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 ריתתיכשמ .5

 ןחשבוברתיתכלמשי תזכו קנמהב קבליחקוהלשהמקר בכל 5.1
 ,שבעו" ןושבבחוא (,"ד"חח":הזבכתבןהל)ליטורידב חוזר

 :ותבאת הוראההו ויחול ,יןיי הענלפ

 נקלב בייחהיהי וא/ובייחחקולשה םמיסכוה כל 5.1.1
 אישרא יןגב פוזקיי רשא או/ו ח"ד/חשבעו"
 /שבעו" קוחהל תבלחו (לעיל 2 עיףבס תוגדר)כה

 יבחי היהי קוחהל שראםמיכוהס לכ כןו ח"דח
 (ח"ד/חשבעו" ללונכ שלא)קבבנ שהוכל וןשבבח
 ויישא ,ח"ד/חשו"בע קוחלה ובתלח זקפויי שרוא

 ןלבי קבנה יןבםעלפ םפעמםוסכשי רבשיעו יתריב
 לעםעולי םינשא םמיסכו םותא ביגל אתזו,קוחהל

 וותכזכ קוחלל צהיק וו/א הצהק קשהבנ םסכוה
 יאשראתגרמס" זה: עיףבס ןהל)ל תריתלמשיכ

 (."ד"/חחשבעו"

 תסגרממ לחרוג אשל דיפהקל יועל יכ ללקוח ידוע 5.1.2
 תוראלהו םתאהב כיו ח"ד/חשבעו" ישראהא

 'מס הוראה,יןתק יקאנבליהו)נםקיבנהעלחהמפק
 אשל כך ללפעו נקבהלע,וקףלת תןיסמכנ חלה (,325

 לההעו ,ח"ד/חש"העו ןחשבוב חובה רתית רצויות
 השראוש ח"ד/חשבעו" יהאשרא רתגמס על
 םקריבמ אלא ,חקוהל יןבל נקהב ןבי כמהוסוה

 :םאיהב םאינובת

 חקולהםא-םוימס ביוח בדלכ חקוהל תשבק *
 צרווילה ויהצפ יוטבע םויסמביוח לכבד שיקב

 שמרא םוסכוה ,שהלבק ענהנ נקוהב ,גהחרי
 .יתנזמוול- וספתנתגרמס עלבובכת

 /שבעו" אישרא מסגרת של יתדצד חד העמדה *
 ,מידעלה אישרקהבנ םריגיחםקרימב- ח"דח
 רתגמס םהסכ עלב קוחלל ,ידצד חד אופןב

 םסכוב אישראתגרמס ,ח"ד/חשבעו" יאשרא
 מסגרת תרבול,ח"ד/חשעו" וןשבבח רותי גבוה

 ןבגי הבעמל וחלקה את בייחיאשל לבדוב,יתמנז
 עלחקולל ודיעי נקהב .פתוסנה רתגמסה מדתהע

 ,גתהפות מועד ותלרב ,איהתנואישרהא מסגרת
 ותיתר יןגב ייבושתח תביהרי .קביעתהל וךסמב

 לא ,זו יתצדד דח מסגרת תוךבהרנצויותש חובה
 רותיב גבוההה יתריבה על רהבשיעו להתע
 אושרו שרא ,אישרהא ותגרמסב עהנקבש

 .קוחלעם ה תבבכוכמוסוה

 את ענולמ נקבה ותשרבאפ יןאםבה םרימקב*
 .גההחרי

 ןבי ,ותכמשי בצעל שלא תזאב ייבמתח קוחהל 5.1.3
 העולפ כל וו/א ותרהעב וו/א ,מןמזובןביוםקיבשי

 התהי וןשבבח בהחוהרתיתש לכך םשתגרו תאחר
 .עילור למכאהשראושיראשהאתגרמסמ גבוהה

 ןאופב וקלבד קוחהל ייבמתח לעיל מורהא ורךצל
 .ותויפצהתיכושהמ אתווונבשבח ותיתרהתאףציר

 ,םוביחי החזר של מורהחה ותעהמשמ וחללק עהידו
 תגבלהתבולר הןתיוצאתווםקישי ו/אותיכושמ

-אשמ"הת ,וייסכ לאלםקייש וקחילפ וןשבהח
.1981 

 םובייחרמספ נקבלוגיעיםוימס םיושב המקר בכל
 מוגרי ללהכו םומכשבס םקיישאו/ו ותכמשי או/ו

 פעלי,ח"ד/חשו"בע יראשהא תגרמסמ גהלחרי
 ותלרב דוי על צעוובשםוביחי בודילכ כל םקוד נקהב

 קרו'וכו ותעמל ,ותואהלו מיושלת,יתברי ייובח
 .םאחרי םוביחי עיפר ,שרתאפיםא,כך ראח

 עודיהל החובה וחלקה על וטלתמ מוראכהמקרב
 השעה עד רוקבב םיו תואובראוחמהללכ נקלב

 ועצשבו תיכושם/מובייהח ךתומ איזה בכתב 10:00
 .יוחזר זהאיו ובדיכויד על

 ילפ נקהב עליפ וראמכ כתבבההודע התנינ לא
 לכוהייאלחקוללוידלעבוה טלמוחהותדע לקושי

 .כך קבק עהבנ כלפי ותשרידוו/א תטענ

3 

 "חמטובימט"ב,יאשראבתוילעלפ יםיללכ יםנאת-'ק אחל
 "ח(מטבוו/א "חמטל ודמצ–דמד ודמצ– ודמצ לא

 אמבו .1

 "וןבשח תתיחלפ שהבק"ב תלולוהכ תרוגדוהה תאוהורה 1.1
 הולניל םיילכל םאיתנב" וכן ,ון"שבבח םייוינש" או/ו

 ילפ יבאשרא ותפעילה על אף ויחול ,יופחנס ותלרב ,חשבון"
 םוריאמהםמכיסבמ מוראהיןב ירהסת של מקרהב.זה כתב

 .תב זהבכ וראמר הגבי,ב זהבכת מורהא יןלב

 ,ותואוהל על לויחו להלן זה בכתב םטיורהמפ םאיתנה 1.2
 (מט"י) ישראלי במטבע אישרא ותגרמס או םאישרא

 דדלמ דמוצ ,"ימט/במודצ אל (,"חמט) חוץ טבעובמ
 ,"חמטבאו/ו "חמטה שערל ודצמ ,מט"י/ברכןצלםרימחיה
 ,ותתקופל,םמיכובס תזאו,קוחלהשע" ןבושבח ויועמדש

 ויהי ם)א םוספינםאיתנבותיביריעורבשי ,וןפרע יבמועד
 חבלו רטשיפו פיוכ,קוחלל נקהב יןבםוסכשי כפי (,להכא

 יע" לחשייש(קין"והסיל "לוח ה:ז בכתב להלן) יןוקהסיל
 ,לכך םכימס קוחהלו,אהובהלו וברהמד םא קוחלל נקהב

 ,וןשבבח אישראולקניעלה םסכייקבנשה קרהמ שבכל
 ,לןלה םטיורהמפ םאיתנהיפ על יאשרהא תעילופ הלנות

 .טיבנהרל יהאשרא גסולםתאבה

 תהגדרו .2

 בארץ יןב,שהוכל חוץ טבעבמ יןבו ראלישיעמטבבןבי-"ישראא"
 חד יראשא,ניזמ יאשרא ,חוזר יראשאלכלכול ,לארץ ץחובןובי
 יכתשמ,ותשטר ךוות,ותרשט יתיקנ ,ותשטר וןיכינ,ואהוהל ,מיפע

 תןמ,רינטמקודו אישרא יחתפת ,וישיפ כתב או/ו ותבן ערמת ,יתר
 ותלפעו ,מטען ישטרב ולפטי ,ותנשו תיוקאנב תלווהק הארכ

 או חקולל נותינ או ותנניש,אחר םשלות או תירוש,ערך תרוייבנ
 תיהקבובע או לפיהשתאחר להפעו או סקהע כל כןו תוקודלפ
 כלפי קוחהלמתיווייבהתח או תוחוב צרווילה םייושע או צרוויו

 אופןבוו/א סבמ ורבת יןוב ערב רתובןיוב יבחי רובת ןיב,נקהב
 יןב,שיגיעו או םשמגיעי יןב,םיאחר םע ביחד ןובי בדולןבי ,אחר
 ןלפרעו ועמדשי ןובי זה כתב לפי ותשרתקההילפנ ןעולפר םמדישעו

 םשמגיעי יןב,אינת על יןוב יוחדמ אופןבםעישמגי יןב,כןמ לאחר
 .לאמכל ןובי שרפובמ ןבי ,יןקיפן בעובי יןשרמיב

 ,וקח כל ותלרב ,1981- התשמ"א ותפרשנהקוחב תוגדרכה-"יןד"
 שהבק או שהריד,וראהה,קןת,תרהי ,וןרישי ,חיההנ ,צו ,קנהת

 נקב של תיוחוהנ םתרייה ,ותאהור ותבלר יתונשלט ותשר של
 .םפעם לפעמ וקףתבויהיוושיחול יל כפהכו ,שראלי

 תונשפר .3

 את בייחמאהו לואיכשפרית אלהז תבבכ רמוהא רדב םשו 3.1
 לאא,שהוכל אירשאלו תתלךהמשילאו וחללק תלת קהבנ

 ,שהוכלםוימס אירשאתתלשפורובמ בכתב םכייס נקהבםא
 שהוכל יראשאללקב משיךהל או ללקב ירשא היהיחקוהלו

 תזכול ותבכפיפושובמפור בכתב לכך םסכיי נקהב אם רק
 .להלן 4ףבסעי מורכא ,נקהב

 שישמ אזה ל כתבברמוהא רדב םשו ,אחרת נקבע םא למעט 3.2
 של םאחרי םסיטפ או םמכימס או םייטורבידםוזיחשירולפ
 כתב פיל ותשרתקההנילפ חקוהל ע"י ותמנחםאןבי ,נקהב
 .נקבבםוגיהניויהואםעוד או יוה אם ןובי ,כך חראיןוב זה
 ,םבה וראמ יהיהשאו מוראה וכל להכא םסיטפ או םכיסממ

 .חרתאםבה נקבע םאאאל ,תב זהכשירועל פ ושפיעי לא

 ישראא קתספה.4

 תןמ וךתייידמ אופןב,םפעבםעפ מדיו עת בכל אישר יהיה נקהב
 תןמתחולד או ,אישראתגרמס לבטל או יתפחלה ,קוחלל עההוד

 עוראי םיייתק םא ,בולעכ או ,תוצמק וא כולו ,שהוכל יאשרא
 םרבט ףא וזאת (,לןהל 24.3 ףעיבס דרתו)כהג סודיתי הרהפ

 צרוויו םא או ר,מוכא ועראי וןקלתי ה(יתנשנ כלכ)הופתק ףלוח
 מסגרת של טולבי או יתדיימהנקטהםיבייהמח םאחרי םאיתנ

 .יןד י כללפ םתריומרים האח םקרימבואיהאשרא
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 5.2  ריבית  

או  מסגרת  אשראי  בעו"ש/חח"ד   5.2.2 במקרה שאין 
או בוטלה ,  האשראי  בעו"ש/חח"ד  פקעה שמסגרת
בריבית   יתרת  החוב מלוא  בגין  החשבון  יחויב 

מירבית  כהגדרתה בסעיף   8.2 להלן.  

הריבית ,  על  שינוי  שיעור  ללקוח   5.2.5 הודיע  הבנק 
החישוב   המועד  לתשלומה,  הדרך לקביעתה  או דרך
הלקוח לסלק  לבנק  תוך 7 ימים   לצבירתה , זכותו  של
החוב   סכומי  מתאריך  ההודעה  של הבנק את 
שבעו"ש/חח"ד בצירוף הריבית, לפי שיעורי  ותנאי  
לא   כנ"ל.  בטרם ששונו  על ידי  הבנק הריבית 
כאמור, ישאו סכומי החוב   ישתמש הלקוח בזכותו
כפי   ובתנאים ריבית  בשיעורים  שבעו"ש/חח"ד 
שייקבעו  על ידי  הבנק, החל  מהתאריך  שייקבע  

בהודעה . 

6 . עמלות                                                                                                        
ויתר   החשבון את  חשבון  הלקוח בעמלה עבור  ניהול  הבנק  יחייב 
בנקאי  אחר הניתן   באשראי , וכל  שירות  הכרוכים  השירותים
בבנק מפעם   נהוגים ושיהיו הנהוגים במועדים ובשיעורים ללקוח,

כפי שיוסכם  עם הלקוח  בכתב .  לפעם  או

וחיובים   7 . זקיפת  תשלומים 

 

8. דרישת  תשלום 

 

9 . יצירת  בטחונות  

 

   

רשאי   יהיה  הבנק  7.3 בכפוף  לאמור בסעיפים   7.1 ו-  7.2 להלן
בכל עת, לפי שיקול דעתו : 

העולות  על סכום  המסגרת   חובה   5.2.1 בגין  יתרות 
הגבוהה   החשבון  בריבית  בעו"ש/חח"ד  יחויב 
ביותר  שנקבעה במסגרות האשראי בעו"ש/ חח"ד , 
אשר אושרו  והוסכמו בכתב עם  הלקוח. הבנק יהא  
מירבית  החשבון בריבית רשאי  לחייב את
בסעיף   8.2 להלן , כאשר  הדבר  אפשרי   כהגדרתה 

עפ"י הדין  והוראות בנק  ישראל . 

 7.3.1 לחייב  כל חשבון  שהוא  של הלקוח בכל סכום המגיע  
או  שיגיע  מאת הלקוח לבנק ; 

 7.3.2 אם  יש  צורך בכך , להעביר כל סכום  שיעמוד  לזכות  
הלקוח בכל חשבון  שלו , לכל חשבון אחר  שלו . 

או  לפקודתו את   מדי  פעם לבנק לשלם  8.1 הלקוח מתחייב  בזה
לבנק, תוך  שבעה   מהלקוח יגיעו הסכומים  המגיעים ואשר כל
רגיל .  במכתב  הבנק  הראשונה  של  דרישתו ימים מתאריך 
לדרוש   הבנק  בזכות  כאן  לא  יפגע  הנאמר  שום  דבר אולם 
הודעה מוקדמת, זאת  במקרה  של  אי  מילוי   תשלום  בלי כל
המקנה   אחר  מקרה  לתשלום , או  בכל התחייבות  הלקוח
כל   סמך כתב זה או את הזכות לתשלום לפי  דרישה  על לבנק

דין .  או לפי כל כתב  אחר

 5.2.3 הריבית  והריבית  המירבית  תחושבנה  על ידי הבנק  
או   ידי  הלקוח ותשולמנה  על  היתרות  היומיות  על 
תקופה כפי   בסוף  כל תצורפנה  על ידי הבנק לקרן,

ידי הבנק מעת לעת בכפוף  לכל דין .  שתיקבע על

לשנות  את שיעורי  הריבית   עת רשאי בכל  5.2.4 הבנק  יהיה
הדרך   לתשלומה, )לרבות  ריבית  מירבית (, המועד 
מתן   ידי החישוב  לצבירתה , על  דרך לקביעתה  או 
שיעור   בדבר  העלאת  ללקוח  מוקדמת  הודעה 
ידי פרסום   הריבית, על גבי לוח  בסניפי  הבנק וכן על
יומיים , או  בכל  צורה חוקית  אחרת ,  בשני עיתונים
לפחות  לפני  תחילת  תוקפו  של שיעור   3 ימי  עסקים
הריבית החדש - ובמקרה  שהמדובר בהורדת  שיעור 
יאוחר מ-  יפרסם הבנק הודעה כאמור  לא הריבית,

הריבית .   3 ימי עסקים  לאחר  הורדת שיעור

לבנק   הסכומים  המגיעים  כל את לבנק  8.2 לא  סילק  הלקוח 
ביטול   ללקוח  על  הבנק  הודיע  בסעיף   8.1 לעיל , או  כאמור 
ישאו  כל  הפסקת  האשראי, על או היתר משיכת מסגרת
נוסף שחשבון   לבנק  וכל  סכום חייב  הסכומים  שהלקוח
מירבית  )כהגדרתה  להלן( שתחושב   יחוייב  בו , ריבית הלקוח
ביטול   ממועד  הסכומים , או לסילוק  הדרישה  מתן ממועד 
האשראי  )לפי   הפסקת  היתר , או  ממועד  משיכת מסגרת 

ועד לסילוק מלוא  הסכומים הנ"ל בפועל .  הענין (,

ריבית  ששיעורה כשיעור   פרושה ,  בכתב  זה, "ריבית  מירבית "
בבנק מעת לעת על  יתרות חובה   הריבית הגבוה ביותר הנוהג
בחשבונות  עו"ש בשקלים חדשים  שלא  נקבעה  להם  מסגרת  
"ריבית  מירבית "  במט"ח, שמדובר  ובמקרה  אשראי ,
ריבית  מירבית  במט"ח , כהגדרתה בסעיף   38 להלן .  פירושה ,
כאמור  בסעיף   5.2.3  תחושב  על ידי הבנק הריבית  המירבית

לעיל . 

את   לדרוש  מאת  הלקוח  להבטיח עת  בכל רשאי   הבנק יהיה
תוספות הצמדה   עמלות, הסכומים , כולם  או מקצתם - קרן , ריבית ,
שטרות,  מאת  הלקוח  - ע"י  יגיעו  אשר  והוצאות  - המגיעים  או 
אשורים,  חוזים, ניירות ערך, שטרי  מטען, ערבויות , העברות חוב,
משכונים,  משכנתאות , אגרות  חוב , מזומנים , זכות , המחאות 
פקדונות, פקודות תשלום  או  כל בטחונות אחרים )להלן   שעבודים ,
לקבלם ,  הבנק  יסכים  אשר  הנדרשים" ( זה:  "הבטחונות  בכתב 
הבטחונות  הנדרשים , לפי  לבנק  את  הלקוח  ובמקרה  כזה ימסור 
הפעולות   כל במכתב רגיל , ויעשה את הבנק הראשונה של                  דרישתו
ושיידרשו  ע"י הבנק לשם כך .  הדרושים המסמכים ויחתום  על  כל
הבטחונות   בסוג שיגביל  את  הבנק  סעיף  זה באופן  אין  לפרש

הנדרשים, ע"י היקש או  השוואה  של מונחים כלשהם . 

בכתב  שייערכו, אם   אחרים   האמור בסעיף  זה כפוף  להסדרים 
חד צדדי ע"י  הבנק,   במקרה  של שינוי ייערנו, בין  הבנק ללקוח.
של הסדרים כאמור , המרעים את מצב הלקוח, זכותו  של הלקוח 
הבנק, את סכומי  ההודעה  של לסלק  לבנק תוך   14 ימים  מתאריך

האשראי. 

