תוספת לחוזה ההלוואה מס' ____________ יש למלא פרטים
שנערכה ונחתמה בתאריך ____________ יש למלא פרטים
בין
בנק לאומי לישראל בע"מ
רחוב מונטיפיורי 31-37
תל אביב
(להלן "הבנק") ____________ יש למלא פרטים
ובין
(להלן "הלווים")
הואיל :ומשרד הבינוי והשיכון (להלן" :משב"ש") הנפיק ללווים תעודת זכאות מספר ____________ (להלן:
"תעודת הזכאות") בהסתמך על הצהרת הלווים והתחייבותם לפיה תוך  4חודשים ממועד העמדת כספי
הלוואת הזכאות ו/או המענקים ו/או כל הכספים שיועמדו להם ע"י הבנק מכח תעודת הזכאות (להלן:
"הסיוע") ,ימציאו לבנק תעודת נישואין ממשרד הפנים המעידה על נישואי הלווים זה לזו (להלן" :תעודת
הנישואין").
והואיל :והלווים בקשו מן הבנק להעמיד להם את הסיוע כאמור בהסכם הלוואה מס' ____________ (להלן:
"ההלוואה ו"-חוזה ההלוואה" לפי העניין) וכן הסכם משכנתא מסגרת מספר ____________ (להלן:
"הסכם משכנתא מסגרת") על נספחיהם.
אי לכך הצהירו והסכימו הצדדים כדלקמן-:
 .1הלווים מתחייבים להמציא לבנק בתוך  4חודשים ממועד העמדת הסיוע ללווים או כל חלק ממנו את תעודת
הנישואין.
 .2הלווים מצהירים בזה כי ידוע להם כי הסיוע ניתן להם לאור הצהרתם והתחייבותם להמצאת תעודת הנישואין
כאמור וכי אם יתברר כי הצהרה זו אינה נכונה ו/או אם לא יעמדו בהתחייבותם ,בתום  4חודשים ממועד
ביצוע ההלוואה תחושב ההלוואה על פי הוראות משב"ש כדלהלן:
הסיוע הכולל את ההלוואות והמענקים ,יומרו לריבית ממוצעת ,אשר תחושב בהתאם להוראות משב"ש,
בתוספת שיעור  ,0.5%עד להצגת תעודת הנישואין .אם לא תוצג בפני הבנק תעודת נישואין בתום  12חודש
מתאריך ביצוע ההלוואה ,יועמד כל הסיוע לפרעון מיידי ,כאשר ההצמדה והריבית יחושבו מיום ביצוע הסיוע
ללא ניכוי החלק היחסי במרכיב המענק.
אם תוצג תעודת נישואין תוך  12חודשים מתאריך ביצוע ההלוואה ,יומרו שוב תנאי ההלוואה לתנאים
המקוריים של הסיוע כמפורט בחוזה ההלוואה וזאת מיום הצגת תעודת הנישואין ועד תום תקופת ההלוואה.
אם לא יציגו הלווים לבנק תעודת נישואין בתום  12חודשים ממועד ביצוע ההלוואה ,תועמדנה כל ההלוואות
שהועמדו במסגרת הסיוע ,לפרעון מיידי ,ויחולו כל הוראות חוזה ההלוואה בהקשר זה .במקרה זה כל סכום
הסיוע יוחזר במלואו כשהוא נושא ריבית פיגורים אשר תחושב מיום ביצוע הסיוע ועד השבתו בפועל .לא ינוכו
חלקים יחסיים במענקים המותנים או בהלוואות העומדות.
כל האמור לעיל יבוצע בהתאם להוראות וכללי משב"ש כפי שיהיו מעת לעת.
 .3בכפוף לאמור בנספח זה לא יחול כל שינוי בתנאי ותניות חוזה ההלוואה והסכם משכנתא מסגרת על כל
נספחיהם.
ולראיה באנו על החתום
בנק לאומי לישראל בע"מ
הלווים:
תאריך שם  +חתימה

תאריך שם  +חתימה

תאריך שם  +חתימה

הערבים:
תאריך שם+חתימה
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תאריך שם  +חתימה

תאריך שם  +חתימה

אישור החתימות ע"י פקיד הבנק
אני מאשר בזה כי הלווים והערבים חתמו בפני על תוספת זו
תאריך
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שם הפקיד

חתימת הפקיד

