
טפחות מזרחי
 אשראי מסגרת תסכם

)חח״ד( דביטורי חוזר ובחשבון )עו^ש( ושב עובר בחשבון

 עסקים מרכז סניף חשבון מספר

שנת לחודש ביום ב ונחתם שנערך

•ין
בע״מ טפחות מזרחי בנק

אחד; מצד "הבנק"( זה: )בהסכם

לבין

שני; מצד "הלקוח"( זה: בהסכם לחוד, מהם אחד וכל ביחד )כולם

 )חח״ד( דביטורי חוזר בחשבון או )עו״ש( ושב עובר בחשבון אשראי מסגרת לו להעמיד מהבנק ביקש והלקוח הואיל

האשראי"( "מסגרת זה: )בהסכם ₪של כולל בסך

להלן; זה בהסכם לאמור בכפוף האשראי, מסגרת את לו לתת הלקוח לבקשת הסכים והבנק והואיל

כדלקמן; ביניהם הצדדים הסכימו לפיכך

האשראי. מסגרת העמדת תנאי .1

 עליהם המסמכים פי ועל הבנק עם הלקוח של המקוריים ההתקשרות לתנאי ובכפוף בהתאם תועמד האשראי מסגרת

והם: - הבנק עם המקורית בהתקשרות הלקוח חתם

בחשבון שינויים ו/או חשבון לפתיחת בקשה מסמך -

ותיקונים( נספחים )כולל חשבון לניהול כלליים תנאים מסמך -

ותיקונים( נספחים )כולל באשראי לפעילות כלליים תנאים מסמך -

 ויחייב יחול תנאיהם, כל על התקשרות"(, תנאי " )להלן: לבנק הלקוח בין המקוריים ההתקשרות בתנאי האמור כל

האשראי. למסגרת בנוגע גם הבנק ואת הלקוח את

האשראי מסגרת פרטי .2

ללקוח: הבנק בין הוסכם עליהם האשראי מסגרת פרטי הם אלה

 ריבית סה״כ
סיכון( תוספת + ?)

לשנה( )ב־% הריבית הרכב
 המסגרת סכום

 ריביתחדשים בשקלים
מתואמת

 ריבית
נומינלית

 תוספת
סיכון

 ריבית
(?) בסיסית

מ:
עד: א.
מ:

עד: ב.
מ:

עד: ג.
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האשראי ממסגרת חרי,ה של במקרה הריבית שיעור .3
 ביותר הגבוהה בריבית החריגה בגין חשבונו יחויב - 2 בסעיף שנקבעה האשראי ממסגרת יחרוג הלקוח אם

 בריבית החריגה בגין החשבון את לחייב רשאי יהא הבנק זאת, עם יחד סעיף. שבאותו האשראי במסגרת שנקבעה
ישראל. בנק והוראות הדין פי על אפשרי יהיה הדבר כאשר מרבית,
לשנה.% היא להיום נכון המרבית הריבית

עמלות .4
אשראי הקצאת עמלת •

רבעון. כל בתחילת מראש, החיוב: מועד לשנה.% קטן/גדול: עסק -

 בפועל, המסגרת ניצול בגין הריבית סכום או זו עמלה תיגבה רבעון בכל לרבעון. ₪יחיד: -
הקודם. הרבעון בגין קלנדרי רבעון כל בתחילת החיוב: מועד השניים. מבין הגבוה לפי

בלבד( קסן/גדול ©לעסק מסמכים ובבסחונות/עריכת באשראי טיפול עמלת •

לו. בסמוך או זה, הסכם על הצדדים חתימת במעמד תיגבה ₪,בסך עמלה

הריביות חיו• מועד .5
הקודם. ברבעון המסגרת ניצול בגין שהצטבר הריבית בסכום קלנדרי רבעון כל בתחילת יחויב החשבון

ובריביות האשראי במסגרת שינויים .6

 הבסיסית הריבית בשיעור שינוי בשל - הריבית ושיעורי החישוב שיטת החיוב, מועד את לשנות רשאי הבנק א.
 ללקוח( )שירות הבנקאות כללי הוראות על-פי פרסום ו/או הבנק להודעת בהתאם אחרות, סיבות בשל ו/או

.1992התשנ״ב- מסמכים(, ומסירת נאות )גילוי

אשראי. הקצאת עמלת של החיוב ושיטת המועד השיעור, את לשנות רשאי הבנק ב.

 מסגרת לבטל או להפחית ללקוח, הודעה מתן תוך מיידי באופן בפעם, פעם ומדי עת בכל רשאי יהיה הבנק ג.
 במקרים זאת כל להפסיקו, או להקטינו או לעכבו, או מקצתו, או כולו כלשהו, אשראי מתן לדחות או אשראי

 הלקוח, של הפרעון בכושר לרעה שינוי יחול אם או האשראי את לגבות יכולת באי להסתכן עלול הוא בהם
 ביטול או מיידית הקטנה המחייבים אחרים תנאים יווצרו אם או מיידי לפירעון להעמדה עילה תתקיים אם או

דין. כל פי על המותרים אחרים במקרים או האשראי מסגרת של

מירבית. בריבית החובה יתרת כל תחויב המסגרת ביטול ממועד ד.