חד   מסגרת  אשראי ללקוח   5.2.6 בכל  מקרה  שתיקבע 
אזי ישלם הלקוח לבנק בגין   צדדית בעו"ש/חח"ד,
על   היתר/ ריבית  כפי שייקבע מפעם לפעם משיכת
ריבית   תיקבע  ללקוח  ואם  לא  ללקוח,  ידי  הבנק
בגין משיכת היתר ,  כאמור, אזי ישלם הלקוח לבנק

בסעיף   8.2 להלן .  ריבית מירבית כהגדרתה

יהיו  מספר  חלקים באשראי  או מספר    1. 7 אם  ללקוח ישנם  או
אשראים בבנק, כל סכום ששולם לבנק על ידי הלקוח ו/או  
יתקבל  על  ידי  הבנק   אדם  אחר ו/או  ייגבה  ו/או על  ידי  כל

דלהלן :  בכל דרך  שהיא, ייזקף  בסדר

חלק  באשראי  שאינם   ו/או  אשראי   7.1.1 לזכות  אותו 
כלל בבטוחות .  מובטחים

 םיטחהמוב םיהסכומ .10

או  שינתנו , ע"י   שניתנו  הבנק ,  10.1 הבטחונות  הנדרשים  ע"י 
ישמשו   זה : "הבטחונות" (, הלקוח או עבורו  )להלן בכתב
ושיגיעו  לבנק   המגיעים  הסכומים  לסילוק  כל כביטחון 
המובטחים" (,  "הסכומים  בכתב  זה: הלקוח  )להלן  מאת 
בין  שהסכומים ובין  אם  לאו , האשראי  עם  בקשר בין 

בין   עם אחרים, מגיעים מהלקוח לבדו  או מהלקוח ביחד
כתב זה ו/או על  פי כתב  אחר  פי שהלקוח אחראי להם על
ובין  שהם  ניתנו  או  ינתנו , שולמו  או ישולמו   שבחתימתו,
ובין   אחריותו, על  בקשתו  או  עבורו או  לפי  או ללקוח
עם  אחרים   יחד או או  יתחייב  לבדו  שהלקוח  התחייב
ערב ,  עיקרי, כחייב בין וזאת לבנק, לשלמם להחזירם או

או  מסב . 

המובטחים   חלק באשראי ו/או אשראי  7.1.2 לזכות  אותו
באופן בלתי תקין .  בבטוחות באופן  חלקי ו/או

המובטחים   ו/או חלק באשראי , אשראי  7.1.3 לזכות אותו
ותקין .  בבטוחות באופן  מלא

ו/או  סכום   אשראי חשבון יסולק לבנק  על  7.2 כל  סכום  כסף אשר
חשבון  של  הלקוח בגין אשראי, ייזקף  לזכות   יחייב שבו הבנק
לסילוק   תחילה  זה : עדיפות  בסדר  האשראי  חשבון 
כך   אחר איחורים , לסילוק ריבית בגין כך אחר ההוצאות ,
לסילוק   כך הפרשי הצמדה ואחר ו/או רגילה לסילוק ריבית

על חשבון  קרן האשראי בגין סכומים שהגיע זמן  פרעונם . 

) 12.2020( 4.ט 0604-01 



 

   

    
     
      

   

 
       

     
      
      
 
   
  

      
 

   

    
  

 

     
     

     
 

 

       
     
     

    
     

 

    
     
     

      
    

   
     
      

      
  
    
  

   

       
    

     
   

  
   
    

   
        

 

     
     

   
  

     
     

      
  
   
    
     

    
  

      
  
  
      
    
     

  

  
 

  

       
     
   
    
    

   

    
    

 

   

    

       
     

   

       
 

      
      

      
 

     
 

 

   

        
     

    
 

   

     
    

       
      
     
   

         
    
      
       

  
 

   

     
     

     
    

    
       

     
       

   
    

 ,שישמ ,"להנ חויטהב סתפולי עפ"י קבליתשףכס םסכו כל 11.7
 ןבגי קנלב השע הותאעהמגי בחוהקלוסיל,כל תראשי

 או ליףתח ש לרכישתשמת יתרההו ,םטחיובהמ םמיסכוה
 םסכוה קבלנת נושבגי וטחהמב כסלנ קהנז וןיקלת
 חוטיב ,קוחהל ייד על שירכיםא,תחליף כל .מורהא

 ללעי שנקבע כפי הכל ,נקבה ובתלט דמי שועבדכמ שבייחו
 .זה בכתב

 (.מבוטל) 11.8

 תנוטחוהב תמהו .12

 על זהושפיעי לא,בזה זהםייותל יבלת ויהי ותונחהבט כל 12.1
 וארחוז ןטחוברתובושוישמ ,מזה זה שפעויו אל,זה

 .םטחימובהםמיסכוהלכ של לאמ וקלסיל עד ,מידמת
 ייקבעשרסד פיל ותונטחהב תאשממלירשא ההייקהבנ

 אחד ןטחובשמויבמ יןוא,לעדיהב תודע קולשי פיליויד על
 .אחר וןחמבט גרועו לא גועלפ כדי

 דעףוקבת רווישא מידמת יאופ יעלבויהי תנווהבטח 12.2
 .םיטולבאתבבכת שריא נקשהב

 תנוטחוח לבהלקו חריותא .13

 :מיד נקדיע לבב להוייחמת קוחהל

 לכיגבל שהיכל ותכז עתתבי או שהריד של המקר כל על 13.1
 או עללפו הצאוה יכיהל כל על או/ו ותונבטחמה ןטחוב

 .מוראכןחובט לכ של שמוימ צעדי

 תזול ,אחר הושמיל תתלדומע קוחלשה וןחבט כל על 13.2
 .נקהב

 דע 24.1.2 םפיבסעי םיהנזכרמ המקר וא שהמע כל על 13.3
 .לןלה .2624.1 עד .1624.1-ו .1424.1

 אופןבושכורתטנקהואחקולה קיעס םצומצ כל על 13.4
 .תימהו

 תזול ,אחר שהומימבללק ומדעוחשהלק אישראכל על 13.5
 .נקהב

 תנוטחוב קדתפה.14

 פי על ול רומסיי או ורמסנש ותונבטחהתאדקיהפליאשרקהבנ
 ןחשבו על ,תועד יקולש לפי מרשו ידיב,םמה חלק או ,זה כתב

 .םפעבםפע ידמ מרהשו תא החליףול,קוחהל

 ףתוק מתן .15

 םתאהב פסטו לכ עלוךסממלכ על םתוחל ייבחמת קוחהל
 לפי ךצור היהיואשי יןד כל יפלע שרוכא םא,נקהב לדרישת

 שהוכלסטופ או סמךמעל קוחלהשל תומתיחב,נקבהשל קולושי
 וו/א ,יוותראהו לכלע זהבלכת לאמףוקתראישלה או תלת כדי
 את חקוהל הבז נהממ זה סעיף תאורהו עצויבםשל.ותנטחולב

 יריעב קנשהב ראח תעוצאמבואמוצעבאישהר ,וחוכ באכקהבנ
 יע"שידרשי כפי פסטו וכל סמךמ כל עלםתולח,יוותויכסמ את לו

 שהיכל רהצוביחראאהיהי וחומכ אהב ואקשהבנ ימבלו,נקהב
 או פי לע דוילע עשושנ שהוכל למחד או שהלמע קוחהל כלפי

 קהבנ ותויוזכ מאחר ,חוזר תיבל ואה זה וינמי .זה סעיף תקבובע
 .בו ותויתל

 תנוטחוהב יכוןס.16

 ראההת ותב)לר גלר טתישפ,יןדתפסלו ,ותומ של המקרב 16.1
 ןורעפי חדלות ,וקפיר (,גלר טתפשי נילפ שהוכל גסומ
 ילככל םקושיו וןרעיפ לותדח חוקב העותשמכמ)

-ו ן"עורפי "חדלות ה:זבכתב לןה)ל 2018-ח"שעהת
 תיבעז וא אסרמ,ה((מאבהת ן",ורעפי חדלות חוק"

 למקב ,שךנמ,ערב או שךמו ,םותח ללכו ,צד של הארץ
 וא יקמחז קבנשה ותנחוהבט ןמ ואשה איזהל-במסו

 םיכליה יחתלפת צו ןמת של המקרב או ,םבה קיחזי
 יכלכל םושיקו וןרעיפ חדלות וקחב ותועשמכמ)

 תחתילפ צו" ה:ז בכתב לןה)ל 2018-ח"שעהת

5 

 הוכחהכ שבתיח נקהב דיבי ותונבטחה ותצאמהי םצע 10.2
 םמיוהסכ קסילולןטחוברתובקלבנ ורמסנשכךל קתמספ

 ךסממאו בודשע כתב םבשו ורךצ יהיה ולא ,םטחימובה
 .ותנטחובד השעבו רתצייםשחר לאדיוחמ

 ואו/ "יטבמ נותודהפק אוו/ םיכספה כל כי רהבמו 10.3
 וא םקיזחהמו םהשכל םסיכנ ו/או ות,ויכז ח,במט"

 םעבפ םפעמ הואש וןבשח כלב נקבה ידי-על זקוחושי
 אלול כללה מן וצאי לאל וא,השבמצ כלב עת, כלבו

 לכוםהתיפירו ם,הייפחלתם,הימורותת רבותלהבלהג
 ובשחי ם,הליא הרשוקה או םהמ בעתנוה זכות

 אלהמ םושלתל הבערוכ שומשיו בנקל םידבועשכמ
 לבנק. םיחבטהמו םיסכומה כל של ויקדוהמ

 תנוטחוב .11

 למכ קוחלה ותויבייהתח כל חתהבטל שמשויתנווהבטח 11.1
 .ואשה גסווןמי

 לוע תנוטחוהב תמירשלםלגרו וא ורלשמ בייתחמחקוהל 11.2
 ,ודרמסוןקית צבבמ ,נוושבח על ,םיקהחזול,םותשלמ
 קהבנ ותאהור כל את ,ונהשרא שהריד ולפי מיד םייולק
 .ותונס לבטחביח

 החתהפ שתחול מקרהבאו ,לקולק,שמדהה של המקרב 11.3
 הסיב מכל ,םצתמק ואםכול ,ותנטחוהב של םבערכ

 דמי כך על רסבי מןז וךת הודיעל קוחלה על חובה ,יאשה
 חוסבנ דשעבו רשט לפי קנבלדמי שעבדול ,נקבלבובכת
 .נקהב ןצור ותשביעחר לאאו/ו סףנושרכו ,יקבע נקשהב

 וא,לוח נקהב של בלעדיה תודע קולשי לפי בוש מקרהב 11.4
 של םרכבע עהלר םייוינש ,יחולו כי בירס ששח םייק

 םאןבי תוזא םחיובטהמ םמיכוהס ךער תומלע תנווהבטח
 או יראשבא לידוגלח אם יןוב חתפתנוובטחה של םערכ

 תרבול,יאשה הסיב למכ ,ותנטחובל חסבי ובחישוב
 ,םניהשו ותמטבעה שעריב ותנודת או םיינומשי צאהתוכ
 לידוגלםלגרו םעלולי או וגרמ קהבנ דעת יקולש לפי שרא
 למו אל ותנטחוב פערלאו קוחהל מול נקהב של פהחשיב

 יאשרקבנההיהי- ותנולבטח חסבי וחישוב או יהאשרא
 תוונחבט נקלב יאצהמל נוממ שרוולד קוחלל ותלפנ

 ,כזה מקרהב.נקהב וןצר ותשביעל,םאחרי או םוספינ
 ןצור ותביעשל,מורכא ותונחהבט תא קוחלה יאצימ
 .וידיח א כלללודמי ,נקהב

 ,ותונחהבט ודשעב את ןכדי םלרשו יבתחימחקוהל 11.5
 חוהלק ,כן מוכ.לכך םישרוהד םמכימסה כל על םתולחו

 פיל,םלרשו נקלב עיילס וו/א שרלאפ או/וםלרשו ייבמתח
 דשרמ בכל או/וםאיתמהםשהר אצל ,נקהב ירתבח
 ,ךצורה פיל חרתא מכתוסמ ותשר או גוף ואישלתממ
 וא , גוףשרדמוותבאםושהר סנכוו/א טריכל פ על בודשע

 ךלכ גאולד וו/א רסולמ ייבחמת קוחלה.מכתסמו ותשר
 תביעושלהכז םשורי לכלערישואדמי קבנלרמסייש
 כל יךתארמםיו 30 שרמא אוחריאול ,נקהב של נוצור

 .אישרא בקשת

 רשא תנוובטחה םותא את לבטח בזה ייבמתח קוחהל 11.6
 לש תודע לקוישילפ טלייח קבנשה ואםבטחללקובמ

 םיקהחזול,קוחלל כך לע ודיעויםבטחלששי קהבנ
 םגדנחלבט לקובשמ םניכוסיה כל דגכנ םחיוטמב

 םסכייקבנשה חטובי רתובחב םסכוב,הזגסומתנוטחוב
 ודשעב ףסעי םעחטוהבי סתפולי את קבנלאצימלהו,םלה

 ,םיו 30 של ראהבהת ולטבי עיףס פתוסבת ,נקהב תטובל
 חקוהל שהיע לא םא.קנהב ע"י יקבעשי וסחהנ לפי הכל

 תוונחהבט את לבטח (בההחו לא )אך ותשהר נקלב ,כך
 ףצרול,נוחשבו עלו קוחהל םשבחטויהב תאשלחד או/ו

 חקוהלתמאול גיעהמ וןשבלח,כךלשרבקותיוצאהותא
 םגוחוליקבנה של תנוובטחוהםהסעדי לוכ,זה תבכ לפי

 .זו צאהוי הגבל
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דין , פירוק , חדלות  פירעו ן,  פסלות   16.2 במקרה  של  מוות ,
או   פירוק פשיטת רגל  )לרבות התראה  מסוג כלשהו  לפני
יהיו   עזיבת  הארץ  של  הלקוח , או  מאסר  רגל (, פשיטת 
לבנק  לפי   לשלם  הבאים  במקומו  חייבים ו/או הלקוח 
המלא   הסכום  רגיל  את  כל במכתב  הראשונה  דרישתו

אם לאו .  ובין זמן פרעונו אם  הגיע לתשלום, בין הנותר

17 . מימוש  הבטחונות  

 

  

 

בשטרות   18.1.1 בכל מקרה  שהבנק אוחז או יאחז 
ערבותו, מאשר  הלקוח , הסבתו, או  בחתימת 
בעד   תמורה  מהבנק  הוא  קיבל  הלקוח  בזה כי 
הינו   בשטרות  הבנק  וכי  מעמדו  של  השטרות ,

מעמד  של  "אוחז כשורה" . 

לגבייה   השטרות  הבנק  את  יציג   בכל  מקרה  בו
ייפרעו  מכל סיבה  שהיא , יהיה   לא  והשטרות 
ולחייב  את  חשבון  הלקוח   רשאי  לחזור  הבנק 
הנובע  אחר סכום בסכום  השטרות ובכל
בחיוב חשבון   מהטיפול בהליכי  גביית  השטרות .
או   יהיה  כדי  לפגוע  בגין  השטרות , לא הלקוח 
לגרוע  במעמדו  של הבנק  כאוחז כשורה או  כאוחז  
על  פי דין  )לפי  הענין (, וכמי שנתן  ללקוח תמורה  

בעד  השטרות . 

  

 

העדה , הבנק   18.1.2.3 בכל  מקרה  בו תדרש 
לא  מחוייב - לעשות  יהיה רשאי - אך
העדה  של  השטרות ולחייב  את חשבון 

הלקוח בהוצאות ההעדה.  

 18.1.2.4 הבנק  יהיה רשאי להעביר ולנכות  את 
לפי  ראות  השטרות  אצל  אחרים ,

עיניו. 
 

רשאי  - אך  לא חייב  -   18.1.2.5 הבנק  יהיה 
המשפטיים  או  הצעדים  בכל  לנקוט 
לזקוף  אחרים לצורך  גביית  השטרות,
הל קוח,  הגבייה  לחשבון  את  הוצאות
המסבים או   החותמים, עם להתפשר
לוותר  להם  ויתורים   הערבים , או 
חלקית  תמורה מהם כלשהם , לקבל
בפעם בתמורת  ולהשתמש  מדי  פעם
חלקי  של  לסילוק  מלא או  השטרות 
הסכומים  המגיעים ו/או שיגיעו  לבנק  
ככל  שהדבר   מאת  הלקוח - תוך ניסיון ,
על  כך  להודיע  הענין , בנסיבות  סביר

מראש ללקוח . 
 

כוללים  את  השטרות   18.1.3.2 השטרות  לבטחון 
כל  עצמם  ואת  תמורתם , ואת  לבטחון 
והזכיונות  הזכויות ההכנסות, הפירות ,
הנובעים מהשטרות לבטחון או הקשורים  
ואת  אליהם במשך  כל זמן קיום  המשכון ,
הופקעו  תמורתם. אבדו, ניזוקו או
כולם  או  חלקם , ויש  לבטחון , השטרות 
ללקוח זכות לפיצוי או  לשיפוי  או  כל זכות 
יחול  המשכון  והשעבוד על  אחרת בשל  כך ,
זכות   ועל  כל  זכות  לפיצוי  או  לשיפוי  כל 

אחרת כזאת . 

כל  כי בזה  18.1.3.3 הלקוח מצהיר ומתחייב
וכל  השטרות לבטחון  שנמסרו לבנק  הינם ,
יהיו,  לבנק  שיימסרו  לבטחון  השטרות 
בחזקתו ובבעלותו הגמורה  בעת  מסירתם ,
חופשיים  מכל משכון , שעבוד,  של  הלקוח ,
עיקול או כל זכות אחרת  של  צד  שלישי, 
ושהלקוח  זכאי  ויהיה זכאי  למעט הבנק ,

יקבל שטרות מאת   קופיר וצ או ,קבוע או ימנזםסיכנ לתלקב צו "(,םיכליה  18.1.2 בכל  מקרה  שהבנק קיבל או
תחולנה ההוראות   הלקוח או לחשבונו או עבורו ,
בנוסף  להוראות  שבסעיף   18.1.1  וזאת הבאות,

לעיל:  

 ויינמלש רהמקבוא,זהכדציע"קירופתהחלט לתקב וא
 וא ועבק או ניזמ ן(עוריפ חדלות חוק פיל רבות)ל נאמן

 עבוקואימנזלמנהו נסכו וא,בועקוא ניזמ םסיכנסונכ
 לא שךנמוה רשט וינהןובטחשה המקרבוא,כזה דצל

(מבוטל)18.1.2.1 אשר  לדעת   יקבל  עליו שטר כזה , או  בקרות  כל מקרה  אחר
או בתוקפם  של  איזה   הבנק פוגע  או עלול  לפגוע באופיים
שהם  מהבטחונות או בהתחייבויות  של  כל צד  להם - יהיה  
דרישתו  הראשונה  במכתב   לבנק  לפי הלקוח חייב לשלם
עם   רגיל, את הסכום  המלא העומד  לתשלום  לפי או  בקשר

אם לאו .  ובין זמן פרעונו אם  הגיע כל בטחון, בין

 18.1.2.2 הלקוח  מקבל  על עצמו  את האחריות 
לאמיתותם  ונכונותם  של   המלאה 
החתימות , הסבות , הערבויות , 
בשטרות ,  ויתר  הפרטים  התאריכים
השטרות   ולאמיתותם  ונכונותם  של 

וכן לביולם כדין .  בכלל,

הבטחונות   ישמשו  בכלליות  האמור  לעיל ,  16.3  מבלי  לפגוע 
בכל   הסכומים המובטחים . לסילוק המלא  והמדויק  של כל
דעתו , שנכס   לפי  שיקול  לדעת, ייווכח  מקרה  שהבנק
עלול   או התקלקל הבטחונות  במסגרת  הנכלל כלשהו 
ניכר  מערכו,  לאבד  שיעור להתקלקל  או  איבד  או  עלול 
בטחון   דרישתו הראשונה , ימציא  הלקוח לבנק , מיד  לפי
דעתו  של   להנחת  הסכומים המובטחים , נוסף  להבטחת

הבנק . 
 

