההלוואות"( ,וכנגד העמדת בטחונות לשביעות רצונו של הבנק ועמידה בכל הקריטריונים של הבנק לצורך קבלת מסגרת האשראי.

.2

הבנק רשאי לסרב ליתן לנו הלוואות בגבול מסגרת האשראי וכן רשאי הוא להקטין או לבטל את מסגרת האשראי ,כן רשאי הוא שלא להעמיד לנו
הלוואות אם בכל עת שהיא הבנק יקבע ,כי כתוצאה משינוי כלשהו בהוראות הדין ו/או בהוראות/הנחיות בנק ישראל ,העמדת הלוואה נוספת
לרשותנו במסגרת האשראי הינה בלתי חוקית ,והכל בהתאם לתנאים שיפורטו בהסכם משכנתא מסגרת ו/או בחוזה ההלוואה ו/או בכל הסכם
ו/או מסמך אחר עליו נחתום עם הבנק )להלן" :החוזים"(.

.3

הפרטים והנתונים שמסרנו ו/או שנמסור לבנק הינם נכונים והבנק יהיה רשאי לעשות בהם שימוש לצורך בדיקת הבקשה למתן אישור עקרוני
להקצאת מסגרת אשראי לטובתנו .האישור העקרוני לבקשה זו ,אם ינתן ,מותנה בכך שכל הנתונים שנמסרו על ידנו אכן יאומתו במסמכים
שנתבקש להמציא לבנק ,ואכן נמציא בפועל ו/או בכל דרך אחרת כפי שנידרש ע"י הבנק וכן בתנאי שלא יתגלו לבנק נתונים משמעותיים נוספים
שלא פורטו בבקשה זו.

.4
א.

לצורך בחינת הבקשה להקצאת מסגרת האשראי וההלוואות ולצורך העמדת ההלוואות וניהולן וקבלת החלטות הדרושות בקשר עמן ועם
מסגרת האשראי ,ככל שתינתן ,נדרשנו ו/או נידרש למסור לבנק ,מפעם לפעם ,פרטי זיהוי אישיים וכן פרטים ונתונים נוספים .הובא
לידיעתנו כי מסירת חלק מן הפרטים והנתונים נדרש על פי דין ,ומסירת פרטים ונתונים אחרים הינם בהתאם לרצוננו והסכמתנו .הפרטים
והנתונים שנמסרים ו/או שיימסרו לבנק ,יוחזקו כולם או חלקם ,במאגרי המידע אצל הבנק ו/או אצל גופים העוסקים בצד הטכני של אותם
נתונים עבור הבנק ו/או אצל הגופים להם רשאי הבנק להעביר פרטים ו/או נתונים בהתאם לבקשה זו ו/או בהתאם לחוזים.
הבנק יהיה רשאי לעבד את המידע שמסרנו ו/או שנמסור לבנק ו/או כל מידע נוסף שיתקבל אודותינו ומידע כאמור ו/או תוצרי עיבוד המידע
על ידי הבנק עשויים לשמש כדי להציע לנו מוצרים ו/או שירותים שונים שעשוי להיות לנו עניין בהם ,מעת לעת ,והכל בכפוף לזכויותינו על
פי כל דין.

ב.

