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 2102נובמבר :תאריך

 לכבוד

 (לקוח)

 ,.נ.ג.א

 

 תנאים חדשים בפעילות בנקאית: הנדון

 

המאפשר לבנק לשנות מעת , שהנך חתום עליה" תנאים כלליים לניהול חשבון"בחוברת  10בהתאם לסעיף 

שייכנס לתוקף ביום  הרינו להודיעך על השינוי הבא, לעת את התנאים המסדירים את פעילות הלקוח בבנק

02.00.2102 : 

 פרטי+תנאים כלליים לפעילות באשראי עסקי 

' מס

 סעיף
 הנוסח החדש הנוסח הקודם

2.94  
משמעו מדד המחירים לצרכן  -" היסודיהמדד "

או , האחרון שייקבע לפני יום מתן ההלוואה

אם , לפני מתן כל סכום מתוך סכום ההלוואה

 .ההלוואה ניתנה בחלקים

חירים לצרכן משמעו מדד המ -" המדד החדש"

האחרון שייקבע לפני תשלומו בפועל של סכום 

כלשהו של פרעון קרן ההלוואה או הריבית 

 .בגינו

משמעו כל סכום שנוסף  -" הפרשי הצמדה"

עקב הצמדה למדד , לקרן והריבית עליה

 .לצרכןהמחירים 

משמעו מדד המחירים לצרכן  -" היסודיהמדד "

או לפני  ,האחרון שייקבע לפני יום מתן ההלוואה

אם ההלוואה , מתן כל סכום מתוך סכום ההלוואה

 .ניתנה בחלקים

משמעו מדד המחירים לצרכן  -" המדד החדש"

האחרון שייקבע לפני תשלומו בפועל של סכום 

 .כלשהו של פרעון קרן ההלוואה או הריבית בגינו

 

05 
 חישוב הפרשי הצמדה : כותרת התשלום הפרשי הצמד: כותרת

0595 
ר במועד שנקבע לתשלום כלשהו של יתבר אם

כי המדד , או הריבית בגינו/קרן ההלוואה ו

ישלם , החדש עלה לעומת המדד היסודי

, או ריבית/הלקוח את אותו תשלום של קרן ו

כשהם מוגדלים באופן יחסי למידת העליה של 

ואולם אם . המדד החדש לעומת המדד היסודי

יתברר כי המדד החדש זהה עם המדד היסודי 

אזי ישלם הלקוח את אותו , או קטן ממנו

או ריבית בסכום הנקוב בלוח /תשלום של קרן ו

 .הסילוקין

 

בפועל של סכום תשלום היתברר במועד  אם

השתנה כי המדד החדש , ההלוואה בגיןכלשהו 

, סכוםישלם הלקוח את אותו , לעומת המדד היסודי

באופן יחסי , לפי העניין, או מוקטןמוגדל  ואכשה

של המדד החדש לעומת המדד  שינוית הלמיד

 .היסודי
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 פרטי+תנאים כלליים לפעילות באשראי עסקי 

' מס

 סעיף
 הנוסח החדש הנוסח הקודם

0594 
או ריבית /במועד הפרעון של תשלום קרן ו אם

לא , לעיל 11.0המוגדלות לפי סעיף , כלשהן

ישלם , נקבע עדיין המדד שאמור היה להקבע

או אותה ריבית כשהן /הלקוח את אותה קרן ו

מותאמות על בסיס ארעי של המדד שנקבע 

אם יתברר כי המדד . מועדלאחרונה לפי אותו 

שייקבע בפיגור לאחר מועד הפרעון , החדש

בסיס  משהשתנה לעומת המדד ששי, כאמור

אזי ישלם , ארעי לפרעון אותה קרן או ריבית

ולא , הלקוח את ההפרשים במועד הפרעון הבא

ימים מדרישתו הראשונה של  -7יאוחר מ

או שהלקוח יזוכה בהפרשים במועד , הבנק

 .לפי הענין, הפרעון הבא

 

או ריבית כלשהן לא /קרן ושל במועד התשלום  אם

ישלם , נקבע עדיין המדד שאמור היה להקבע

או אותה ריבית כשהן /הלקוח את אותה קרן ו

מותאמות על בסיס ארעי של המדד שנקבע 

אם יתברר כי המדד . לאחרונה לפי אותו מועד

, שייקבע בפיגור לאחר מועד הפרעון כאמור, החדש

בסיס ארעי לפרעון  משלעומת המדד ששי השתנה

אזי ישלם הלקוח את , אותה קרן או ריבית

 7-ולא יאוחר מ, ההפרשים במועד הפרעון הבא

או שהלקוח , ימים מדרישתו הראשונה של הבנק

 .לפי הענין, יזוכה בהפרשים במועד הפרעון הבא

 

0595 
מוסכם שאם , לעיל 11.0לאמור בסעיף  בנוסף

אזי , ון סכום קרן או ריביתהלקוח יפגר בפרע

ישלם הלקוח את אותו סכום כשהוא מוגדל 

באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש 

זה  11.1הוראות סעיף . לעומת המדד היסודי

אחרת בכתב זה בגין  ראהאינן גורעות מכל הו

 .פיגורים בפרעון

 

 (מבוטל)

 

059295 
, אם מועד הפרעון הקבוע יידחה על פי כל דין

תישא ההלוואה הפרשי הצמדה בגין המדד  אזי

החדש שיהיה ידוע בעת הפרעון בפועל עקב 

הכל אם לא נקבע אחרת  -הדחיה כאמור לעיל 

 .באותו דין

 

 (מבוטל)

 

 

0.95 
ההלוואה והריבית וכל התשלומים  סכום

צמודים לעליה של  היוהנוספים על פי כתב זה י

 .ח"השער היציג של המט

 