ובמלואו  כל סכום שהתחייב בו    17.1 לא  סילק  הלקוח  במועדו
בגין  האשראי  שהועמד ו/או שיועמד לו  ע"י הבנק  לפי  תנאי  
אחרת   הוראה  כל  ו/או  הפר  לא קיים  ו/או זה , כתב 
או  בקרות  אירוע  הפרה  יסודית   זה , כתב  מהוראות 
הדבר  את הבנק בכל   )כהגדרתו  בסעיף   24.3 להלן( , יזכה
בעצמו  או בכל   או חלקם , כולם עת לממש  את הבטחונות ,
בפשיטת רגל  ו/או לפי   נאמן דרך  חוקית , ובכלל זה  על ידי
אפוטרופוס   ו/או  כונס  נכסים ו/או  חוק  חדלות  פירעון,
ו/או  מנהל  עזבון , או באמצעות  לשכת ההוצאה לפועל  או  
חשבון  חובו   תיזקף על אחרת, ותמורת המימוש בכל דרך
הוצאות   זה , וזאת  לאחר ניכוי  של  הלקוח  על  פי כתב 

המימוש . 

או   יקבל  מאת  הלקוח  18.1.3 בכל  מקרה  שהבנק  קיבל או
ו/או  בכל  לבטחון , שטרות  עבורו  או לחשבונו
לטובת  הבנק   ישעבד  מקרה  שהלקוח  שעבד  או 
נמצאים   אם שטרות אלה אינם אף שטרות  כאמור,
וזאת  בנוסף   בידי הבנק תחולנה ההוראות הבאות,

להוראות  של סעיף  18 זה :  האמצעים   בכל  לנקוט  עת  בכל  רשאי  יהיה   17.2  הבנק 
הרצויים  לפי ראות   הדרושים  או המשפטיים  או האחרים
לתשלום  והמשועבד   העומד  סכום  לגביית  כל עיניו 
או   להתחיל  החובה  עליו  אולם אין  במסגרת  הבטחונות ,
אחראי להצלחת   והוא  לא  יהיה להמשיך בפעולות כאלה,
הכרוכות   ההוצאות  בהן . כל  ינקוט  או הפעולות  שנקט
הלקוח  ותשאנה   לחובת  בפעולות  האמורות  תיזקפנה 
הוצאת   בסעיף   5 לעיל , מתאריך  הנקוב  בשיעור  ריבית 
ע"י   הבנק  ועד  סילוקן  המלא האמורות  ע"י  ההוצאות

הלקוח . 

כממושכנים    18.1.3.1 כל  השטרות לבטחון  ייחשבו
במשכון   ולפקודתו  לבנק  ומשועבדים 
לסילוק   בטחון ראשונה, בתור מדרגה 
המצאת   עצם  הסכומים  המובטחים .
הבנק  תיחשב   בידי  לבטחון  השטרות 
לבנק בתור בטחון   כהוכחה  לכך  שנמסרו
בשום  כתב   ולא  יהיה  צורך מהבטחונות,
שעבוד או מסמך  מיוחד  אחר לשם יצירת 

שעבוד  על  אותם  שטרות לבטחון . 

תטרוש .18 

18.1 
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למכור , לא   18.1.3.4 הלקוח  מתחייב  בזה לא 
לא לשעבד בדרגה   למשכן  בדרגה כלשהי ,
ולא   להעביר , לא למסור  כלשהי , לא
את   אופן  אחר  שהוא להוציא מרשותו  בכל
בין   מהם , כל חלק או לבטחון השטרות
בתמורה  ובין   בין במישרין ובין בעקיפין,
בכתב   הבנק  הסכמת  תמורה , בלי ללא 

ומראש לכך. 

 

 18.1.3.5 הלקוח  מתחייב  בזה להודיע לבנק  מיד על  
עיקול  על השטרות   מקרה  של  הטלת כל
וכן  להודיע  לבטחון  או  על כל  חלק מהם,
הבנק ,  השעבוד  לזכות  מיד  למעקל  על 
חשבון  הלקוח  מיד וללא עכוב   ולנקוט  על

הסרת  העיקול .  בכל האמצעים לשם

בזה ונותן הסכמתו   18.1.3.8 הלקוח  מצהיר
המפורשת  כי בסכומים אשר  ייגבו  על  ידי  
הבנק עקב פרעון  השטרות לבטחון  או  כל 
להשתמש   רשאי  הבנק  יהיה  מהם , חלק 
לפי  שיקול דעתו  לכל  המטרות  המפורטות  
או אחת  או אחדות  מהן , הכל כפי   להלן ,

שימצא הבנק  לנכון : 

חשבון  כל  18.1.3.8.1 להעבירם לזכות
הלקוח,  ע"י בבנק המתנהל 
סילוק   או  לשם  הקטנה  וזאת 
בחשבון  הדביטורית היתרה 

ו/או   זה ,

 

 

 

סחירים  ו/או מסמכים  18.2 בכל  מקרה  בו יחזיק הבנק  שטרות
ליצוא  עבירים  אחרים  ו/או דוקומנטים  ליבוא  ו/או ו/או 
בחתימת  הלקוח,  זה: "המסמכים הסחירים"( )להלן בכתב
יהיו  וייחשבו ממושכנים  הם  בערבותו, בהסבתו  או 
יהא  רשאי לממש   הבנק בדרגה ראשונה לבנק . ומשועבדים
המסמכים הסחירים ולזקוף  את  תמורתם לאחר  ניכוי   את

כתב זה .  הוצאות גבייתם, לזכות חוב  הלקוח  על  פי

הלקוח  משחרר את הבנק בקשר  לשטר/ות האמור/ים מכל 
חובות  של  אוחז בשטר  לפי הדין. 

 
 

19. המחאת  זכויות 

 בכל  מקרה  שהלקוח יעביר לבנק  זכויות לכספים או שיבטיח  את 
תשלום הסכומים  המובטחים ע"י  שעבודים או  העברות  של זכויות  

יחולו ההוראות הבאות:  לכספים ,

 19.1 בסעיף   19 זה המונח  "זכויות לכספים" פירושו: זכויות  של 
הלקוח  לקבלת  כספים  מאנשים  ו/או גופים שונים  )להלן 
המגיעים ו/או  שיגיעו  ללקוח  בסעיף   19 זה:  "החייבים" (,
ו/או  התחייבות  ו/או  הזמנה כלשהם ו/או  בכל  על  פי חוזה
הלקוח לבנק בדרך  אופן  שהוא , שהועברו ו/או  שיועברו  ע"י
של המחאת זכות ו/או בדרך  של הוראות בלתי חוזרות ו/או  

בכל דרך אחרת. 

לכספים  זכויות לגבי   19.2  האמור בסעיף 19 זה לא יחול
שטרות , שלגביהם  יחול  האמור  ללקוח  על  פי  המגיעים 

בסעיף   18 לעיל. 

ורק  זכויות לכספים   19.3  הלקוח  ישעבד ו/או  ימחה לבנק  אך
תמורת עבודות ו/או שירותים ו/או  המגיעים או  שיגיעו  לו
ברי   התחייבויות  ו/או  ו/או  הסכמים  סחורות  אספקת 

תוקף . 

 19.4  לפי  דרישתו הראשונה  של הבנק , ימציא  הלקוח לבנק  את 
לשעבודים   תוקף  ליתן  הדרושים  על  מנת  המסמכים  כל 

ו/או להמחאות  זכות כאמור . 

נמסר   אלא  אם למשכנם ולשעבדם לבנק,
ובכתב .  מראש לבנק  ע"י הלקוח, אחרת 
הלקוח  מתחייב להחזיר  לבנק  לפי דרישתו  
הסכומים  )כולל  שכ"ט   את  כל הראשונה
למשפט  שבו   בקשר  יוציא  עו"ד ( שהבנק
נגד תוקף  שעבוד השטרות   ייטענו טענות
למשפט   יהיה צד  אם  הבנק בין  לבטחון,

אם לאו .  ובין

 18.1.3.8.3 להפקידם  בחשבון  מיוחד  על  
יהיה   אשר  שם  הלקוח ,
לבנק  לפי תנאי  כתב   ממושכן 
יסכים   הלקוח, בקשת  זה.לפי 
להעברת  הסכומים   הבנק 
שקליים   לפקדונות  האמורים 
ובלבד  שפקדונות   קצרי  מועד ,
והלקוח   לבנק, ישועבדו  אלה 
לא  יוכל  להוציאם לפני סילוק  
כל הסכומים המובטחים, אלא  

בהסכמתו  של הבנק  מראש . 

הלקוח  את    כל  עוד  לא השלים
יהיה   הבטחונות  הנדרשים ,
להחזיק  את   רשאי  הבנק 
בחשבון  המיוחד   הסכומים 

כאמור . 

 18.1.4 במקרה שהלקוח יתן  לבנק שטרי  חוב  חתומים  על  
על  פרעונם  או  גבייתם של   להקל  מנת  על ידו 
הסכומים המובטחים  או  לכל  מטרה  אחרת , יחולו  
וזאת בנוסף  לאמור לעיל בסעיף   ההוראות  הבאות,

 18 זה . 

 18.1.4.1 מתן  שטרי  חוב כאלה  או  תאריכי  פרעונם  
אופן  שהוא  כקביעת   בכל  לא  ייחשבו 
לפרעונם  של  הסכומים   תאריכים 
ולפיכך זכות הבנק  בכל זמן   המובטחים ,
הסכומים   תשלומם  של  לדרוש  את 

המובטחים, לא תפגע  ותשאר בתקפה . 
הבלתי   בזה  את  הסכמתו   18.1.3.6 הלקוח  נותן 
יהיה רשאי  מדי  פעם   חוזרת לכך  שהבנק
להעביר את  השטרות  לבטחון  ואת   בפעם
והשעבוד על  השטרות  לבטח ון, המשכון 

בין   שירצה , למי  בחלקים , בשלמות  או 
לפרעון  או   בטרם  יועמדו  השטרות לבטחון
ביחס  לזכויות   שונות וזה בדרגות כך, אחר
לנכון . הבנק יודיע   כפי  שהבנק  ימצא 
לביצוע   ללקוח  מראש , ככל שהדבר  ניתן 
הפעלת   הענין , על  בנסיבות  סביר  באופן 
לכל  שטו .  ביחס כאמור , ההעברה זכות
הפעיל   משכון ושעבוד  שלגביהם לבטחון,

את זכותו זו . 

 18.1.4.2 היה  כל  שטר כזה חסר פרט עיקרי , תהיה  
מלאה  להשלים  את  החסר  לבנק  סמכות
לבנק , לפי  ובכל  ימן שייראה  בכל  אופן

הכרעת דעתו הגמורה . 

לבטחון    18.1.3.7 במקרה  שבזמן  גביית  השטרות 
זמן  הפרעון  של  הסכומים   טרם  הגיע 
מהם (, או  שהם   )או  של  חלק המובטחים
בלבד ,  לבנק  בתנאי  מהם ( יגיעו )או  חלק
הגבייה   רשאי  לגבות מסכום הבנק  יהיה 
ההוצאות ושכ"ט  עו"ד  של   )לאחר ניכוי  כל
לכיסוי הסכומים   הבנק ( סכום שיספיק 
יהיה משועבד  והסכום שייגבה האלה ,
עד  הבנק  לבטחונם , וישאר  בידי  לבנק 

לסילוקם . 

 18.1.3.8.2 לשם  סילוק מלא  או  חלקי  של  
לבנק  המגיעים הסכומים 
אשר   )ואשר  מובטחים  לבנק (,
זמני הפרעון  שלהם הגיעו ולא  

סולקו  על  ידי  הלקוח ו/או  
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 19.6 

 19.8 

 19.8.2 ניזוקו  או הופקעו הזכויות לכספים , כולן או חלקן , 
בזכויות   הפוגע  כלשהו  אחר  מקרה  שאירע  או 
לשיפוי  או  לכל   זכאי  לפיצוי או והלקוח לכספים,
השעבוד   יחול המשכון ו/או בשל כך, זכות אחרת
אחרת   זכות ועל כל או  לשיפוי לפיצוי זכות כל על

כזאת , 

 19.10 

לבנק  על  כל  מיד  להודיע  בזה   19.10.3 הלקוח  מתחייב 
או  על   עיקול  על הזכויות לכספים מקרה  של הטלת
מהן, וכן  להודיע  מיד למעקל  על השעבוד   כל  חלק
חשבונו   לנקוט  על  הבנק . הלקוח  מתחייב  לזכות 

 20. )מבוטל( 

21 . )מבוטל ( 

22 . ערבויות  בנקאיות  

מדי  פעם  לערוב לפי  בקשת  הלקוח ,  בכל  מקרה  שהבנק  יסכים
לטובת אחרים )כולם  ו/או משפטיים לטובת אנשים ו/או גופים
עבור  התחייבויות  בין  ובנפרד  בסעיף   22 זה:  "הנושה" (, ביחד 
או  עם  אנשים ובנפרד התחייבויות  הלקוח  ביחד ובין עבור הלקוח
או גופים  אחרים  או עבור התחייבויות אחרים משפטיים גופים
הלקוח  )כולם ביחד  ובנפרד  בסעיף  22  משפטיים  אחרים שאינם

זה:  "החייב" (, יחולו ההוראות הבאות: 

        

     

     

לבנק   הבנק , הלקוח  ימציא  הראשונה  של   19.5  לפי  דרישתו 
ישיר לבנק   החייבים  כי  ישלמו  באופן אשורים בכתב  מאת

המחאת הזכות ו/או השעבוד .  את  הכספים נשוא

הסרת   לשם  האמצעים  עיכוב , בכל  מיד  וללא
כן מתחייב הלקוח  להודיע מיד לבנק  על   העיקול.
בדבר  הפרה מטעם הלקוח ,  כל  טענה של החייבים
לקבלת   זכויות  הלקוח  העלולה  להשפיע  על 
הלקוח  מתחייב לנקוט  על  חשבונו , מיד   הכספים .
טענה   לשם  סילוק  כל וללא עיכוב , בכל האמצעים

כאמור . 
כמשועבדות  לבנק    19.6.1 זכויות  לכספים  תיחשבנה 
ראשונה   ו/או  שעבוד  מדרגה  במשכון  ולפקודתו 
חוק   תשכ"ז  -  1967 ו/או חוק  המשכון, לפי
דין   תשכ"ט -  1969 ו/או  על  פי כל חיובים, המחאת
אחר, בתור  בטחון  לסילוק  הסכומים המובטחים , 
ההמחאה   כהוכחה  כי ההמחאה  תיחשב  ועצם 
פי   לבנק  על  ושעבוד  נעשתה  לצרכי  מתן בטחון
אלא אם  הבנק  יאשר במפורש   הוראות  כתב זה,
בשום כתב  שעבוד   ולא  יהיה  צורך אחרת , ובכתב
על   השעבוד  יצירת  לשם אחר  מסמך מיוחד או

אותן זכויות לכספים . 

הגיע   טרם  19.11 במקרה  שבזמן  מימוש הזכויות לגביית כספים ,
או   )או  חלק מהם (, זמן  הפרעון  של  הסכומים המובטחים
יהיה הבנק   לבנק  בתנאי בלבד, מהם ( יגיעו שהם )או  חלק
ההוצאות   כל  ניכוי הגביה )לאחר  רשאי  לנכות  מסכום
ושכ"ט עו"ד  של הבנק (, סכום שיספיק לכיסוי הסכומים  
לבנק   משועבד  המובטחים , והסכום  שינוכה  יהיה 
הסכומים   לסילוקם  של  הבנק  לבטחונם  וישאר  בידי 
להעברת   הבנק  יסכים  הלקוח, בקשת  המובטחים . לפי 
לפקדונות  שקליים קצרי מועד   הסכומים שינוכו  כאמור ,

ובלבד  שפקדונות אלה ישועבדו לבנק .  האחריות  המלאה   את  19.6.2 הלקוח  מקבל  על  עצמו 
החתימות , הערבויות ,  ונכונותם  של  לאמיתותם
הקשורים  לזכויות   ויתר  הפרטים  התאריכים 
הקשורים   המסמכים  וכן  לביול  לכספים ,

להמחאת הזכויות לכספים . 

הצעדים   בכל  לא חייב - לנקוט  רשאי - אך  19.7 הבנק יהיה 
לכספים ,  הזכויות  לצורך  גביית  או האחרים המשפטיים
עם   הלקוח , להתפשר הוצאות  הגביה  לחשבון  לזקוף את 
ויתורים   או לוותר  להם מהערבים  להם, או  מי החייבים
ולהשתמש  מדי   כלשהם , לקבל ממי מהם תמורה חלקית,
בפעם בתמורה לסילוק  מלא  או  חלקי  של הסכומים   פעם
הבנק  יודיע  ללקוח  מראש , ככל שהדבר ניתן   המובטחים ,
זכויותיו   הפעלת  באופן  סביר  בנסיבות  הענין , על  לביצוע 

כאמור.  ביחס לכל  מקרה  שבו  הפעיל  את זכותו בגין  כאמור , ולשפות  את  הבנק  בכל עת  לפצות   22.1 הלקוח  מתחייב 
נזקים ,  משפטים ושאר צעדים חוקיים , תביעות ודרישות,
תשלומים  אחרים הנובעים   וכל הוצאות )כולל  שכ"ט עו"ד(
או המתייחסים אליה , ולסלק לבנק  לפי  דרישתו   מהערבות
הבנק   שישולם ע"י או מהבנק שיידרש כל  סכום הראשונה
לבנק את  כל  ולהחזיר אליה, בקשר  בתוקף  הערבות או 
וזאת  בתוספת   כאמור, ההוצאות  והתשלומים הסכומים,
מיום  התשלום   ריבית  מירבית כמשמעותה בסעיף   8.2 לעיל,

ועד לתשלום  בפועל  על ידי הלקוח .  הבנק על ידי

ואת   עצמן  אותן  כוללות   19.8.1 הזכויות  לכספים 
הנובע   וכל ההכנסות, הפירות, ואת  כל תמורתן,
זמן   במשך  כל אליהן לכספים או  הקשור מהזכויות

קיום השעבוד ו/או המשכון, ואת תמורתם . 

הבנק כי  כל חיוב מן   כלפי בזה  22.2  הלקוח  מצהיר  ואחראי
אשר בגינם יתבקש הבנק  לערוב  )להלן בסעיף   22  החיובים
בחינה   מכל תוקף  ובלתי  פגום  זה:  "החיוב" (, יהיה בר

שהיא . 

הזכויות לכספים  שהומחו   כי בזה,  19.9 הלקוח מצהיר  ומתחייב
בעת   יהיו  שיומחו  לבנק , לכספים  הזכויות  לבנק  וכל
או  כל זכות   עיקול משכון, שעבוד, העברתן חופשיות מכל
הוסכם בכתב   למעט הבנק  - אלא אם אחרת  של  צד  שלישי ,
ו/או   למשכנן  זכאי  הבנק  ללקוח  - ושהלקוח  בין  אחרת 
להחזיר לבנק לפי דרישתו   לשעבדן לבנק . הלקוח  מתחייב
הראשונה , את  כל הסכומים  שהבנק  יוציא  בקשר  למשפט  

נגד תוקף  שעבוד הזכויות לכספים .  טענות שבו ייטענו

אותה יוציא   אשר  22.3  הלקוח  מצהיר בזה  כי ידוע  לו שהערבות
מהווה  או   זה , בפעם  על  פי ובקשר  לכתב מדי  פעם הבנק 
כתב  שיפוי;   להיותה  ערבות , גם  בנוסף  להוות , עלולה 
"לערוב" ,  המונח  מקום בכתב  זה בו  מופיע בכל לפיכך ,
מודגש  בזה  "שיפוי" במשמע. אף "ערבות" או  "ערבויות",
המהווה   כי  בכל  מקרה  שהבנק  יוציא ערבות  כאמור , בין
הלקוח   התחייבויות תעמודנה  כל לאו, אם ובין כתב  שיפוי

וללא  כל  שינוי .  לפי כתב זה בתוקפן המלא

וביודעין , את   ומראש  מעתה מעצמו, בזה שולל   22.4 הלקוח 
באיזה זמן  שהוא ובאילו נסיבות   הבנק, מאת לדרוש הזכות
כי   ומוצהר  בזה שהן , שלא לקיים את ערבותו כלפי הנושה,
לשלם   שיקול דעתו הבלעדי, מקרה , לפי הבנק רשאי  בכל

כל  סכום  על פי ערבותו . 