האשראי ממסגרת חריגה של במקרים הבנק וחובות הלקוח חובות .7

 אחרת פעולה כל ו/או העברות ו/או - במזומן ובין •שיקים בין - משיכות לבצע שלא בזאת מתחייב הלקוח א.
לעיל. כאמור שאושרה האשראי ממסגרת גבוהה תהיה בחשבון החובה שיתרת לכך שתגרום

 המשיכות ואת בחשבונו היתרות את רציף באופן לבדוק מתחייב הלקוח האשראי, ממסגרת לחרוג לא כדי ב.
הצפויות.

 תיווצר שלא כך לפעול הבנק על (325 מס׳ הוראה תקין, בנקאי )ניהול הבנקים על המפקח להוראות בהתאם ג.
 שנקבעה, האשראי מסגרת על העולה )חח״ד( דביטורי חוזר בחשבון או )עו״ש( ושב העובר בחשבון חובה יתרת

 עליהם. חתום שהלקוח באשראי לפעילות הכלליים בתנאים וכן בהוראה המפורטים מסוימים במקרים אלא
מוקדמת. הודעה ללא יהיו לחריגה שיגרמו שיקים ו/או חיובים ו/או משיכות החזר

 החשבון הגבלת ובהן חמורות תוצאות אחריו גורר שיקים ו/או משיכות ו/או חיובים החזר כי לציין חשוב ד.
.1981 — התשמ״א כיסוי, ללא שיקים חוק לפי

 לחריגה יגרמו הכולל שבסכומם שיקים ו/או משיכות ו/או חיובים מספר לבנק יגיעו מסוים שביום מקרה בכל ה.
 תשלומים, ריבית, חיובי לרבות ידו על שבוצעו חיובים לכיבוד כל קודם יפעל הבנק האשראי, ממסגרת
אחרים. חיובים ייפרעו יתאפשר, אם כך, אחר ורק בזה וכיוצא עמלות הלוואות,

 ,10:00 בשעה בבוקר, יום באותו המאוחר לכל בכתב, לבנק להודיע החובה הלקוח על מוטלת כזה במקרה
 על בכתב הודעה ניתנה שלא במידה יוחזר. ואיזה יכובד, ידו על שבוצעו המשיכות או החיובים מתוך איזה

כך. עקב הבנק כלפי דרישות ו/או טענות כל יהיו לא וללקוח בלבד דעתו שיקול לפי הבנק יפעל הלקוח, ידי



האשראי מסגרת הקצאת תחילת מועד .8

. יום עד בתוקף ותהיה לתוקף זה הסכם כניסת עם ללקוח תוקצה האשראי מסגרת א.

 את בכתב הבנק אישר כן אם אלא בהודעה, צורך כל ללא מאליה האשראי מסגרת תתבטל זה מועד אחרי ב.
לכן. קודם שהיו תנאים באותם נוספת לתקופה הארכתה

 המסגרת את להאריך רצונו אי על בכתב לבנק שהודיע במידה הלקוח את תחייב לא כזו צדדית חד הארכה
הבנק. הודעת קבלת מיום ימים שלושה תוך וזאת נוספת בתקופה

 ©עדמיום יאוחר לא הלקוח על־ידי כנדרש ייחתם שההסכם בתנאי לתוקף ייכנס זה הסכם ג.
 ©אם הלקוח עם שסוכמו הביטחונות כל לבנק שיומצאו ובתנאי לחתימה(, ההסכם טיוטת הפקת מיום ימים 3

 מסגרת את להעמיד דעתו שיקול לפי יוכל הבנק זאת, עם יחד ההסכם. על יחתום שהבנק לכך ובכפוף סוכמו(
בתנאיו. עמד לא הלקוח אם גם האשראי,

 הבנק יהיה לא בפועל, המסגרת הועמדה לא עוד וכל זו, אשראי למסגרת הקשור בכל כלשהו שינוי יחול אם ד.
המסגרת. את להעמיד חייב

מיוחדים תנאים .9

הצהרה .10
 והסיכונים והסיכויים משתנה, בריבית אשראי של והמיוחדות השונות המשמעויות לו הובהרו כי מאשר הלקוח

זה. מסוג באשראי האפשריים

החתום: על הלקוח •א ולראיה

תאריך חתימה זהות מספר שם

1

2

3

החתום: על הבנק •א ולראיה

הבנק וחותמת חתימה

בע״מ טפחות מזרחי בנק
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