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 מימון משלוחי יצוא הסכם הלוואה במטבע חוץ )בריבית ליבור(
 

 ___________מרכז עסקים /מס' חשבון ______________   בסניף 
 שנערך ונחתם ב _________ ביום ________ לחודש _______ שנת _________

 
 ב י ן

 בע"מ טפחותבנק מזרחי 
 )בהסכם זה: "הבנק"(

 ל ב י ן         
 

 

 
 )כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד, בהסכם זה: "הלווה"( 

 
יש לציין את שם מטבע ]________________ של  קש מהבנק להלוות לו סכום כסףביוהלווה  הואיל

 החוץ[ )בהסכם זה: "ההלוואה"(;
 

 הלווה לתת לו את ההלוואה, בכפוף לאמור בהסכם זה להלן;והבנק הסכים לבקשת  והואיל
 

  :לפיכך הסכימו הצדדים ביניהם כדלקמן
 

ל"בקשה לפתיחת חשבון" ו/או "שינויים בחשבון", וכן "תנאים כלליים  ףההלוואה מועמדת בהתאם ובכפו .1
"תנאים כלליים לפעילות באשראי", על כל נספחיהם ותיקוניהם, שהלווה התקשר עם  -לניהול חשבון"  ו

על כל תנאיהם, יחול ויחייב  במסמכים האמורים וכל האמור "תנאי ההתקשרות"(, –)להלן  הבנק לפיהם
 ואה.בכל הנוגע להלו

 
 ההלוואה .2

 

 פרטי ההלוואה עליהם הוסכם בין הבנק ללווה, הנם כדלקמן:  
 

 מטרת ההלוואה .2.1
 

 מימון משלוחי יצוא.
 

 סכום ההלוואה .2.2
 

 ]יש לציין את שם מטבע החוץ[ _____________________
 

 תקופת ההלוואה .2.3
 

 .ימים___________  
 

 סוג הריבית .2.4
 

 לציין את שם מטבע החוץ[ריבית ליבור של ________________ ]יש  
 

 דשים.וריבית הליבור תיקבע לתקופה של _______ח .2.4.1
 

 הינה בשיעור של  % _______,  הריבית הנומינלית השנתית  .2.4.2
 

 מצירוף שיעורי הריבית המפורטים להלן: תמורכבו  
 

 טת הסכם זה, אשר יכול הפקת טיושער הליבור ביום  -___ __% __ .2.4.2.1
 בפועל.ליום מתן ההלוואה עד  להשתנות

 

 תוספת מרווח קבוע. -___ __%__ .2.4.2.2
 

 

 והריבית רעון קרן ההלוואהימועדי פ .2.5
 

 .   הקרן והריבית ייפרעו בתשלום אחד ביום ________ 



 

124.66  (6.2020) 

 עמלות .2.6
  יחיד/עסק קטן(:₪  100,000 מעל – לדיור שאינן הלוואות -ובביטחונות  באשראי טיפול( 

 שיעור העמלה: % ____, מזערי ______, מירבי ______, שיעור הנחה לעסקה % ____ ,  
 סכום עמלה לחיוב: ____________. 
  (:פטיים בגין עסקת אשראי )עסק גדולכת מסמכים משיער -ובטחונות   אשראי בגין מסמכים עריכת 

 , % ____ עסקה שיעור הנחה ל, __, מירבי _____% ____, מזערי _____ :שיעור העמלה 
 .: ____________עמלה לחיובסכום  

  
 הוראות ביצוע ההלוואה .3

 

מרכז /הלווה נותן בזה לבנק הוראה לזכות בסכום ההלוואה את חשבון הלווה מס' _______  בסניף
 וזאת במועד המוקדם ביותר שיתאפשר. ___________של הבנק עסקים

 
 תמורת היצוא .4

ימות ועתידיות, יקויותינו, ומוחלטת ובאופן בלתי חוזר את זכאנו ממחים לבנק בהמחאה גמורה  .4.1
לקבלת כספים בהתאם לחשבוניות המצ"ב ו/או בהתאם לדוקומנטים המפורטים בטופס הצגת מסמכי 

 היצוא המצ"ב.
אנו מתחייבים כי תמורות היצוא המפורטות בטופס הצגת מסמכי יצוא ו/או בחשבוניות המצ"ב, יופקדו 

 הנ"ל וישמשו לפירעון ההלוואה במועד קבלתן.אך ורק לחשבון 
 

הבנק רעון ההלוואה , אולם ירעון ההלוואה, לא תדחה את מועד פיאי הגעת תמורות היצוא במועד פ .4.2
 180הבלעדי , להאריך את ההלוואה לתקופות נוספות שלא תעלנה על ו ,לפי שיקול דעת יהיה רשאי

 יום מתאריך החשבונית. 
 

בבנק אחר בטופס הצגת מסמכי יצוא המפורט היצוא משלוח את יממן ולא  מןמיכי לא  מצהיר הלווה .4.3
 .או בסניף אחר של בנק 

 
 כניסת ההסכם לתוקף   .5

 

הסכם זה ייכנס לתוקף בתנאי שההסכם יומצא לבנק על ידי הלווה כשהוא חתום כנדרש על ידי הלווה,  .5.1
לחתימה( ובכפוף לכך  ימים מיום הפקת טיוטת ההסכם 3לא יאוחר מיום ____________ )עד 

שהבנק יחתום על ההסכם. יחד עם זאת, הבנק יוכל לפי שיקול דעתו להעמיד את ההלוואה, גם אם 
 הלווה לא עמד במועד האמור.

 

אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להלוואה זו, וכל עוד לא הועמדה ההלוואה בפועל על  ידי הבנק  .5.2
 ההלוואה.ללווה, לא יהיה הבנק חייב להעמיד את 

 

    תנאים מיוחדים .6
 

 

 : ולראיה בא הלווה על החתום
 

 תאריך       חתימה     מס' זיהוי                 מלאשם            

1 
 
 

   

2 
 
 

   

3 
 
 

   

 
 ולראיה בא הבנק על החתום:

 
______________________ 

 בע"מ טפחותבנק מזרחי 