כל   בדייקנות  את  לקיים  בזה   19.10.1 הלקוח  מתחייב 
ו/או   ו/או  ההתחייבות התחייבויותיו  על  פי  החוזה
פיהם   כל  דבר אחר שהוא, שעל  ו/או  ההזמנה 

מגיעות הזכויות . 
לא   המפורטים  להלן, המקרים  או יותר מן  22.5 בקרות  אחד
וכל   כלשהן כנגד הבנק , טענות  יהיה הלקוח רשאי  לטעון 
זה  תמשכנה  לעמוד בתוקפן  המלא,  התחייבויותיו  לפי כתב
וזאת גם   הבנק, לשפות את או לרבות התחייבויותיו לפצות
מעניק   חוק אחר ( תשכ"ז - 1967 )או  כל אם חוק  הערבות,

טענה  או  הגנה כלשהי :  או יעניק לו

בדרגה    19.10.2 הלקוח  מתחייב בזה  לא למכור , לא למשכן
למסור  ולא להוציא   להמחות , לא כלשהי , לא 
הזכויות   אחר  שהוא  את  אופן  מרשותו  בכל 
במישרין  ובין   בין מהן , כל  חלק או לכספים
לממש ,  לא בין  בתמורה ובין  ללא תמורה, בעקיפין,
החייבים   עם  להתפשר  לכספים , לא הזכויות  את 
ולא לוותר  על  איזה חלק מהזכויות לכספים , בלי 

הסכמת הבנק בכתב ומראש  לכך . 
איננו  בר תוקף  מכל סיבה   החיוב כי  22.5.1 אם  יתברר

שהיא ; 

 ;אשהי יבהס מכל םפגו ביוהח כי תבררי אם 22.5.2

ת;רבועמה קל וא ותפח וינה יובהח יכרתברי אם 22.5.3

 ;וינו שיבלו חא טןוקב היוהח כי תבררי אם 22.5.4
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כל  סיבה  שהיא , ללא  יוצא מן הכלל,   22.5.5 אם מחמת
והבנק מילא   עשוי הבנק  להיות  מופטר  מהערבות ,

כלפי הנושה ;  את ערבותו

לאי  מילוי החיוב ;  5.7 .22  אם הנושה גרם

    
 

יוצא מן הכלל ,   22.5.11 אם  יארע  איזה מקרה אחר , ללא
או   ו/או  לחייב  טענה תהיה  ללקוח  בגינו  אשר 
תשכ"ז  -  1967  הגנה כלשהי  על  פי  חוק  הערבות ,

)או  על פי כל דין אחר (. 

חובה להטיל  על הנושה להוכיח  כי   22.6 לא  תהיה  על  הבנק  כל
מגיע  מהחייב   מהבנק  לפי  הערבות  אמנם  הסכום  הנדרש 
והבנק  יהיה רשאי לסמוך   ו/או שתשלומו  נדרש מהחייב ,
על הצהרת  הנושה או  על אותם  המסמכים  שהבנק ימצא  
לפי  שיקול דעתו המוחלט . כמו  כן יהיה  הבנק  פטור   לנכון ,
וההפסדים  שייגרמו  ללקוח   הנזקים  עבור  אחריות  מכל 
כתוצאה  ממשגה  או   שיוצאו  הוצאות  ועבור  ו/או  לחייב 
סעיף   לפי  הלקוח  ואחריות  בפירוש  תנאי  הערבות , טעות 
הסכומים,  כל לבנק את ולהחזיר לשלם  22.1 לעיל 
לא  תיפגע  על ידי   ההוצאות  והנזקים כאמור באותו סעיף ,

משגה כזה . 

מספר  הבנק  להבטחת  ידי   22.7  במקרה  שהערבות  תינתן  על 
תשלומים במועדי  פרעון  שונים , והבנק  יידרש ע"י הנושה  
יהיה   כלשהו  מן  התשלומים  האמורים , תשלום  לשלם 
הבנק רשאי לדרוש  מאת  הלקוח  את מלוא סכום  הערבות , 
הבנק   ידי  נפרעו  על  טרם  אשר  התשלומים  כל  לרבות 
הגיע ,  טרם  אם  הגיע  ובין  פרעונם  אם  מועד בין  לנושה ,
והלקוח  מתחייב לשלם לבנק את  מלוא  סכום הערבות  מיד  

לפי  דרישה ראשונה . 

 מבלי  לפגוע בכלליות  הרישא של  סעיף   22.7 זה , מותנה  בזה 
במפורש כי לצורך  כתב זה  תיחשב  דרישת הנושה לתשלום  
כדרישה  לתשלום  כל  הערבות , גם  כל  שיעור שהוא  של 

יתרת סכומי  הערבות . 

לדרוש  או לקבל מהנו שה,   22.8  הבנק  יהיה רשאי , אך לא חייב ,
בטחונות כלשהם הנמצאים   לאחר התשלום  על  פי  ערבותו ,
ויקבל  בזכותו  זו ישתמש  הנושה . במקרה  שהבנק  ביוני 
יהיה  הלקוח זכאי לדרוש  מאת   לידיו  בטחונות  כאמור , לא
הבנק כי יעביר לו  את  הבטחונות האמורים  או להשתתף  

בהם  - כל עוד לא  סולקו כל  הסכומים המובטחים . 

 

  

נסיון,  עת  לפי שיקול דעתו הבלעדי - תוך  הבנק  יהיה רשאי  בכל
מראש ללקוח  -  כך על כלל  שהדבר סביר  בנסיבות  הענין , להודיע
מחזיק  או   הבנק  אשר  מהבטחונות לאיזה  כל צד עם להתפשר 
סכום   קבלת בשיעורים , או  ע"י תשלומים יחזיק בהם , ע"י קבלת
המוחלט  של הבטחון ,  הנקוב  של הבטחון לביטולו קטן  מהסכום
הבנק  או   מזכויות  או  על  ידי  שחרור  או  ויתור  על  כל  או  איזה 
בטחון, או  על ידי מתן ארכה או  הנחה  או   כל מזכויות  הלקוח  לפי
והותנה   ימצא לנכון, ע"י  עשיית  כל סידור אחר  שהוא  כפי  שהבנק
תש פענה,  תבטלנה, תגרענה, האמורות  לא הפעולות  כי בזה 
תפחתנה  באיזה אופן  שהוא מתקפן  המלא של   ותפגענה , או 
כאמור   התחייבויות  הלקוח  בקשר עם האשראי  המובטח בבטחון

כתב זה .  או  לפי
 

 24.1.3 אם הלקוח מצוי  בחדלות פירעון,  או יקבל 
החלטת  פירוק , או  אם תוגש  בקשה לפשיטת רגל  
צו   עיכוב  הליכים  או  הקפאת  הליכים  או  או 
לפתיחת  הליכים,  או  צו הקפאת  הליכים  )זמני  
או קבוע (, או אם  יוצא  צו  לפתיחת  הליכים  או צו  
לעיכוב  הליכים  או  צו פירוק  או  צו פשיטת רגל  
נגד  הלקוח  או  צו  הקפאת  הליכים  )זמני  או קבוע (
או אם   או אם הלקוח יפסיק  את תשלום  חובותיו ,
הלקוח יגיע לידי פשרה ו/או הסדר )כמשמעותם  
התשנ"ט  -  1999 )להלן  בכתב  ז ה:  בחוק החברות ,
"חוק  החברות"(,  או בפקודת  פשיטת  רגל ]נוסח  
התש"ם  -  1980, בחוק  חדלות  פירעון,  או   חדש [,
עם  נושיו  ו/או  בעלי   אותם ( דין  שיחליף  בכל 
אם יחל  בין  הלקוח  מניותיו ו/או  חלק מהם , או
מנושיו  ו/או בעלי מניותיו משא ומתן  לבין  מי
הלקוח  אם  או  פשרה  כאמור,  להסדר  ו/או
יודיע  כי בכוונתו  לפתוח  במשא  ומתן כאמור, 
אסיפות  בית-המשפט  יורה  על  כינוס  או  אם 
פשרה כאמור. ו/או הסדר לאישור
במקרה  שהמדובר  בתאגיד  שאינו  חברה, יחול 
לעיל בסעיף 24.1.3 זה, בשינויים  האמור

המחויבים. 

 

 הרשפ .23

דרישת   ערבותו , חרף  22.5.6 אם  הבנק  שילם  על  פי
הלקוח מאת הבנק  שלא לקיים ערבות כלשהי ; 

כלפי הנושה , שלפיה   לחייב טענה  22.5.8 אם  ללקוח ו/או
כלשהי  מן   מערבות  הבנק  להיות  מופטר  עשוי 

הערבויות ; 

להבטחת   בטחון  שניתן  22.5.9 אם  הנושה  גרם  לפקיעת
החיוב ; 

 ןבגי בייחה גדנ השנוה תתביע התיישנה אם 22.5.10
מיידי  ו/או סעדים   ב;ייהח יסוד ית, העמדה לפרעון  הפרה  24 . הפ רה,

נוספים 

 24.1 למרות  זמני הפרעון  שיוסכם  עליהם בין הבנק ללקוח , יהיה  
הבנק רשאי , אך לא חייב  - בכל אחד מהמקרים המפורטים  
להלן  - לאחר  ששלח  ללקוח התראה בכתב  כדין  על כוונתו  
הסכומים  מיידי את כל להעמיד לפרעון  כן,  לעשות 
הלקוח  יהיה  מי ידי, לפירעון  העמדה  המובטחים . במועד 
הבנק   כמו כן , חייב   לשלם לבנק  את  הסכומים  המובטחים   .
אך לא חייב  - בכל אחד  מהמקרים המפורטים   יהיה רשאי ,
סעד המוקנה ו/או  שיוקנה לבנק  על פי  כל  להלן  - לנקוט  כל

דין ו/או הסכם. 

הגנה   כל  טענה  או הלקוח  מוותר בזה  מעתה  ומראש  על
היכולה  להיות לו בגין כל אחד  מן המקרים  המפורטים  
לפני ביצוע  תשלום  ע"י  הבנק על פי ערבותו והן   לעיל,  הן

לאחריו.  

ישלם בזמן  הפרעון  כל  סכום  של    24.1.1 אם  הלקוח  לא
הצמדה  או   או  הפרשי  עמלה  קרן  או  ריבית  או 
הוצאות  או כל סכום  אחר שיגיע  ממנו  לפי כתב  

זה . 

כונס   קבוע ( או   24.1.2 אם  ימונה כונס נכסים  )זמני  או 
נכסים ומנהל  )זמני או קבוע ( או  מפרק )זמני או  
או מנהל  מיוחד/נאמן  בהקפאת תהליכים   קבוע (
או   רגל  )זמני  בפשיטת  קבוע ( או  נאמן  )זמני  או 
קבוע ( או  נאמן או  מנהל  הסדר  או  כל  בעל  
תפקיד  דומה  לפי  חוק  חדלות פירעון )זמני או 
כל  רכושו , או  קבוע(  ללקוח , עסקי הלקוח ו/או 
וזו  חלק מהם , או אם  תוגש בקשה למינוי  כאמור ,
יוודע  לבנק  לא  בוטלה תוך  30 יום , או  אם 
שעומדת  להיות  מוגשת בקשה  על-ידי  הלקוח  או

לפשיטת  רגל  או להקפאת הליכים  או  מי  מטעמו
יובהר  כי  ספק , לצו לפתיחת  הליכים . למען הסר
הבקשה  אם  תחול  לא  הנ"ל  תקופת   30 היום 
או   הוגשה  ע"י  הלקוח או בעלי ענין או  מי  מטעמו
למינוי  כונס   אם  הבקשה  הינה  בהסכמתו , או

בגין  אגרת  חוב  או שטר  משכון  של הלקו ח. 

דעתו  הגמור , להאריך  את   שיקול  רשאי , לפי  22.9  הבנק  יהיה 
בהסכמת  הלקוח   תוקפה  של  הערבות . כן יהיה הבנק רשאי ,
לתקן את  תנאי  הערבות . במקרה והבנק  יאריך  או   בכתב ,
תנאי  כתב  זה  כאמור  לעיל , יחולו  כל יתקן  את  הערבות 

לגבי  הערבות  המוארכת או המתוקנת כאמור . 

במפורש  כי    22.10 מבלי  לגרוע מכללות האמור  לעיל  מותנה  בזה
הוראות סעיפים   22.1 עד   22.9 לעיל , חלות  ומתייחסות  בין  
כשערבויות   היתר  לערבויות הבנק לסילוק  שטרות שונים ,
בקשת הלקוח  בכל  אלו  ניתנו או  תינתנה  על  ידי הבנק  לפי
בהסבת   בשטרות , זכויות  או  לרוכש  שטרות  ודרך  אופן 
לצורך כתב זה  כולל המונח  "הנושה"  גם  את  רוכשי  הלקוח .
והמונח  "ערבויות"  כולל  גם   הנ"ל , הזכויות  השטרות  או 
ערבויות  שניתנו  או  תינתנה  על ידי הבנק  לרוכשי  השטרות  

כאמור  לעיל . 

) 12.2020( 9.ט 0604-01 



 

   

      
     

    
     

   
    

   

        
  
  
    
    
    

      
     

       
     

     
   

      
   

    
     

  

      
     

     
       

 

       
     

     
      

     

      
 

   

    
     

     
     

    
    
    
  
   

    
    

    
    

     
      

 

    
   

 

     
       

     

       
   

     
     

    
 

הלקוח -  התאגדות  שינוי  במסמכי  24.1.17 אם  בוצע 
ו/או   הבנק  בזכויות  באופן  העלול  לפגוע 

בהתחייבויות הלקוח כלפי הבנק . 

הבטוחות  או  כל  ישרפו  או  יאבדו  24.1.21 אם  יושמדו ,
חלק מהם . 

 24.1.13 אם  הלקוח ישתמש  בסכום האשראי או בכל חלק  
ממטרת   באופן  מהותי  השונה  למטרה ממנו,

האשראי . 

)אם   נגד  הלקוח  ו/או אישום   24.1.14 אם  יוגש  כתב 
משרה  בלקוח   נגד  נושא  תאגיד(  הלקוח הינו 
נגד  יחיד  ו/או  תאגיד  השולט  בלקוח   ו/או 

בעקיפ ין.  במישרין  או

יותר   או אחר אחד לא  ימלא או 24.1.15 אם  הלקוח יפר
או ההוראות  או הסעיפים  של כתב  זה  מהתנאים
כתב אחר , שנעשה   משכון  או שטר או  של כל  חוזה ,
בעבר  או שייעשה בעתיד  בין הבנק לבין הלקוח . 

 24.1.16 אם  לדעת הבנק  חל  שינוי לרעה  במצבו הפיננסי  
ו/או העסקי  של  הלקוח ו/או קיימות  נסיבות אשר  
אם   עלולות  לסכן  את  החזרת האשראי לבנק  או
יפר  הלקוח הוראת  דין  שחלה  עליו  ויש בהפרה  זו  
כדי לסכן  את אפשרות  הלקוח  לעמוד בהתחייבות  
מצב   אם  יתהווה  הבנק , או  כלפי  כלשהי  שלו 
יחשוש הבנק ,  ממנו אשר כתוצאה עניינים מיוחד
הלקוח  לא  יוכל לעמוד   סביר , כי באופן 
בהתחייבות כלשהי  שלו  כלפי הבנק, שאי  קיומה  
האשראי   לסכן  את  החזרת  הבנק, עלול , לדעת
לבנק , או  שלפי דעת הבנק נשקפת  סכנה לבטחון  
או   קיבל  או  יקבל  הבנק מאת הלקוח כלשהו אותו
מאת אחר להבטחת  התחייבות  כלשהי  של  הלקוח   
חשש   הבנק , או  במקרה  שחלו , או  קיים כלפי 
בערכם  של   שינויים  לרעה  כי  יחולו , סביר
וזאת   הבטחונות לעומת  ערך או  סכום  האשראי,
אם  חל   ובין פחת  הבטחונות  ערכם  של  אם  בין
מכל   ביחס לבטחונות , גידול  באשראי  או בחישובו
או   משינויים לרבות  כתוצאה סיבה  שהיא,
אשר גרמו  או   המטבעות השונים, תנודות בשערי
הבנק  מול  בחשיפה  של  לגידול  עלולים  לגרום
או   האשראי מול  בטחונות  אל לפער  הלקוח  או

ביחס לבטחונות .  חישובו

בדבר   החלטה  קיבל  חברה, 24.1.18 אם  הלקוח , שהוא 
מבנה כהגדרתו  להלן .  שינוי

פירושו:  מיזוג  או  פיצול )כמשמעות   מבנה"  "שינוי
הכנסה   בחלק  ה' 2 לפקודת  מס  אלה  מונחים 
לרבות  איחוד   החברות , בחוק  חדש ( או  )נוסח 
כחברת   ובין  בין  כחברה קולטת  מחדש, וארגון 
השוטף   העסקים פעולה  שלא במהלך יעד וכן  כל
נכסים  ו/או   היא  רכישה  של  והרגיל  שתוצאתה
לרבות פשרה  או הסדר   התחייבויות  של  גוף אחר ,
או   בהתאם לסעיפים   350 ו-  351 לחוק החברות,
ערך   מניות  או  ניירות  נכסים תמורת  העברת 
אחת  ובין   בעסקה בתמורה  אחרת )בין או אחרים

בסדרה של עסקאות (. 

זה   בכתב הצהרה  של הל קוח,  24.1.19 אם  יתברר כי  איזו
כתב   משכון , שטר בכל  חוזה , התחייבות , או 
כתב ערבות , או  מסמך  אחר ,  אגרת חוב, שעבוד,
בעתיד  - אינה  נכונה   שנעשה  בעבר או  שייעשה 

מלאה .  ו/או אינה

אשר  מזכה  מוסד   יארע  מאורע  כלשהו   24.1.20 אם 
בעל  אג"ח,  או  נושה מהותי  אחר  בזכות   פינ נסי,
לפירעון  מידי,  או אם דרש  מי מהנ"ל   להעמדה
תשלום  של  חובות  או התחייבויות  או חיובים  
כלשהם,  כולם  או חלקם,  של  הלקוח כלפי  מי  

מהנ "ל. 

יעמוד   הלקוח  לחובו  של  ערב ו/או   24.1.22 אם  הלקוח
לעזוב  את  הארץ . 