ית וכל התשלומים הנוספים ההלוואה והריב סכום

 .ח"צמודים למט היועל פי כתב זה י

 

0.94 
 (מבוטל)משמעו כל סכום  -" ח"הפרשי הצמדה למט"
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 פרטי+תנאים כלליים לפעילות באשראי עסקי 

' מס

 סעיף
 הנוסח החדש הנוסח הקודם

לקרן והריבית , שנוסף לפי תנאי ההלוואה

עקב הצמדה לעליה של השער היציג של , עליה

 .ח"המט

 

 

0.90 
משמעו השער " השער היציג החדש" המונח

הן )פרעונו של כל תשלום היציג שייקבע ביום 

ואם לא נקבע באותו יום שער , (קרן והן ריבית

השער , אזי יהיה השער היציג החדש, יציג

 .האחרון שנקבע לפני אותו יום

 

משמעו השער היציג " השער היציג החדש" המונח

הן ) שהוכלסכום של  תשלומו בפועלשייקבע ביום 

, יציג ואם לא נקבע באותו יום שער, (קרן והן ריבית

השער האחרון , אזי יהיה השער היציג החדש

 .שנקבע לפני אותו יום

 

 ח"תשלום הפרשי המצדה למט: כותרת 05
 ח"חישוב הפרשי הצמדה למט: כותרת

0595 
כי סכום ההלוואה יהיה צמוד במלואו  מוסכם

ועל " שער היציג היסודי"ל( הן קרן והן ריבית)

, כמוגדר לעיל" השער היציג החדש"כן אם 

ישלם , "השער היציג היסודי"עלה לעומת 

( הן קרן והן ריבית)הלקוח לבנק כל תשלום 

כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של 

השער היציג "לעומת " השער היציג החדש"

 ".היסודי

ירד לעומת " השער היציג החדש"אם  ואולם

ישלם הלקוח את , השער היציג היסודי

בסכומים הנקובים  (הן קרן והן ריבית)התשלום 

 .בלוח הסילוקין

 

 

הן )כי סכום ההלוואה יהיה צמוד במלואו  מוסכם

ועל כן אם השער היציג  ,ח"מטל( קרן והן ריבית

לעומת השער היציג השתנה , החדש כמוגדר לעיל

הן קרן והן )ישלם הלקוח לבנק כל תשלום , היסודי

באופן , לפי העניין, או מוקטןכשהוא מוגדל ( ריבית

של השער היציג החדש  שינויי לשיעור היחס

 .לעומת השער היציג היסודי

 

0594 
מוסכם שאם , לעיל 17.0לאמור בסעיף  בנוסף

אזי , הלקוח יפגר בפרעון סכום קרן או ריבית

סכום כשהוא מוגדל  תוישלם הלקוח את או

באופן יחסי לשיעור העליה של השער היציג 

 החדש לעומת השער היציג היסודי הוראות

זה אינן גורעות מכל הוראה אחרת  17.2סעיף 

 .בכתב זה בגין פיגורים בפרעון

 (מבוטל)
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 פרטי+תנאים כלליים לפעילות באשראי עסקי 

' מס

 סעיף
 הנוסח החדש הנוסח הקודם

.5 
 ח"חישוב הפרשי הצמדה למט: כותרת ח"תשלום הפרשי המצדה למט: כותרת

.595 
כי סכום ההלוואה יהיה צמוד במלואו  מוסכם

ועל כן , לשער היציג היסודי( הן קרן והן ריבית)

ה לעומת השער החדש על יציגאם השער ה

ישלם הלקוח לבנק כל תשלום , היציג היסודי

כשהוא מוגדל באופן יחסי ( הן קרן והן ריבית)

לשיעור העליה של השער היציג החדש לעומת 

אולם אם השער היציג . השער היציג היסודי

ישלם , החדש ירד לעומת השער היציג היסודי

( הן קרן והן ריבית)הלקוח את התשלום 

 .בים בלוח הסילוקין וההודעותבסכומים הנקו

 

הן )כי סכום ההלוואה יהיה צמוד במלואו  מוסכם

 יציגועל כן אם השער ה, ח"מטל( קרן והן ריבית

ישלם , לעומת השער היציג היסודי השתנההחדש 

כשהוא ( הן קרן והן ריבית)הלקוח לבנק כל תשלום 

באופן יחסי לשיעור , לפי העניין, או מוקטןמוגדל 

השער היציג החדש לעומת השער היציג  של שינויה

 .היסודי

.594 
מוסכם שאם , לעיל 10.0לאמור בסעיף  בנוסף

הלקוח יפגר בפרעון סכומי הקרן או בפרעון 

אזי , שיעור הריבית הכולל פיסכומי הריבית על 

ישלם הלקוח את אותו סכום שבפיגור כשהוא 

מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של השער 

ע ביום הפרעון בפועל לעומת היציג שייקב

בכל מקרה שהשער היציג . השער היציג היסודי

ביום הפרעון בפועל יהיה נמוך מהשער היציג 

ביום הפרעון המוסכם על פי לוח הסילוקין או 

תחושב ההצמדה , נמוך מהשער היציג היסודי

בהתאם לגבוה מבין , על הסכום שבפיגור

 .השערים האמורים

גורעות מכל הוראה סעיף זה אינן  הוראות

 .רעוןאחרת בכתב זה בגין פיגורים בפ

 

 (מבוטל)

 

 .הנך מתבקש לפנות לבנקאי שלך בסניף, ל אינו מקובל עליך"אם השינוי הנ

 

 

 ,בכבוד רב

 מ"בע טפחותבנק מזרחי 