לצורך עמידת הבנק בדרישות כל דין ,לרבות ציות להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים ו/או לצורך ביצוע הוראות החוזים,
הבנק יהיה רשאי למסור לכל אחד מהגופים האחרים בקבוצת הבנק ו/או לכל חברת ביטוח )ישירות או באמצעות סוכנות ביטוח( )להלן:
"המבטח"( שתבטח את הנכס המשועבד לבנק ו/או את חיי הלווים בביטוח חיים וכן לחברת "מעלות" סוכנות לביטוח בע"מ )להלן" :סוכנות
הביטוח"( וכן לגופים אשר עמם המבטח או סוכנות הביטוח ה/יתקשרו מעת לעת וכן למסור למשרד הבינוי והשיכון ו/או למשרד האוצר
ו/או לכל גוף הקשור במימון חלק כל שהוא מההלוואות ו/או לגופים שעשויים להשתתף במימון כל חלק מההלוואות ו/או לגופים שהבנק
עשוי לשתף עימם פעולה בהעמדת ההלוואות ו/או לגופים להם רשאי הבנק להעביר מידע בהתאם לחוזים ,וכן לקבל מכל גוף כאמור ,מידע,
נתונים ומסמכים הקשורים אלינו ,וכן מידע אודותינו המצוי ו/או שיהיה מצוי בידי הגוף מוסר המידע ,והכל לרבות בהתייחס למידע שחלה
עליו חובת סודיות ו/או חובת שמירת הפרטיות.
כמו כן הבנק יהיה רשאי למסור את הפרטים והנתונים אודותינו לסוכנות הביטוח לצורך הצעת מוצרי ביטוח חיים ו/או נכס ו/או במידה
ואנו לא נמציא לבנק פוליסת ביטוח מתאימה ו/או לא נמציא לבנק אישור בדבר חידוש הפוליסה ,כנדרש עפ"י מסמכי ההלוואה ,ואנו
מאשרים בזאת לסוכנות הביטוח ,לרבות באמצעות מי מטעמה ,לפנות אלינו בעניין זה בעתיד ,בין בכתב ובין בעל פה ובין בכל אמצעי אחר.

ג.

הבנק יהא רשאי בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,ללא צורך בקבלת הסכמתנו וללא צורך במתן הודעה לנו ,להמחות  /להעביר  /למכור את
הזכויות וההתחייבויות של הבנק ,במסגרת האשראי )לרבות באשראים ו/או בהלוואות שיועמדו לנו מכוחן( ,כולן או חלקן ,לכל נעבר ,וכל
נעבר יהיה רשאי להעביר את הזכויות וההתחייבויות כאמור וכל זכות או התחייבות אחרת הנלוות לזכויותיו ולהתחייבויותיו כאמור או כל
חלק מהן ,לכל נעבר אחר מבלי צורך בהסכמה שלנו או בהודעה לנו וכל מקבל העברה יהיה רשאי להעביר כאמור את הזכויות
וההתחייבויות וחוזר חלילה ,וכל זאת בכפוף להוראות הדין .בנוסף ,הבנק יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בקבלת הסכמה
או מתן הודעה לנו ,לשתף צדדים שלישיים בהעמדת ההלוואות ו/או האשראים ,באופן שחלק מסכום ההלוואות ו/או האשראים יועמד
ממקורות הבנק ועל אחריותו וחלק מסכום ההלוואות ו/או האשראים יועמד ממקורות המלווים הנוספים ועל אחריותם.
במסגרת ביצוע האמור לעיל ,יהיה רשאי הבנק לגלות ולמסור כל מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או פרטים המצויים כיום בידי הבנק
ו/או שיהיו מצויים בעתיד בידי הבנק ובכלל זה כאלה הנוגעים אלינו שנמסרו לבנק על ידנו ו/או שנמסרו לבנק על ידי צדדים שלישיים
בקשר אלינו.

ד.

לצורך הפקת דפי מידע בקשר עם ההלוואות ,ככל שאלו יועמדו לנו על ידי הבנק ,נהיה רשאים לקבל כרטיס מידע ,וזאת באמצעות פנייה
למוקד שירות הלקוחות בטלפון __________ או באחת מנציגויות המשכנתאות בבנק .לווים שברשותם כרטיס אשראי ו/או כרטיס
למשיכת מזומנים ו/או כרטיס מידע שהונפק על ידי הבנק בחשבון המתנהל בבנק ,יכולים לקבל באמצעותו מידע על כל ההלוואות שהועמדו
על ידי הבנק ושהתשלומים בגינם מחויבים באותו חשבון ,ללא צורך בכרטיס מידע נוסף .גישה למידע כאמור קיימת גם באמצעות
האינטרנט ,וזאת ללווים שלהם חשבון המתנהל בבנק אשר יש להם גישה אליו באמצעות האינטרנט.

ה.

אין בהגשת בקשה זו או באישורה העקרוני או באינפורמציה המקדמית שנמסרה לנו בקשר עם ההלוואות ,משום התחייבות כלשהי של
הבנק להעניק לנו את מסגרת האשראי ו/או את ההלוואות המבוקשות ו/או התחייבות כלשהי לגבי תנאי ההלוואות ו/או המועדים בה יינתנו
ו/או כל דבר אחר בקשר עם ההלוואות.
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