 ותונבכו כי יעדיו חקוהל םא אוו/ חלי םא
 (םהמ חלק )או יושונ םע תןומ שאבמ חולפת

 וא ה,קדימ יןדב םהיחובות ייתבלג םיכאזה
 ותונבכו כי יעדיו חקוהל םא אוו/ חלי םא

 קחוב ותושמעכמ) גןמו ומתן שאבמ חולפת
 .(םהמ קחל שיו )אונו םע ן(עורפי חדלות

24.1.4 

 24.1.5 (טל)מבו

 על יןב ,אחר יןבו נימז יןב ,שהוכל יקולע יוטל אם
 וא שפטהמ יתב ייד על וא "פוצלהה תשכל ידי

24.1.6 

 ,שהיכל מכתוסמ ותשר "יע או סמךמוה יןדה יתב
 לגבי/על שהיכל ללפוע הצאהו לתפעו השתיע וו/א

 וא םמה חלק כל או ושרכו וו/א חקוהל יסקע
 לכ או נקלב חקוהל מידהעש ותטוחב לגבי/על

 יןוב קוחהל םש על תוחושהבט ןבי ,םמה חלק
 לתפעו וא לקויעוה ,שלישי דצ םש על תוטוחשהב
 אל ד(בבל םושירב םינהש לככ) ללפוע אהצההו

 םיו 30 ךתו יןוטחלל קוסיופ לא וא ןטיוחלל רווסי
יתעשי יךתארמ או יקולעה הטלת  ריךתאמ

.יןענה לפי,םימורהא ללפוע הצאההו פעולת
 םימיה 30 ופתתק כי רהביו ק,ספ רהס עןלמ

 האוצה פעולת אוו/ ולעיקה םא ולחת לא נ"לה
 דצ נקט םא ו/או ,דבבל םשוברי םינא ועללפ
 חוהלק שרכו גביל ותעיצבמ לותעופ שיישל
 .חלקו או לוכו

דההעבו תא וחלקה קסיפי אהיש הסיב מכל אם 24.1.7 
 וא םיו 14 שךמל (,יןוטחלל או רובה)ב קובעס

 לש יוקעס וסקפיו אשהי הסיב מכל םא וא ,ותרי
שלוסקשעאו(,יןטלחלוואםרוב)ב חקוהל
 .גריסי קוחהל

סקמוע תילבל וחהלק ךיהפו יאשה הסיב מכל אם 24.1.8 
 לש הרבמק או ,ותרי וא םחודשי שהשל שךבמ

יונמישלהרבמק אוח,ולקה רתפטי
 חוכ ויפיי של ףלתוק הסניכ ו/או פוסאפוטרו

 .חוהלק של שורכו או פוגו גביל ךשמתמ

קוח"לל או ל"גבמו קוחלל" יהפוך קוחהל אם 24.1.9 
 ללא םקישי קובח םותשמעכמ ור"חמ גבלמו
- 1981. שמ"אהת ,וייסכ

הליטש השליטב ינושי חולי אם 24.1.10 " " רתד)כהג
 ןלה)ל – 1968 חכ"שתה ך,רע יירותנ חוקב

 ןירשיבמ יןב)(רך"(ע ניירות חוק" ה:ז ףעיבס
ואשותפתמהטלישיןב ו/אויןיפבעק או
 ושהכל וינשי ולחי םא או ח,בלקו בדית(בל

 קוחהל ןבהו ותאצוהמ ותניבמ םאוחזיה בבהרכ
 שכל תיונהמ פרמסב או ותויכבז שהוכל וינשי או

 צבהמ מתח לעוקוהל וןבה וחזא םזיאוחהמ אחד
 יבל ,זה כתב ילפ ותשרתקהה ריךתאב םייהק

 תהעבר טלמע,שראומבבכתנקהב מתהסכ
 ןנילע (ם"אוחזי)" החזקה ,שהרוי של דרךב ותנימ
 יןוב ןמישריב ןבי- השמעמ ,קוחהל ןובה תונימ

קוחפיל בותר)למןנאותמצעאב ,יןבעקיפ
דרךבכלאותומנאנ חברת ,ן(ורעפי חדלות

 חברה או בת-חברה ידי על אף ללכו ,רתאח
 .שלובה

 חולי ,חברה נואיש תאגידב ברמדוהש מקרהב
םייוינשב ,זה 24.1.9יףבסעללעי רמוהא

 .םיבימחוה

 ואו/ חוהלק בלשקי וןיכזי או וןשירי טליבו םא 24.1.11
 ןויכזי או וןשייר נאיבת הושלכ ויינש היהי םא

 .חלקוה ילותעלפ תיהומ נוהיש רכאמו

 תעסקיה ילותהפע בסוג ותיהמ וינשי ולחי םא 24.1.12
 תלועיפל ותוליפע טתוס םא או חוהלק של
 ןוכהסי רתבגה ךתו םישדח וןכסי מיחובת

 תלועיפ וןכג) חלקוה של קיתהעס ותוילבפע
 ןסיכו ליבע םירזובא או םיפענב או ו"לחב

 .ה(גבו
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הלקוח  או שם  בעל שליטה  נכלל  שם   24.1.23 אם 
איסור  "בעל  שליטה" בחוק  המונח  )כהגדרת 
הלבנת  הון,  התש"ס -2000 (, או שם  בעל מניות  
באי- מהותי  בלקוח  )לפי  שיקול  דעת  הבנק(,
איזו  רשימה   של  יחידים ו/או גופים אשר מולם  
נאסר  לבצע פעילות )לרבות פעילות בנק אית(, 
ממשלה   ישראל,  ממשלת  על-ידי  שמפורסמת 
גופים   אחרת,  האו"ם,  האיחוד  האירופי  ו/או
בהתאם   כיוצא  באלה, המיושמת  בבנק,  והכל 
וככל שמדובר בחשבון  למדיניות  הבנק,
נאמנות, אם נכלל  ברשימה  כאמור צד  כלשהו  
בחשבון  הנאמנות )נאמן,  נהנה, יוצר  או מגן(  או  

בעל  שליטה  בו.   

 
שמסר  לבנק את הסכמתו לפי   24.1.25 אם ערב  לאשראי
סעיף  26)א()4 ( בחוק נתוני אשראי לכך  שנתוני  
אשראי לגביו  הכלולים  במאגר  יימסרו ללשכת  
דוח  אשראי  שיימסר  עריכת לשם האשראי 
ביקש  מבנק  ישראל  שנתוני  האשראי   לבנק, 
לגביו  לא  ייכללו  במאגר  )על  פי סעיף   22 בחוק  
לגביו,  אשראי(, או שנתוני  אשראי נתוני 
הכלולים  במאגר,  לא יימסרו  לבנק  לשם  עריכת  
דוח אשראי  )על  פי סעיף   30 בחוק  נתוני אשרא י(, 
לגביו  ניתנה   האשראי  וזאת  כל  עוד  לא נפרע 
תוקף  ההסכמה  כפי   תום  לפני  ההסכמה  או

שנקבע  במסמך  ההסכמה, לפי  המוקד ם. 
 

 24.1.26 אם התקבלו נתוני אשראי,  המפורטים  בתקנה   3 
לתקנות נתוני אשראי,  תשע"ח -2017 , המעידים  
באופן מובהק  על כך  שהלקוח אינו עומד  בפירעון  
תשלומים לענין סעיף   22 בחוק  נתוני אשראי,  או  
המפורטות בתקנה 4  התקיימו  הנסיבות,
תשע"ח -2017 , שיש  בהן   בתקנות  נתוני   אשראי,
אינו   באופן  מובהק  על כך  שהלקוח  להעיד  כדי 
סעיף  35 בחוק  לענין  עומד  בפירעון  תשלומים 

נתוני אשר אי. 
 

המפורטים  מהאירועים  24.1.27  אם  יארע  אי-אילו 
בסעיפים   24.1.2 עד   24.1.25  לאי-איזה  מערביו  
של  הלקוח ו/או  למי שהעמיד לזכות הבנק 
לא   והלקוח  להבטחת  פירעון  האשראי , בטוחה 
או   אחד  מיום  קרות  תוך   30 יום  לבנק  ימציא 
ערבות  האמורי ם, כתב המקרים  יותר מן
אדם  או גוף אחר  אשר   והתחייבות  חתום  על ידי
ובנוסח  כפי  שייקבע  על   מראש  הבנק  יסכים  לו 
גוף  כלפי   אדם  או אותו  יערוב  לפיו  ידי  הבנק,
המלא והמדויק של  הבנק  בעד התשלום
הסכומים  המובטחים.  הוראות  סעיף   24.1.26 זה  
אף  על   יחולו  בשינויים  המחויבים  על פי  העניין 
וכן   אותו ערב  חדש כאילו  היה  הוא  הערב  המקורי

על  כל  מי שיבוא  במק ומו. 

 

 

הרי  ארכת  זמן, ככל  שהוסכם על  תקופת  המתנה  או
שבנסיבות  בהן קיים חשש  ממשי לפגיעה ביכולת הגביה 
רשאי   המתנה , הבנק יהיה  מאותה  כתוצאה  של  הבנק
דחיות או   לפעול ולממש  את זכויותיו באופן מיידי וללא  כל
המתנה  שהם , ואף  ללא  מתן  התראה כמפורט בסעיף   24.1 

לעיל, ועל אף   האמור בכתב  זה . 

 24.2 

 24.2.1 אם  ישתמש  הבנק בזכותו  על פי  סעיף   24.1 לעיל , 
הסכומים  יישאו  מחלופותיו, אחת כל על 
ריבית מירבית  כנזכר  בסעיף  8.2  המובטחים 
החל   מתאריך  ההעמדה  לפירעון  מיידי ועד   לעיל ,

לסילוקם המלא בפועל . 

 
הלקוח יהיה         24.4 מובהר כי בהתקיים  אירוע הפרה יסודית ,

והבנק  יהיה רשאי  לחייב   חייב לשלם לבנק באופן  מיידי ,
הסכום   בבנק , במלוא  חשבון  הלקוח  את  מיידי  באופן 
ערבות בנקאית )וכן כל מסמך דומה  המשוערך  של
במהותו  כמו אשראים דוקומנטריים ( שהוציא הבנק עבור  
וזאת אף בטרם   הלקוח  )להלן בסעיף  זה: "חוב  מותנה" (,
אם   וזאת  בין  את  חילוטו , מותנה  דרש  בחוב  שמוטב 
בין אם החשבון   החשבון הנ"ל  יהיה באותה עת  בזכות ,
בחובה ובין אם כתוצאה  מהחיוב הוא   יהיה  באותה  עת
מבלי  לגרוע  מכל  אמצעי  אחר  העומד  יעבור ליתרת חובה .
לרשות הבנק לגביית  הסכומים  המובטחים , הבנק  יהיה 
סכום  שחויב כאמור בחשבון  רשאי  לקזז באופן מיידי  כל
או  המגיע מהלקוח  כנגד כל זכות שיש  ללקוח כלפי הבנק 
כאמור  החשבון  חויב  אם  אחר . חשבון  בכל  או  בחשבון 
מותנה  פקע  או  חוב  חוב  מותנה , ולאחר  מכן  אותו  בגין 
בוטל  באופן בלתי חוזר, ללא  שהבנק  נדרש  ומבלי  שהבנק 
יבטל הבנק  בגינו, לשלם סכום כלשהו עוד יידרש

רטרואקטיבית כל חיוב  שבוצע  בחשבון  כאמור  לעיל .  
 
 

ישלם  הלקוח    24.2.2 בנוסף  לאמור  בסעיף   24.2.1 לעיל ,
לבנק כפיצוי  מוסכם  ומוערך מראש  על  כל אובדן , 
מכך  כתוצאה לבנק הפסד שייגרמו או נזק 
השווה   לפרעון  מיידי  - סכום  שהאשראי  הועמד 
כעמלת  לגבות  הסכומים  שהבנק  נוהג  כל  לסך 
פרעון מוקדם כפי  שתהיה  נהוגה  מעת  לעת  בבנק , 
לגבות כעמלת פרעון  לבנק או  סכום שהותר
מוקדם  על פי הדין ו/או עפ"י הוראות  בנק ישראל  

- על  פי הנמוך  מביניהם . 

כהגדרתו  בחוק  נתוני  אשרא י,  24.1.24 אם  הלקוח, 
"חוק נתוני  אשראי"(,  תשע"ו- 2016 )להלן:
סעיף  26)א() 4( לפי  הסכמתו  שמסר  לבנק את

לגביו   בחוק  נתוני  אשראי, לכך  שנתוני  אשראי
הכלולים  במאגר יימסרו ללשכת האשראי  לשם  
עריכת דוח אשראי  שיימסר לבנק, ביקש  מבנק  
שנתוני  האשראי  לגביו  לא  ייכללו   ישרא ל,
במאגר  )על  פי סעיף   22 בחוק  נתוני אשראי(, או  
לגביו,  הכלולים  במאגר,  לא  שנתוני  אשראי 
יימסרו לשם עריכת  דוח  אשראי  )על  פי  סעיף  
 30 בחוק נתוני  אשראי(  וזאת  כל  עוד  לא נפרע  
תום   לפני  לגביו  ניתנה  ההסכמה  או האשראי 
תוקף  ההסכמה  כפי  שנקבע  במסמך  ההסכמ ה, 

לפי  המוקדם.   

הבנק    24.3 בכל  אחד מהמקרים המפורטים  בסעיף   24.1 לעיל ,
שימצא   המשפטיים  האמצעים  רשאי  לנקוט  בכל  יהיה 
הסכומים   יתרת  ו/או  לגבית  למימוש  הבטחונות  לנכון 
כמפורט   בצירוף  ריבית  מירבית  וההוצאות , המובטחים 
וביחוד  ומבלי   בכל  אופן  שימצא לנכון , בסעיף   8.2 לעיל ,
למכור  או   רשאי  לפגוע  בכלליות  זכויותיו , יהיה  הבנק 
להעביר  בכל אופן  אחר שהוא  את הבטחונות ו/או  לממש  
כל  את הבטחונות  בכל הדרכים האחרות  שהחוק  יאפשר .
הכרוכות  בכך תחולנה  על   עו"ד ( ההוצאות  )כולל  שכ"ט 
הלקוח  ותשאנה  ריבית  מירבית  כמפורט  בסעיף   8.2 לעיל , 
תהיינה  עד  אז המלא. לסילוקן  ועד  הוצאתן  מתאריך 
ותמורתם של  הבטחונות ההוצאות  מובטחות ע"י
שום דבר הנאמר בזה  לא ייחשב כפוגע בזכות   הבטחונות .
הבנק  לתבוע  את הלקוח לבד  או  ביחד עם אחרים  לפי כל 
ערבות או בטחון  או  מסמך אחר ,  התחייבות , חוזה , שטר ,
את   לתבוע  הבנק  בזכות  תפגע  לא  תביעה  כאמור  ושום 
כתב זה , בכל עת שימצא   המגיע לבנק  מאת הלקוח  לפי

לנכון . 

מהמקרים  המפורטים בסעיף   24.1 לעיל   כמו  כן , כל אחד
להעמיד   וכן  כל אחד מהמקרים  בהם  קיימת  לבנק זכות
תנאי ההתקשרות  )לפי מיידי אשראי לפירעון
כהגדרתם  בסעיף 33.3 להלן( ייחשב כאירוע הפרה 
יסודית  )בכתב  זה: "אירוע  הפרה יסודית"(  מצד  הלקוח, 
בכל  שיקול דעתו  של הבנק , והבנק  יהיה רשאי  לנקוט , לפי
דין , ובכלל  זה ,  הסכם  או  כל  פי  על  לבנק  המוקנה  סעד 
הסכם שבין הבנק   מלא  או חלקי , של  כל אכיפת  או ביטול ,

לבין הלקוח . 
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25 . שמירת התחייבויות הלקוח  

במקרה    התחייבויות  הלקוח  כלפי הבנק תשארנה  בתקפן  המלא  גם
הודעה   מתן  בלי בלעדיה, ואף או בהסכמת  הלקוח בין שהבנק ,

ללקוח, לפי  שיקולו  של הבנק בלבד:  

 

26 . תשלום כללי  

   

 

 27.2.1 שום  המנעות מפעולה  במועד  או  מתן ארכה כלשהי 
כויתור  כלשהו  על  זכויות  לא  ייחשבו הבנק, מצד
כמניעות כנגד הבנק. ולא ישמשו כתב זה  הבנק  לפי

 

28 . העברת  זכויות  וסיכונים  

לגלות מידע )כהגדרתו להלן(   28.3 הבנק יהיה רשאי,  בכל  עת,
עימו   מנהל  אפשרי  אשר  הבנק מקבל  מקבל  ו/או לכל 
"מקבל   משא  ומתן לצורך  ביצוע  העסקה  )להלן: 
ו/או   הבנק  ו/או  מקבל  ו/או  ליועצים  מטעם  אפשרי"(,
מהנ"ל   מקבל אפשרי .  העברת מידע  כפופה לחתימת  מי
מקובל  בבנק,   סודיות בנוסח  לשמירת  התחייבות  על 
לחובת סודיות מקצועית ו/או   למעט אם  מי מהנ"ל  כפוף

הסכם.    מכוח דין  או

- משמעו, לרבות  כל  מידע המצוי  כיום ברשות  "מידע"
הבנק  ו/או שיהיה מצוי  ברשותו בעתיד, ובכלל  זה מידע 

ו/או  ייקבע   הריבית  כפי  שנקבע בזאת  כי שיעור   24.5  מוסכם
אוטומטי   ובאופן ספציפי יגדל  מאליו  אשראי בהסכם 
בשיעור  שנתי  של עד   3% בכל אחד  מהמקרים  המפורטים  
בסעיפים   24.1.2 עד   24.1.26 לעיל  ו/או בסעיפים   24.5.1 עד  
תקופת   ולמשך  כל  24.5.2 להלן, החל ממועד קרות  האירוע
לבנק   ההפרה  לפי  רישומי  הבנק, וזאת בגין  הגידול בסיכון
היסודית כאמור .  ההפרה  מקיומו  של  אירוע כתוצאה
הבנק בחשבון הלקוח  במועד   ידי תוספת ריבית זו  תחויב על
אשראי   הסכם הריבית  כמפורט  בכל  תשלומי  או  חיובי
הבנק   ספציפי  ובנוסף  עליהם . על  שיעור תוספת  הריבית  ייתן
מיום שנודע לבנק על   הודעה בכתב ללקוח בתוך   30 ימים
מקרה  המפורט  בסעיפים   24.5.1 עד   24.5.2 להלן ו/או  אירוע  
ככל  שההודעה האמורה לעיל   ההפרה היסודית  )לפי  העניין (.
לבנק  על   נודע  בו חלוף   30 ימים מהמועד לאחר  תינתן 
הזו  ממועד   תוספת  הריבית  אזי  תחויב האירוע  האמור ,
)וזאת  לפי   ההפרה  תקופת  ולמשך  כל ההודעה  האמורה 
רישומי הבנק (. מובהר  כי תיקון  המקרה  המפורט בסעיפים  
לא   היסודית  ההפרה  ו/או  אירוע   24.5.1 עד   24.5.2 להלן 
כן   להחזר  תוספת הריבית האמורה. יזכה  את  הלקוח בזכות
גבייתה   הריבית  ואף  לתוספת  הבנק  מובהר  כי זכותו  של 
בכל   תפגום ולא תשהה לא כאמור  לעיל, לא תגרע, בפועל
ו/או הסכם   דין ו/או  שיוקנה לבנק  על פי  כל סעד  המוקנה
הבנק   לגרוע מזכותו  של  אין  באמור לעיל  כדי היתר, ובין
לבנק ריבית  פיגורים   לגבות  מהלקוח ומחובת  הלקוח  לשלם
בכתב   ככל שתהיה חובה כזו, כאמור ריבית  מירבית, ו/או
בא   זה ספציפי, והאמור  בסעיף אשראי  ו/או  בהסכם זה 

בנוסף  עליהם .  

הפחתת  הסכומים   לשם באיזה  אופן  שהוא זכות ו/או בטחון  שהוא
תשלום  כאמור ניתנו   ו/או בין שסכום או  חלק מהם , המובטחים
הסכומים   זמן  הפרעון  של  אחרי  בזמן  או  או  שולמו  לפני ,
ייזקפו בהתאם לאמור   המובטחים  או  איזה מהם , כולם או חלקם ,

בסעיפים   7.1 ו-  7.2 לעיל . 

תיוזכו תירשמ .27

קיום  או    27.1 כל  שתיקה , או  אי תגובה מצד  הבנק בקשר  לאי
נכון  של התחייבות כלשהי  של   בלתי או לקיום בלתי  שלם
פעולה  או  אי   בכתב  זה ו/או  אי נקיטת  הנכללת הלקוח 
ו/או  כל דין, על-פי  כתב זה שימוש בסעד המוקנים  לבנק

מזכויות   כלשהי  זכות  מצד הבנק  על  לא  ייחשבו כויתור 
בלתי  נכון   קיום  או לקיום בלתי  שלם  או הבנק  בקשר לאי
בניגוד   לדבר, הבנק  בהזדמנות  כלשהי  אם  יסכים  כזה.
לאותה   לתנאי  כתב זה , תיחשב  הסכמתו  זו  כמוגבלת 
בלבד , ולא תיחשב  כהסכמה  כללית  או  כויתור   הזדמנות 

כללי . 

27.2 

כל   ו/או שונה את  סכום  האשראי   27,2.2 הקטין  הבנק
זה   כתב יחולו  תנאי עם האשראי, תנאי אחר בקשר
הענין .  ו/או בתיאומים המתחייבים על  פי בשינויים

והמועד  ממנו  יתחיל   המירבית   27.2.3 שיעור  הריבית 
הריבית  המירבית , ייקבעו  את לשלם הלקוח
זה,  בכתב  בהתאם  לאמור ידי  הבנק , על בלעדית 

וקביעתו תחייב את  הלקוח  לכל דבר וענין. 

יימחק מפנקס    24.5.1 אם שם  הלקוח יעמוד  להימחק או
אם  תירשם במרשם   דין , או כלשהו המתנהל  על-פי
התראה   שמתנהל  לגבי הלקוח  אצל רשם  החברות
מפרה   הלקוח  כחברה כוונה  לרשום  את  על 
אם   או )כמשמעותה  בסעיף  362א בחוק  החברות(

כאמור כחברה מפרה .  הלקוח  יירשם במרשם
לבחור    28.1 הבנק  רשאי  בכל  עת,  בכפוף  להוראות  כל  דין, 
ו/או  לנהל  אשראי  מסניפיו  להעמיד  ו/או  סניף באיזה

להעביר  אשראי מסניף לסניף. 
יורד הדירוג  של  הלקוח  על-ידי חברת דירוג    24.5.2  או אם

כלשהיא . 

להיזקק   ומבלי לפי  שיקול  דעתו  28.2  הבנק  רשאי  בכל  עת
להמחות ו/או   להסכמת הלקוח, בכפוף להוראות  כל דין,
זכויותיו  ו/או   אחר  ב/את  לאחר  ו/או  לשתף  להעביר 
מכל מין  וסוג  שהוא,  בשלמות  או  סיכוניו  כלפי  הלקוח
בחלקים, לרבות  האשראי,  הבטחונות, השעבודים ושטרי 
להלן:  מהנ"ל,  בחלקים  )אי-איזה או  המשכון, בשלמות 
ו/או   "העסקה"( , וכל מקבל העברה  ו/או  המחאה 
"המקבל"(  יהיה רשאי   השתתפות  כזו  )מי מהנ"ל לה לן:
להמחות   ו/או להוראות  כל דין, לשתף אחר הוא , בכפוף גם
הזכויות  ו/או  הסיכונים  ו/או  להעביר  לאחר  ב/את 
האמורים , מבלי להיזקק להסכמה  מאת  הלקוח . העסקה 
ו/או  כתב זה תוכל  להיעשות על ידי הסבה בשולי או על גבי
דרך אחרת  שהבנק   בכל ו/או זה, לפי כתב כתב ההתקשרות
בנסיבות   סביר  לנכון  - תוך  ניסיון , ככל שהדבר  ימצא 

כך ללקוח .  העניין, להודיע  על
ו/או  אם הם גם מהבטחונות, העסקה  לא  תפגע  באי-איזה
הזכויות ו/או  הסיכונים  בהם  הועברו  ו/או הומחאו  ו/או 
שותפו,  ובמקרה  כזה  הבנק  ו/או  המקבל  יהיו  רשאים 
הכל  כמוסכם  בין  הבנק  והמקב ל.  לאכוף  את  הבטחונות,
פעולה  ככל  שיידר ש,  הלקוח  מתחייב  לפעול  בשיתוף 
לחתום  על כל  מסמך שיידרש   ובכלל  זה לצורך העסקה,

לעניין  ז ה. 

לשלול  כל  הטבה  )אישית  או  בגין   רשאי   24.6   הבנק  יהיה
שניתנה   למקום עבודה ( השתייכות  הלקוח  לאוכלוסייה או
אם  הלקוח  פיגר   הפעילות  בחשבונו , ללקוח  בקשר  עם 
החוב לבא כוחו   הטיפול בגביית בתשלום  והבנק  העביר  את
מלקוחות   בגביית חובות  ו/או  לגורם  ייעודי  בבנק המטפל 

החייבים לבנק . 

בין כערב    25.1 יתן  ללקוח  או  לכל  אדם האחראי  איתו או עבורו,
ארכה  או  הקלה .  כל באופן אחר, ובין

או  יתן   שנתן אשראי  יחדש  כל  או  ישנה יגדיל ,  25.2 יפסיק,
אותו   יחדש  איזה  מתנאי או ישנה, יפסיק, ללקוח , וכן 

אשראי . 

יחדש , יתקן  או  יימנע  מלקיים   ישחרר , יחליף, ישנה ,  25.3 יקבל,
אם  ייגרם  ללקוח   בין  מהבטחונות , מלממש  איזה  או 

אם לאו .  ובין כתוצאה מכך נזק

עם  חלק מהם   או יעשה כל  הסדר  שהוא עם  אחרים  25.4 יתפשר,
כל   עם עם אדם  אחר האחראי  יחד עם  הלקוח  או בנפרד , או

ערב עבורם . 

מהתחייבויותיהם   מחלק או  25.5 ישחרר מי  מיחידי  הלקוח מכל
עם   כל סידור יעשה השתתפות  או ו/או  יקבל  כל זה לפי כתב

מי  מיחיד הלקוח בנפרד . 

תשלום, באיזו  צורה  שהיא , שהבנק  יקבל   ו/או  כל  כל  סכום
או  ממימוש  איזה   מהלקוח או  לזכות  הלקוח מכל  אדם  או  רכוש
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30 . הוצאות  

31 . פרעון  מוקדם  

 31.2.2 בכל  מקרה  בו  ניתנה ללקוח הלוואה שלא  למטרה 
במישכון  דירת  או שלא  מגורים דירת  של  רכישת
כי  הלקוח  יהיה  רשאי   במפורש מגורים, מוסכם  בזה
לפני  מועד  את  ההלוואה במלואה או  בחלקה, לפרוע
בכפיפות להוראות בנק ישראל כפי   אד ורק פרעונה,
מס'   454 מיום   15.1.95 ו/או   בהוראה  שפורסמו 
או יתוקנו  כפי  שתוקנו דין, בכפיפות להוראות  כל

דין  שיבואו    הוראה  או ו/או  כל מפעם  לפעם, 
במעומם . 

ולחוד   32 . אחריות ביחד

אחריות יחידי   במידה והלקוח  הוא יותר מאישיות משפטית  אחת,
והבנק רשאי  לגבות  מכל אחד או יותר   הלקוח  הינה  ביחד ולחוד ,
אחד  מיחידי   מלוא  סכום  האשראי, ואחריותו  של  כל את  מהם
רשאים   יחידי הלקוח  לא  היו כך שיתר עקב תצומצם הלקוח  לא

מסיבה אחרת כלשהי .  להתקשר  בכתב זה  או

 

  

לבנק  הוראה  לזכות  בסכום  האשראי ,   33.1 הלקוח  נותן  בזה
העו"ש  של   חשבון את שיתאפשר, ביותר  המוקדם  במועד
בהתאם  למעמד   חשבון המט"ח  של הלקוח, את הלקוח - או
במט"ח  -  המדובר  באשראי אם האשראי, הלקוח  וסיווג 
זיכוי החשבון כאמור ,  הבנק ללקוח . כפי שיוסכם בין ו/או
כפי  שיצויין באישור ו/או הודעת הבנק  על ביצוע האשראי  
ישמש   כאמור , ו/או  העברת  כל סכום כסף תשלום ו/או על
היום   ו/או  ערך  הלקוח  בתאריך  קבלתו  ע"י הוכחה  על 
"יום   בכתב זה: ו/או  הודעה  )שייקרא באותו אישור שייקבע

מתן ההלוואה" , לפי הענין (. 

 33.5 הבנק  יהיה רשאי  בכל עת , על  פי שיקול דעתו, לבצע  פעולות 
ו/או  בערבים טכניות אשר  אין בהן כדי  לפגוע  בלקוח ו/או
הכל  כמפורט  להלן: שינוי  מספר   בזכויותיהם  על פי  כתב  זה ,
הלוואה / הלוואות . הבנק   חלקי  ההלוואה/הלוואות  או 
הודעה בכתב  על  השינויים הטכניים שנעשו   ימסור  ללקוח 
בצירוף  הסבר  לפיו מדובר בשינויים טכניים שאין   כאמור,
על  פי  ו/או בערבים ו/או בזכויותיהם כדי  לפגוע בלקוח בהם

כתב זה . 

34. סילוק  אשראי 

לבנק  את  קרן  סכום  הלוואה וכן  את    34.1 הלקוח מתחייב  לסלק
נוסף   תשלום הפרשי  ההצמדה עליה ו/או  כל הריבית ו/או
הקבועים  הסילוקין , על  פי התנאים כפי שיפורט בלוח בגינה,

בכתב  זה, 

לחייב  את  רשאי  הבנק  יהיה   34.3 מבלי  לגרוע  מהאמור  לעיל ,
בבנק , בכל  אחר  של  הלקוח חשבון  או  כל העו"ש חשבון 

סכום שהלקוח  יהיה חייב לבנק  בהתאם לכתב זה. 

מטעם   שהועבר  ו/או  שיועבר  לבנק  על ידי  הלקוח  ו/או 
לעסק ה, נחוץ  ו/או  רצוי  להעבירו  בקשר  הלקוח , אשר 

אשראי  ו/או  בטחונות.   לרבות מידע  על

זכות ו/או   להעביר ו/או  להמחות כל 4 .28 הלקוח   לא יהיה רשאי
ומראש .  בכתב הבנק בהסכמת אלא זה, כתב חובה שלו לפי

 תדמומוק ותהודע על ויתור .29

או התראות  מוקדמות אחרות   כל הודעות על  הלקוח מוותר בזה
אלא  אם  נקבע   מהם, תנאי  כתב  זה או  איזה  עם  הפרת בקשר 

בכתב זה.  אחרת
 יראשא יצועבתהוראו .33

בהתקשרות  לפי   וההוצאות הכרוכים בעריכה ו/או  כל  התשלומים
עריכת   לרבות  ו/או  הערבים , על  הלקוח באכיפתו ו/או  זה כתב
ו/או אחרות   ההוצאות המשפטיות הבטחונות ובכלל  זה כל וקבלת
שהבנק  לא  יכול היה להימנע מהן באמצעים  סבירים , העמלות כפי  
בולים ,  ישראל , האגרות, מס  ידי  בנק מעת  לעת  על  שיאושרו
יצירתם ,  ולרבות  במתן  האשראי  וההיטלים  הקשורים המיסים 
ו/או  מימושם  של   רישומם  ומחיקתם  )בבוא  המועד ( של הבטחונות
חלים  על הלקוח וישולמו  על   כולל  שכר טרחת עו"ד , הבטחונות ,
דרישתו הראשונה  של   ידו לבנק  מיד  במעמד ההוצאה  או  מיד עם
הסכומים הנובעים  מהתשלומים   הבנק . לא שילם  הלקוח  את 
ריבית   האמורים  הסכומים  ישאו  כל  האמורים  במועדם , אזי 
ההוצאה  ועד  מירבית  כמפורט  בסעיף   8.2 לעיל , מתאריך 
אלה יהוו  חלק מהחוב   לתשלומם  על  ידי  הלקוח   לבנק . סכומים
הם מובטחים  על  ידי   זה , ואף כתב פי  לבנק  על  של  הלקוח 

הבטחונות הנ"ל. 

השלים   טרם והלקוח  האשראי, בפועל  בוצע  לא  33.2 כל  עוד 
ו/או מילא אחר כל  דרישות   בטחונות ו/או המציא  מסמכים
הבנק  יהיה רשאי  לדחות   הבנק כתנאי  להעמדת האשראי ,
כולו  או  מקצתו  או  לעכבו  או   האשראי  מתן  סכום  את
או העמלות ,  את הריבית לשנות או להקטינו  או  להפסיקו,

לפי שיקול דעתו הבלעדי  וכפי שימצא  לנכון . 

כל כתב   או  33.3 במקרה  של  הפרת  תנאי כלשהו מתנאי  כתב זה,
"תנאי   הבנק  )בכתב  זה: עם  התקשר  הלקוח  אחר  שלפיו
בקרות  מקרה  המפורט   ההתקשרות" (, ע"י הלקוח , או 
אירוע  הפרה  יסודית   בסעיפים   24.5.1 ו- 24.5.2 לעיל  ו/או
כלשהו , או במקרה  שמאיזו  סיבה  שהיא  הלקוח  לא יקבל  
יהיה הבנק רשאי לבטל  את   את האשראי בשלמותו, מהבנק
ידי  הלקוח   יתרת  האשראי שטרם נתקבל  על הסכמתו למתן
ההתקשרות ,  תנאי כזה  יחולו ובמקרה  עד  אותה שעה ,
סכום שנתקבל   בהתאמות המחוייבות לפי הענין , על אותו

מהבנק עד אותה  שעה .  על ידי  הלקוח

הבנק  על  פי  בזכויות  בכדי  לפגוע   אין  באמור  לעיל 
ההתקשרות  )לרבות  זכויות לפי  סעיף  24 לעיל (. 

אדם   לכל  ו/או  בסעיף   31.2 להלן,  ללקוח   31.1 בכפוף  לאמור
איזה  מהם  או   ממתן הבטחונות  או שזכותו  עלולה  להיפגע
חובותיהם  לפני  הגיע   ממימושם,  לא  תהיה  זכות לפרוע  את
אחרת  שהיא   זמן הפרעון  הקבוע , וכן לא  תהיה להם  כל זכות
על פי  סעיף  13 )ב( לחוק המשכון/ תשכ"ז -  המוענקת  להם
או   כתיקון  הוראה  שתבוא  או  כל מוענקת( /  1967 )אם 

כתחליף להוראה  זו . 

למטרה  של   מקרה  בו ניתנה  ללקוח  הלוואה 31.2  31.2.1 בכל 
דירת   מגורים  או במישכון  של רכישת  דירת
יהיה   כי  הלקוח במפורש בזה  מוסכם מגורים, 
בחלקה/  או  במלואה  את  ההלוואה  רשאי לפרוע
לפני  מועד פרעונה , אד ורק בכפיפות  להוראות  
הבנקאות   1941 וצו  הבנקאות   סעיף   13 לפקודת 
התשמ"ב  -  1981 ו/או   )עמלת  פרעון  מוקדם( ,
או   כפי שתוקנו בנק ישראל  הרלבנטיות  הוראות
דין   שיבואו   הוראה או כל ו/או לפעם , יתוקנו מפעם

במקומם.  

חלק   ייחשב  כל  33.4 בוצעה  הלוואה בחלקים  )במועדים שונים(
לאחד  מדי   הבנק יהיה רשאי עצמה , ואולם כהלוואה בפני
בפעם  את  כל חלקי ההלוואה  או  אחדים מהם , ללוחות   פעם

מאוחדים  ומשוקללים .  סילוקין

ללקוח  הזכות לפרוע   בו  לא  תעמוד   31.2.3 בכל  מקרה 
דין   או הוראה  מוקדם  על פי כל  בפרעון  הלוואה
בסעיפים   31.2.1 ו-  31.2.2 לעיל,  יהיה   כאמור 
להסכמת   בכפוף  כן  אך ורק  לעשות  הלקוח  רשאי
הבנק  לכך  בכתב  ומראש,  ובתנאים שייקבעו לענין  
הסכמתו   רשאי  להתנות  את הבנק . הבנק ע"י  זה 
קנס  שבירה  ו/או כל תשלום   עמלה  ו/או בתשלום 
הפרעון   לקבוע  את  המועד  בו  יבוצע  וכן  אחר, 
בסעיף   המוקדם.  במקרה  של פרעון  מוקדם כאמור
הריבית  עד   יום הפרעון  בפועל.   31.2.3 זה, תחושב  

תשלום אחר    34.2 כן  מתחייב  הלקוח לשלם  לבנק  כל חיוב ו/או
בסעיף   30 לעיל , מיד  במועד   זה , כמפורט  הנובע  מכתב 

דרישתו הראשונה  של  הבנק .  תשלומו ו/או  על פי

כהלוואה   יראו  כל חלק בחלקים ,  34.4 ניתנה  הלוואה  ללקוח 
ההלוואה  ייזקפו  לחשבון  לפרעון  נפרדת , ותשלומי  הלקוח
אלא  ולפי  תנאיהם, סדר נתינתם  ללקוח חלקי ההלוואה  לפי
ללוחות  סילוקין  הלקי  ההלוואה  הבנק  כל אם  אוחדו  ע"י 

מאוחדים  ומשוקללים. 

ולא   בזה  כי באמור לעיל אין   31.3 למניעת ספק  מובהר ומודגש
כדי לפגוע או לגרוע מזכותו  של הבנק  להעמיד  הלוואה   יהיה
כהגדרתם   ההתקשרות, בהתאם לתנאי כלשהי לפרעון  מיידי

בסעיף   33.3 להלן . 

) 12.2020( 13.ט 0604-01 



 

   

 

      
     

  
      

   
    

      
   

       
   
    
      
     

     

     
    

     
    

   
    

   
   

   
 

   

       
    
   
     

      
      

     
    

        
 
    

       
   

     
      
   
 
   

   
   

   
 

       

      
    
 
    
  

    
     

    
    
      
      
    
    

 

         
   

 

   

      
        

      
   

    
    

    
       

   
 

     
      

     
 

       
      
    
     

  
 

       
    

  
   

     

   

      
       

     
    

       
     

     
       

      
    

    
  

 
        

      
    

     
  

    
     

     
       

     
 

   

   
    

   

        
  

  
     

    

     
     
   

 י"טבמ םייגורפ יביתר.37

 קללס יולשע םקחל או םומיכהס את לבנק חוהלק סילק לא
 לכ שאויי זיא,םדועבמ יראלשי בעבמט הוואהל יןבג

 ודעמיושםיכומהס כל /אוו נ"לכ ולמוש שלא םמיהסכו
 :ןהללהרתדהגכםיריגופ יתברי י,דיימוןרעלפ

 אחוז תתוספב לישרא קבנ תריבי רעושי ם":גוריפי ריבית"
 יתבהרי במדרגת יתבריהמ וןסיכה וספתת וספתבת ציוח
 םידיגתא לש ורייטבדרחוז וןשבבח יראשאתגרמסב יתששליה

 ראתבוקבנהיסניפבםתפרסהמ תונא ויגיל חבלו םורסכמפ
 .אירשבא יתברי ישעור ףבסעי ,שלו נטנטראיה

 תיברמי וקיתח םפיגורי יתברי קיימת היהשת הרמק כלב
 היהתםיריגוהפ ריבית ,ד(דמ צמודות אותוולה ם:והיל וןכ)נ
 .תקיחוהםיריגופה ריבית רעושיב

 ןיבג ר,יגופבש םמיהסכו כל גביל ולחת םיריגופה ריבית
 וקלוסי דוע ר,כאמו םושללת בעשנק דועבמ חלתשהופהתק

 ןיבג י,דיימ וןערפיל ועמדוישםמיהסכו כל עלו,ועלבפ
 דעו יידימה וןרעפיל הדמהעה דועבמ חלתש הופהתק

 .ועלבפםוקיללס

 שמשי ם,ירגופיה ריבית יעורישרבדב הבנק של בכתברשואי
 קהבנ שובייח פילםיריגופ יביתר ה.רעויש גבילהרלכאו החכהו
 לע הבנק "יעבשוחתרשא יתבהרי התעומשמ ה,זףעיס יןענל

 ףבסו ר,יגופבשםלסכו הבנק ידי על ףרצוות ת,יומיוה ותרהית
 .יןד כללףפוכב,דרילנקא וןבער כל

 ח"טבמ םייגורפ יביתר.38

 קללס יולשע םקחל או םומיכהס את לבנק חוהלק סילק לא
 אלשםימהסכו כל אושיי זיא,םדועמב "חבמט האוולה יןבג
 תיברי י,דיימ וןרעלפ יועמדושםיסכומה כל אוו/ "לכנ מוולש
 :לןהלהרתדכהג ח"במט םיריגופ

 במטבע מייוהריבוהל ריבית רעושי ח":"במט םרייגופ ריבית"
 חובה ש"עו ןחשבוב יתבריהמ וןסיכהתתוספ פתוסתבהואההלו

 נקהב יסניפבםמתפרסהתאונילוגיחבלו םורספכמ חמט"-ב
 .אישרבאתיביר ורישעףבסעי ,שלו נטנטראיהתרובא

 תיברי רעושי על הלתע לא ל"הנ םרייגוהפ ריבית הרמק כלב
 יראשא גביל עת הבאות ימתקי היהתש,קיתחוהםגוריפיה

 רויעש על קיתחו הבלהג היהתםאר,במדו בו אירשהא מסוג
 .םירגופיה ריבית

 ןיבג ר,גופיבשםיסכומה כל גביל ולחת נ"להםירגופיה ריבית
 וקלוסי דוע ר,כאמו םושללת בעשנק דועבמ חלתשהופהתק

 ןיבג ,יידימ וןערפיל ועמדויש םמיהסכו כל עלו ,ועלבפ
 דעו יידימה וןרעפיל הדמהעה דועבמ חלתש הופהתק

 .ועלבפםוקיללס

 תרוהית על הבנק "יע בשוחת ח"במט םיריגופה ריבית
 ןובער כל ףבסו ר,יגובפשםלסכו הבנק ידי על ףרצוות ת,יוומהי

 יפכםידועבמ חוהלק "יעםולשתו ן,די כללףפוכב,דרילנקא
 תיביר יעורישרבדב הבנק של בכתברשואי נק.בה בעשיק

 .הרעושי גביל הרלכאו החכהו שמשי ח,ט"במ םגוריפיה

 תיוחדומ יבויותיהתח .39

 לכול ,אישרהא יומסכ םואבמל קוסול לאדעולכ,ייבחמת קוחהל
 םבה ייבחשהת םאחריהםמישלווהת צמדהה פרשיה או/ו יתריבה

 :להאםאיתנ םיילק ,זה בכתב

 ףבסעי להלן)הז תבבכ וראמכםדישועבהמ םסיכבנ פללט 39.1
 ,כורלמא, לויאור ובטבצמבםיקהחזול(ם"סיכ: "הנזה 39
 תאחר ךבדר ותמרשו בירהעל לאורהשכילאל,שעבדל לא

 אלא ,םבה תול זככאאף לו,םצתמק ואםכול ,םסיכהנ תא
 .בבכת נקהב של תדמוקמהסכמבה

 םאנשיל או/ו נקבה של םמכיוסמה םדילעוב ותשלהר 39.2
 תרשו כל ידי על או/ו נקהב דייעל לכך וסמכושה םאחרי

 תןלמ או/ורלאישו שרק לה ששי רתאח או/ו יתשלתממ

14 

34.5 

 ןחשבו ובחי גדכנ שהייע אישרהא וןשבחשל ויזיכ כל 34.5.1
 םתאבה,קוחהל של "חמטהוןשבחאו-שהעו"

 רובדהמ םא,אירשהא גווסיו וחלקהדלמעמ
 חקוהל של ראח ןחשבו לכוו/א- "חמטביבאשרא

 יפסו יכויזכ שביחייכוהזי .מוקובמ ואשיב ,נקבב
 םסכו תווא קבלת רלאח רק ,אירשהא וןשבח של
 רשוא ,יבשחו וןבשח תואו ותכלז מןובמז עלבפו

 .אישרהא וןבשוכה חז כנגדו

 לטמוחויסופ פןאוביהאשרא ןחשבו הוכז לא 34.5.2
 ויכהזי תא לבטל ישארקהבנ היהי,לעיל וראמכ

 .זה םסכוב אישרהא ןחשבו את ייבלחורמוהא
 םגהזבכת יפ על חקוהל תבוחלתחו הכז המקרב

 שבתחושםוריגפי תבירי ףרוציב,מורכא ביוח על
 .להלן 38 או 37םפילסעי םתאבה נובגי

 ול הודע כי,זה תבכפילתוושרתקהבשרמא קוחהל 34.5.3
 וןשבח וישזיכ רהקמ בכל כי נקבה ע"י שבמפור

 או/ושהעו" ןשבוחביוח גדכנ שהייע יהאשרא
 להלן)מוקומב ואבשי נקבב וחהלק של חראוןשבח

 ייבמחוה וןשבוהח (,וייב"המח וןשבהח" זה: בכתב
 אהצושכת ואהחוב רתיתב עת ותהבא יהיה

 יתריבה ויהשע ,חובה רתיתל בוריע ובמהחי
 ותעלל ייבמחוהוןבשבח קוחלה ידי על מתשולהמ
 .אישרהא יןגב יתקהחו םוריגפית היריב על

 ח"טבמ ישראא ילוקס.35

 "חפמ ןחשבו ביוחדגנ שהייע יראשהא ןבושח של יכוזי כל 35.1
 גווסיו וחהלק דלמעמ םתא)בה שבו וברע "חפתואבשו וברע

 ,נקבב קוחהל של אחר חמט" וןבשח כל או/ו (אישרהא
 שבייח ויהזיכ (.ח"מט" וןבש"ח זה: בבכת)םוממקבאיבוש
 תואו קבלת לאחר רק ,אירשהא וןשבח של יפסו ייכוכז

 זוכה נגדו שרוא ויבשח וןשבח תואו ותכלז עלבפו םסכו
 כל ,ותונחבבט גועלפ כדי ללעי מורבא יןא.אישרהא וןשבח
 .אישרהאםסכו עלפובלקסואוד לע

 ,לעיל וראמכטחלמוו ופיסןבאופ אישרהא וןבשח כהזו לא 35.2
 תא ייבלחורמוהא ייכוהז תאללבט ישאר נקהב היהי

 חקוהלתוחבלתחו הכז רהמקב.זהםכובסיאשרהאןחשבו
 יתבמיר יתריב רוףציב,רואמכ ובחי לעםג,זה כתב פי על
 .להלן 38 עיףלס םתאהבוינגב "חמטב

 שבמפור לו הודע יכ,זה תבכ לפי תורושתקבה שרמא קוחהל 35.3
 שהייע יהאשרא וןשבח ויכשזי מקרה בכל כי נקהב ידי על
 ,נקבבחקוהל של ראח ןבושחאו/ו שבו וברעה יובח גדכנ
 וןשבוהח ,ראלישי מטבעבםתנהליהמ מוקומבאיבוש
 או בהחו רתיתב עת הותאבהיהי ,מוראכ יבמחוה

 יומכס םייעשו ,חובה תריתל בוריע ובמהחי צאהתושכ
 ותעללבויחהמ ןחשבובחקוהל ייד לעםמישולהמ יתריבה

 ."חמטבםוריגפית היריב על

 ריגופלש רהמקבתפוסנו ותפעול יטתנק .36

 בכל ,זהבכת ילפ קהבנ של תחראתזכו מכל גרועלימבל 36.1
 לפי ישארקהבנ היהי,אישראןבפרעו פיגור של המקר

 הודיעו לה עליהיי שי, בלעת לבכ ,ייבא חך לא,תול דעקושי
 םתאה)ב שהוכל חוץ טבעמשרכול,קוחלל שמרא כך על

 בעת קנבב םייקהיהישתומחאוה תוהעברליירבהמ שערל
 וא,שבפיגור םכוס איזה וקסיל םשלשרודהיהיש(שהרכיה

 שערלםתא)בה קוחהל של שהוכל חוץ מטבע כורלמ
 בעת נקבב םייק יהיהש ותמחאהו ותהעברל מיזעריה
 מטבע תשרכי םשל מכירההתורתמבשתמשלהו(מכירהה

 וקלסיל שדרו היהי שרא,אישרהא תןני בו שרא חרא חוץ
 שהתיע ,מורכא כירהמאו שהכיר כל .ורגשבפי םסכו איזה

 םמיכוסךתומאו חוץ בעטבמ םמיכוסךתומ(שהתיע ם)א
 או חקולה ותלזכ קהבנ לצא דושיעמ יראלשיעמטבב
 .ותונבטחהמ ויתקבלש

 ותיזכו ריתמ גרועליכד לןלה 38 וא 37 םבסעיפי מורבא אין 36.2
 יףוסהל אלא ,םשלובת ורגפי של המקרב,יןד כל פי לע נקהב

 .םעליה

)12.2020.ט 0604-01) 



 

   

  
    

    
    
  

  

       
  

       
      

     
 

         
    

      
    

   

    

      
      

    
   

      
  

   
     
    

  

    
   

  
     
    
  

    
   

   

     
   

 

       
   
  

   

     
     

    
  
     
   

    
   
   
   

    
   

 

      
    

    

   

    
       

   

    
   

  

     
     

  
     

 

      

       
     
    
    
 

    
 

      
   
   

  

 
     

         
      

       
        

    
   

   
      

    
     
   

   
     
   

 

       
 

      
      

    
   

    
   

       
   

   
  

   
  

    

     
     

  
    
   

     
    

       
  

      

     
     
   

 תהנח דיכתחוהוכ קבלתביראשהא ךתומםסכו לכןמת
 עצובי םשל שהלמע וצלני או/ו וצלנםכוס תואו כי ,תודע
 .ותמורהא ותמטרה

 ונייע ותארילפ קוחהל תושלר אירשהא תאדמייע נקהב 41.2
 ילפוםנימבז ,םקיחלב או תחאתבב ,נקהב של תהבלעדי

 יאשרהא ותטרמ צועבי םשל אתזו,נקלב אוריישםאיתנה
 .קוחלק לנהב יןב רתאח םוסכיםא אלא-וראמכ

 י"טבמ םים עסקיו-ןפרעוהדמוע ייתדח .42

 לש שהוכל םסכו םשלותל יקבעשי וא הקבוע עדמוה אם 42.1
 ליחו ,זהבכת ילפ קנלב חקוהל "יעםשהכל תבירי או ןקר

 דמוע ידחהי ,שראלבי יקאבנ םקיסע םיו וינאש םיוב
 רשאורישלאח וןשהרא יקאהבנ םקיסהע םיול זה םשלות
 דע יתברי אשייהאשרא .םקיסע ראלשבי םקיבנ םצעיבמ בו
 תביהרי וביחי יימ תופחוי מקבילוב ,עלבפו וןפרעהםיול

 .יוחראאהב ביוחמה םוספיהנ

 לא ,לעיל 42.1 עיףבס מוראלםתאהב וןפרעה עדמו תיידח 42.2
 ,אירשהא על םליהח למדד צמדההיחישובב ויינשלםתגרו

 לפי ,עלבפו ןהפרעו דלמוע דע חוללכוימשי םוה,םחלי םא
 .וריקהמ המדד

 ח"טבמםיעסק םיו- מותייסומ ותפעול ייתדח .43

 חולי יתברי קופתת תחילתל ייקבעש או הקבוע המועד אם 43.1
 קהונפ בה ץבאר וא ראלשיב איקבנ םקיסעםיו נוישא םיוב
 םיוב(EURO)רואיה מטבע יגבול-יראשהא ןנתייובעמטבה

 וב פועלת שלא וא שראלבי איקבנ םקיעס םיו נוינשא
 הידחי-"TARGET"תאיפירונאביהתטימטואוההמסלקה

 ןראשוהיקאנהב םקיהעס םיול יתריבה פתקות לתתחי מועד
 קפונה הבץובאר שראלבי םקינבםעיצמב בו שראואחרישל

 ביגול-עמטב וותבא םיקעס ,אירשהא ןנתיי ובעמטבה
 רשאוחרישלא וןשראה איקבנהםקיסהע םיול,רואיה מטבע

 רשוא רואיהעמטבבםקיעס לבישרא םקיבנ םצעיבמ בו
 תירופאאינהבי יתטומטאוה לקהמסה וב פועלת

"TARGET ." השנקבע תיריבהתאתשאלךימשי יהאשרא 
 תביהרי קופתת לתתחי עדמוד לת עדמקוה יתבהרי תתקופל

 םפיוסהנ יתבהרי ובייחמייתוחיופ בילמקבו,עלבפו שההחד
 .שההחד יתבהרי קופתמת

 ןקר של שהוכלםסכו םשלולת קבעיישאו קבועהעדמוהאם 43.2
 םיוב חולי,זה תבכ לפי נקבל קוחלה ע"י שהיכל תיביראו

 קהונפ בה בארץ או ראלשבי אינקב םקיעס םיו וינשא
 ונינאשםיוב,רואיה מטבע לגביו- אירשהא ןנתיי בו המטבע

 המסלקהובתעלפו שלא וא ראלשבי יאנקבםקיעס םיו
 דמוע ידחה-"TARGET" תאיפירואינבה תטימטואוה
 וב שרא יושלאחר ןהראשו אינקבהםקיעסהםיול זה םשלות

 ןנתיי בו מטבעהקונפה בה ץבארולבישרא םקינבםצעימב
 םיול,רואיה מטבע לגביו- מטבע וותאבםקיעס ,אישרהא

 םקינבםצעיבמבו שראיואחרשל וןשראהאיקבנהםקיהעס
 הלקמסה בו פועלת שרוא ירואה מטבעבםקיסע שראלבי
 אשייאשרהא ."TARGET" יתפאירונאביהתטימטואוה

 ייובחיימ ויופחת לקביבמו,עלבפו ןופרעהםיולדע יתריב
 .יוחראאהב ביוחמה םפיוסהנ תיריבה

 ץוע חטבבמ םלשל ייבותהתח .44

 םשלי קוחהל כי בזה םכוסמ,"חמטב תןינ אישרהא אם 44.1
 לכ את ,אישרהא תןינ בו וץח מטבע תוובא תוודלפק או נקלב
 לכול ,אישרהא םע שרבק ומנמועשיגיוםהמגיעי םמיסכוה

 מס ,עו"ד חתטר שכר ,ותרגא,םיטליה,להעמ ,יתיבר,קרן
 חקוהלמוגיעושי םמגיעיהםמיוהסכ) ותצאווה םבולי

 יומכ"ס ה:ז44 בסעיף הלןלאוריקי זה עיףבס לעיל טכמפור
 םשלי נקהב בו מקרה בכל כי בזה ובהרמ (.ץ"חו מטבע קתעס
 עמטבבושהכל 'ג צדל חוץ עמטב תסקעיומכמס םכוס כל

 בויחי זיא,"חמטב מושלל ייבח יהיה אל נקוהב ישראלי
 .ראלשי מטבעבםמיסכו םותא את קלבנ זירלהח קוחהל

 טורכמפ ץחו עמטבבםשלל קוחהל תבוייתחבה עפגול מבלי 44.2
 הסיבמוהמקרב הרי ,חוץ מטבע קתעס מיוסכ לכ את לעיל

 וא ליישרא מטבעבםמיוסכה את קוחהל םשלי שהיכל
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 יותנוחשבוו יוקסנפתארביסןזמב קרלב ,קוחלל יהאשרא
 םאנשילוו/א םדילעוב רסומלןוכ ,םסיהנכ צבמ את ןוכ
 םוריאוהבי ותנחשבוה כיממס כל את ,נקבה בורע להא

 .םסינכה ותיקדוב ,םסיכבנ םיורס על הקלול ,שיבקשו
 ,קוחלה של וונשבחלע יוהיהאל לבכ תורוככהתאוצההו

 .ונהשהרא תושדרי יפ"ק ענו לבוישולמ

 אירו דיילעתשראומהיטש לפי תוונבשחיקסנפ הללנ 39.3
 .םמכיסמו וןשבח

 םריוקבמ ,קוחהל של םייכספ ותחדו" נקלב יאצלהמ 39.4
 ,נווכשי לאחר מיד ,םמכיסומוןשבחאירו ידי עלםאושריומ

 םהושאלי דמהמוע םישחוד 9 כל םתומראוחי ולא
 .םסיייחמת

 של םייכספ ותדוח ,נקהב של השדרי עפ"י ,נקבל יאצלהמ 39.5
 איוריע" םרישאוומםקריומב ,קוחלה של תנובהתברוחה
 9 ם כלתומ אוחרי ולא ,נויוכש ד לאחרמי ,םמכיסמו וןשבח

 .םסייחימת םו הישאל דהמועמ יםשחוד

 חהלקו רתהצה .40

 :מןקה כדלמאשר בזו הירצמ קוחהל 40.1

 תחודו" תרבו)ל םמכיסבמ רטלמפו רטפ כי 40.1.1
 על קיבל לא ואה,נקו לבדי על אוצמשהו (םייכספ

 םובייח או ותיוייבהתח םלשו סנכנ ולא מוצע
 םקיעסה בדרך שלא םוספינואםאחרי םייכספ
 דיסויינולשי םוגרלוא ותלשנ םליהעלו- לההרגי

 .שלו קיהחו מבנהבואיכספו הבצבמ

 יתבב שהיכל נהובעתוגדנתומדוע ויהלתאל כי 40.1.2
 להגי ואשה ותנעתוב תןאו עט)למ שהוכל שפטמ

 םמדיעו ןיאועתידי ביטמילפשןוכ ,(נקלב בבכת
 .שהיכל יתתמהו נהתובע נגדו שהגיל

 נטונדקורספה קנהב וו/א נקשהב ול רהובה כי 40.1.3
 םדעת-קולשי פי על להפעו עצלב בלסר םאישר

 םאוו/א רטרו ןויממוןהו תלבנה ניעתמ מימטע
 או םותיינדמ את גדנו לההפעו צועשבי ששח להעו

 או (ותצינק)ס םמיצועי רתהפל םלגרו עלול
 ההכרע ךצורל תקובדישו ,םייומלאינב םמיהסכ
 אליכרשמא וחלקה.להפעו עצובי כבלע ותעלול

 ביכועמ צאהתוכ נקהב כלפי ותנטע כל לו יויה
 .עהצובי-אי אוו/ לההפעו

 יוסקע או/ו יונכס או/ואהו יכרשמאו הירצמ קוחהל 40.2
 וו/א יןדלכיפלעתאוורהוו/א ותשדריבועמדוי םמדיעו

 .םהסכ

 של םומקי ותדאו ידימי ןאופבקלבנ חוודל ייבחמת קוחהל 40.3
 םתאהבםבה פלולט יוסקעבאו/ויוסבנכ םייבתסבי םגעימפ
 גרועלימבל אתוז ,ותטינווהרל תיוושוהר ןדיה ותוראלה

 .יןדחמכו או/וםהסכ כל ו לפישל רתאח תבוייתחמכל ה

 ,ביבההס תכואי םתחובםגעימפ-'םייסביבת םיגעפמ'
 הגיעפותלרב ,זהגשמו שלרותביבהרח לקובמהובנמוב
 וו/א יוסלנכ או/ו קוחלל םורישהק ,בוריצה ותאבריב

 רמואה ותיללמכ גרועל לימב ,םהכולליוםיבתבוס יוסקלע
 מי תבולר ,םמי םהוזי ,וספירהטמוא ירווא םיהוז ,לעיל
 תנניימ ינהקר ,ריח ,שרע ,קרקע םיהוז,םיםיהוז,םתהו

 םגעימפ ,כן וכמ .םניסוכמםריומחותסולפ,נתינמי ילתבו
 םקיעס וישרי רתגמסבתושדריו ותחיהנ ותימקי םגביהל

 דשרהמ ,ותמיקומתיורשו של םתיהוחיהנ ,ניהוב וןנותכ
 ,םמיה ותשר ותלרב םמיהוהאנרגיה שרדמ,ביבההס נתגלה
 או/ו ניהוהב וןנהתכ ותעדוו,םניהפ דשרמ,ותיארהב שרדמ

 ותויש'הר :להלן) תאחר תטינוולר ותשר וו/א גוף כל
 '(.תוטינווהרל

 ינויש יחולש מתאי כל תבבכ נקלב דיעלהו בייחמת קוחהל 40.4
 תזאו עילל 40.1 עיףס לפי יותרוהצה אשונתבדוובע שהוכל

 .ויינשת הומה וטירך פתו ,וינהשי תרומק םייומי תוך

 ישראהא מטרת .41

 קור אך ,אישרא כל כספיבשתמשלה זהב ייבמתח קוחהל 41.1
 ימבל .קוחלל קהבנ יןבםסכיו ןעליה תרומטהעצובי םשל

 תותנהל אישר נקהב היהי,לעיל הז בסעיף וראמב גועלפ
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 וא(תוצקמואו)כול יאשראהלש מויוקךשהמ םערשבק וא
 םערשבקללקב יזכא נקהבשיתבהריורןהק מיוסכ תופחשי
 םכריזהנ םרימקהמ אחד בכל נויהיד ,אז יכ ,אישרהא

 תזכוב גועלפ או גרועליבלומ ,לעיל םוריאמהםבסעיפי
 סרבלישאר הבנק יהיה ,זהבכת פי על נקהב של שהיכל

 חהלקו ותשלר תו,מקצ וא וכול ,ישראאה תא דיהעמל
 ח(,הלקו תשורלישראאה את ידהעמ םטרש קרה)במ

 נוממ לקח כלואישראאה את ידהעמ נקשהב רהמקוב
 יפל,םפעלםפעמ לבנק, קוחהל םישל ,לקוחהתשולר
 יכד ,הבנק תלדע ,בו יהיהשהזכםסכו ,שונההרא ושתידר

 םערשבק נקהב של צאותההוותהעלו גדלתה על ופצותל
 םסכוו,אמורכ יביתוהר ןהקר תתהפח על או ישראהא
 ור,כאמ םפעלםפעמ נקהב ייד על עייקבשיפכושהכל
 .קוחהל את יבייח

- משמעו דין"ב שהוכל יוינש"חונהמ זה 45 ףסעי ורךצל
 ואוצ,נהתק ,הלנו ,וקחהאיז של ,שהיכל ינהמדב,ויינש
 וצ,קנהת,הלנו ,וקחהאיז של םשירובפ ויינש או וראהה

 וארוצהא דרשמ צדמוא דיי על ,מורכא וראהה או
 לכב זיכרמ בנק או אלרשי נקב ר,חא שלתיממ דרשמ
 ךמוסמ םרגו או יןדתבי ,שפטמ יתב או רת,חאהינדמ
 .כךל כתסמוהמ רתאח ותשר או רחא

 ותקיוחאי 45.2

 תדשהעמ רביסת הבנק, דעת ולקשי פי על עת, כלבםא
 יבלת או םייחוק םינא שכוהמ או חוללק אירשהא
 ןידב הושלכ ויינש חל םא רבותל ק,הבנ רעבו םיירשאפ

 קנבה יהא ו,תחלה פןבאו או (יללע 45.1 ףעיבס דרתוכהג)
 ,ולקח או לוכו י,ארשהא את חלקולדהעמילברלס שאיר
 יאשר נקבה יהא ח,לקול דהועמ אשראיהש הרבמקו
 תקולסמ הבלתי הרהית של םדהמוק הנעורפי את שדרול

 םדמוק וןרעפילהשדרי של הרמק כלב י.ראשאה של
 דעממו םימי 30 ךבתו לבנק וערלפ חולקהבייחמת רכאמו

 הרהית םוכס מלוא את נקבה של בכתבהנשוארה שתודרי
 לע כי רהבמו ספק רתלהס .אשראיה של מסולקת הבלתי

 םיאהתנ לוחוי הז ףעיבס רמוכא םדמוקה וןערפיה
 םתרד)כהג ותרשקההת איובתנ הז בכתב םטירפוהמ
 יל(.על 33.3 ףעיבס

 ימט"בתוואולהים לדוחימ יםנאת- ב/ קחל
 הועקב תיבריב הואוהל-(1)בקחל

 העקבו יביתר.46

 ןבי םוסכי יולע בשיעור תתישנ יתלינומנ יתברי שאתי הואההלו
 קתמסול תילהב יתרההעל נקהב ע"י שבחושת כפי ,קוחלל נקהב
 םעד/ימול ועד הואוהלה תןמ םיומ ,ואהוהלה םסכו של
 רבשיעו תאמתומתתינש יתברי יאהש,ונהעלפר םעד/ייוהמ

 ואהההלו צועיברלאח קוחלל חשליישןקיסילוהחבלו םשיירש
 .יה תבמכ נפרד תיק בלחל ווהויה

 תיידנתיבריב הואוהל-(2)בקחל

 יידתנתייבר.47

 ועלי ינתש ינלימנו בשיעור ידתינ תיביר שאתי הואההלו 47.1
 ןהל)ל נקבהיע" שבתחוש כפי ,קוחלל נקבהןבי םוסכי

 תרההי לע (,ית"מינלנוהתיריבהר"שיעו :זה 47 ףבסעי
 ואהההלו תןמםיומ,ואהוהלהםכוסלש קתסולמיהבלת
 .הונעלפר םעד/ייומ/ים המועדועד ל

 ייעורשףירומצ בכרמו הייה ליתניומנהתייבהר ריעוש 47.2
 :להלן םיטפורמה יביתהר

 ןמת םיוב בבנק קףבתושםייפרהתייבר יעורש 47.2.1
 .הלוואהה

 "(.פתסהתו" ה:ז 47 יףסעב להלן)תפסתו יעורש 47.2.2

 יןוקלסי חלו קוחלל לחשיי ואהההלו צועיב חרלא או עם 47.3
 תיביהר מושירי ובו ,זה כתבמ רדנפ תיבל לקח ווהשיה

 מתואמתה יתריבה וכן ,יביהכמר וטרפי ללכו ,יתמינלנוה
 (.דתיינ היהתיאגם הש)
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 חוץ מטבע קתסעמיסכו תא קוחלמה בועלת לץיאי נקשהב
 םשלי קוחהלו,ישראלי בעמט תמורתבאו ליישרא עמטבב
 עלפול צאההוה כתשלאו/וטשפמתבי דיילע ויביח או/ו
 או יראלשיעמטבב חוץ עמטב תסקעיומכסתאםשלל
 הכז ביושח חקוהל בזה םסכימ,ישראלי מטבע תורתמב

 קיספיש,ישראלי במטבע כזה םכוס נקלב םשלל תווא ייביח
 בימירה יןחליפה שערלםאתבה ,חוץ למטבע תוהמר םשל
 ץחו מטבע כורמל קהבנ גנוה שבו ותאוהמח ותהעברל

 חוץ טבעמתקעס ימסכו יסוכילשידרשי יכפ ,יותוחוללק
 .נקבי הליד שהולכםכוסלש עלבפו םשלוהת םיוב

 רשוחרי ואשה חקוהל הבז םכימס ,ספק הסר למען 44.3
 כל את חוץ במטבע נקלב םשלשי חרלא רק תווייבמהתח

 לעיל 44.2 ףבסעי כרהנז רהמקבוא,חוץ עמטב קתעס מיסכו
 ראלישיעמטבבהכז םוסכ קהבנ יידלםשלשי רלאח-

 שדרוה םסכוה לרכישת עלבפו םשלוהת םיוב יקשיספ
 תאמ שיגיעו חוץ עמטב תקעס מיוסכ וייסכל חוץ עמטבב

 ,אישרהיהי נקהב .לעיל טרכמפו ,עת הותאבקבנלחקוהל
 לאחר ,םפעלםפעמ בלעדיהודעת יקולש לפי ,יבחי אל אך

 את ותלזכ ,םשהכל חוץ בעמט קתעס מיסכו של וןפרעהמןז
 חוץ עמטב קתסעמיוסכ קלוסיל חוץ במטבע קוחהל וןשבח

 במטבע קוחלה וןשבחבוחי תמורבת םמה לקח כל או
 כל את נקבל לפרוע קוחהל ייבמתח כזה המקרבו ,ישראלי

 חוהלק ןחשבו בוייח םהבש ישראלי מטבעב םמיסכוה
 עטבבמ אישרלא בשייח ליראשיעמטבבהכז ביווח ,וראמכ

 יובחםיומ חלה,זה כתב ותאהור פי על קוחלל תןישנ ליישרא
 .אילךו,מוראכ ראלישי מטבעבוונשבח

 קהבנ ותיכובז גועלפ כדי יללע וראמב יןא,ותספק מנוע למען
 וו/א ללעי 38ףבסעי ורטמפכ "חמטבתבימיר יתריב יתלגבי

 .לעיל 35.3 עיףבס רמואמה גרועל

 ישראלא סיחבםייללכםינאת.45

 יןבד םיינוישבעק םיפסנו םישלומתותצאווה .145

 וא(להלן רגדמוכ) יןבד שהוכל ויינשמהצאושכת המקר בכל
 ואןנתתיש,שהיכל השבק או הוראה,שהדרי ימילומהצאתוכ

 ,רתאח כתסמומ ותשר ידי על וא שראלי נקבדיי על נקבל תופנה
 ותייבחהת ילומימהצאוכת או ,אחרת הינמדבןובי לבישרא ןבי
 ,חרתא מכתסומ ותשר ו כלפיא ראלשי נקב ק כלפיהבנ של שהיכל
 ,וראההה,שהדריהיומיל אם יןב,אחרת הינדבמ ןיוב לראשבי ןבי

 רמואכ יןדב שהוכל ינוישמ נובע ותמוראהתיבותחיהה או שההבק
 יןב,םפעלםפעמ שהייע או שהשנע םהסכמענוב ואהםאןובי

 :חרתאתסמכומתרשו או ראלשי נקבןלבי קהבנ

 םסינכ או חוץ טבעמ קידהפלאו יקהחזליביחו נקהב 145.1.
 םויוש או חוץ מטבע יומסכ ועליושואםייראלשי לא םנזילי

 וא יקזלהח נקהב עלשםייראלשיאהל םזיליהנ םסיהנכ של
 או;קידהפל

 קשהבנ ץחו טבעבמםאישרהא מיסכו תופחיו או גבלויו 2.145.
 עמטבבתוונדהפק ימסכו ואםייקלךהמשילואןתלי ירשא
 וא ם;אחרי לצאדקיפלה אישר נקשהב חוץ

 ויינש חולשי ו)אןשהכל תדרישו קנהב לעויחול או ווטלי 3.145.
 רההחמ םמשו ,נקהב של ונתמבחי ,בו יהתה קנהב שלדעת
 צדמ,נקהב של ותהרזרב ןביש יחסלשרבא(שהןכלתבדרישו

 ואןיתל אישרקשהבנ וץחעמטבבםאישרהא יןלב ,אחד
 מטבעבתוונדפקהואםיישראלי לאהםסיכהנ וא,םיילק

 או ;נישדצמ,בללק ואקזילהח אישר נקשהב חוץ

 ליחושוא)םשהכל הגבלהואינאתקנהב לעויחול או ווטלי 4.145.
 םמשו ,נקבה של ותינמבח ,בו ההיתקבנהתלדעשינושי

 םפיכס יוקושםע שרבק (םשהכל להגבהאו אינבת החמרה
 נקהב של ותיופעול ואויסקעםע שרבק או םייומאבינל

 וא;מוראכםקיוושב

 מישלות,םשללשידריקשהבנ ואנקהבלו עחוליאוויוטל 5.145.
 ליחושו)א םאחרי םמיושלתואםיטליה,ותנסק,יתריב
 םמשו ,נקבה של ותינמבח ,בו ההיתקבנהתלדעשינושי

 ;(הללו םשלוהת ותשדריב החמרה

 םבסעיפי רמוכא נוייה)האל מכל הצאוכת כי עיקב קהבנו 6.145.
 וא ותעלה גדלת,םמה מחלק או (לעיל .51.45 עד 145.1.

 (תוצמק ואו)כול יהאשרא תןמםע שרבק נקבה של אהצההו
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צמודה למדד בריבית  קבועה   - הלוואה )3( חלק ב

48. ריבית  צמודה  למדד  

 

49 . הצמדה  למדד  

 
 

50. חישוב הפרשי  הצמדה למדד  

קרן ו/או  אותה  ריבית כשהן  מותאמות על  בסיס ארעי  של 
אם  יתברר כי המדד  אותו מועד . המדד  שנקבע לאחרונה  לפי
השתנה  שייקבע בפיגור  לאחר  מועד  הפרעון כאמור , החדש ,
או  אותה  קרן  ארעי  לפרעון  בסיס  לעומת  המדד  ששימש 
אזי ישלט הלקוח  את ההפרשים במועד  הפרעון הבא,  ריבית ,
או  הבנק , הראשונה  של  מדרישתו  יאוחר  מ-  7 ימים  ולא 

שהלקוח יזוכה בהפרשים  במועד  הפרעון הבא , לפי הענין. 

 50.3 )מבוטל ( 

 50.4 
 50.4.1  )מבוטל ( 

 50.4.2 אם  מועד הפרעון הקבוע  יידחה  מסיבה שאותו  יום 
אזי  תישא  ההלוואה   בנקאי , עסקים  לא  היה  יום 
במועד   שיהיה  ידוע  בגין  המדד  הפרשי  הצמדה 

כפי  שנקבע בלוח הסילוקין .  הפרעון  המקורי ,

 
צמודה למדד בריבית משתנה  - הלוואה )4( חלק ב

הלוואה  צמודה למדד בריבית קבועה   51 . תחולת  תנאי

 מוסכם  בזה כי בכפוף  לאמור בסעיפים   52 ו53- להלן,  יחולו  ללא  
49 ו-  50 לעיל/  על כל אחת  שינוי  כל הוראות  סעיפים   48, 
לפרעון המלא   בסעיף   52.2 להלן, עד מתקופות  הביניים, כמוגדר

בפועל  של ההלוואה . 

52. ריבית  משתנה  

בתקופת  תישא בסעיף   48 לעיל , ההלוואה האמור   52.1 על  אף 
עליו   בשיעור  הביניים  הראשונה , ריבית  נומינלית  שנתית 

בין הבנק ללקוח .  יוסכם

 47.4  בכל  מקרה  שבמשך  תקופת  ההלוואה  תשתנה מפעם  לפעם  
ריבית  הפריים כהגדרתה בסעיף   47.7 להלן )להלן בסעיף  
או  שתשתנה  מפעם    47.4 זה:  "ריבית  הפריים החד שה"(
לפעם  התוספת )להלן  "התוספת החדשה "(, ישתנה  שיעור  
נומינלית   ריבית  כך  שייקבע  שיעור  הנומינלית,  הריבית 
חדש  , מוגדל או מוקטן  בהתאם  , המכיל  בתוכו את  שיעור  
בצירוף  התוספת  או התוספת  החדשה הפריים ריבית 
בסעיף   47 זה:  "שיעור הריבית   החדשה, לפי העניין.  )להלן

הנומינלית"( . 

תשתנה בהתאם    47.5  כל  פעם  שיקבע שיעור ריבית  נומינלית חדש ,
לכך  גם הריבית המתואמת  שתירשם  בלוח הסילוקין . 

ההלוואה   החדש  יחול על  יתרת  הנומינלית   47.6  שיעור  הריבית 
לשינוי   השינוי  ועד  וריבית (, ממועד  מסולקת  )קרן  הבלתי 
המוקדם מביניהם .  הבא או  עד לסילוק ההלוואה בפועל , לפי

פרושה : ריבית  בנק  ישראל  בתוספת    47.7   "ריבית  הפריים" 
אם  מועד הפרעון   1.5%.   50.4.3 למרות האמור בסעיף   42.1 לעיל ,

האחרון  של  ריבית  הוא  היום  או  קרן  הקבוע  של 
בנקאי ,  עסקים ויום  זה אינו  יום  כלשהו חודש 
הבנקאי   העסקים  יוקדם  מועד הפרעון  ליום 

האחרון באותו  חודש . 

ישראל"  - כהגדרתה בחוק  אשראי  הו גן,  47.8  "ריבית  בנק
תשנ"ג- 1993. 

בהודעה  מוקדמת  של  3 ימי  עסקים   ללקוח   47.9  הבנק יודיע 
הודעה   פרסום  ו/או  ע"י בסניפי  הבנק לפחות , על  גבי לוח
על   כוונתו   חוקית  אחרת, בשני  עיתונים יומיים, או בכל  צורה
כהגדרתה  בסעיף   47.7  הפריים ריבית  להעלות  את  שיעור
התוספת  ובמקרה  שהמדובר בהורדת   לעיל ו/או  את  שיעור
הודעה   יפרסם  הבנק  התוספת , ו/או ריבית  הפריים  שיעור 
כנ"ל  -  הורדה  עסקים  לאחר מ-  3 ימי  יאוחר  לא כאמור 
לבנק  את  יתרת   ישלם  הלקוח  בהודעה הנקוב  ומהיום
הריבית  הנומינלית   ההלוואה  הבלתי מסולקת , על פי  שיעור

בהתאם .  החדש שנקבע

ההצמדה  לפי   דרך וצורת חישוב  הפרשי  50.5 הבנק  יקבע את  אופן ,
תחייב   הבנק  קביעת  אלה  ויישומם . הצמדה  הוראות  תנאי 
דבר   יהיו קיימים( לכל ואת  הערבים )ככל שאלה את הלקוח

וענין . 

וקביעת הבנק  תחייב  את    47.10 חישובי  הריבית  ייעשו  ע"י הבנק,
דבר   הלקוח  ואת  הערבים )ככל  שאלה  יהיו קיימים ( לכל 

וענין . 

עליו יוסכם בין    ההלוואה  תישא ריבית נומינלית  שנתית  בשיעור
היתרה   הבנק  ללקוח , כפי שתחושב  ע"י הבנק, צמודה למדד, על
ההלוואה  ועד  מיום  מתן  ההלוואה, סכום מסולקת  של  הבלתי 
ריבית  שנתית  מתואמת   המיועד/ים  לפרעונה , שהיא  למועד/ים 
הסילוקין  שיישלח  ללקוח  לאחר  ביצוע   בלוח  שיצויין  בשיעור 

ויהווה  חלק בלתי נפרד  מכתב זה .  ההלוואה
 

בסעיף   48 לעיל, וללא כל קשר לריבית עליה    52.2 על  אף  האמור
לתקופת  הביניים  הראשונה , הבנק   ביחס כאמור יוסכם 
מסולקת  של   הבלתי יתרתה  הריבית  על ישנה  את שיעור 
בת   בתום  כל תקופה  ממועד  מתן  ההלוואה , ההלוואה, 
כפי   חמש שנים,  שלש שנים , ארבע  שנים  או שנתיים ,
בחלק   בין הבנק  ללקוח  )כל תקופה  כאמור תיקרא שיוסכם
זה:  "תקופת ביניים" , ותום  כל תקופה כאמור  ייקרא בחלק  

זה:  "תחנה "(. 

אחת מתקופות הביניים, למעט    52.3 שיעור  הריבית  שיחול  על כל
הריבית  הראשונה,  יהיה  כשיעור  הביניים  תקופת 
מדד  צמודות הלוואות לגבי בבנק נהוג  התעריפית  שיהיה 
על  ידי  הביניים , כפי  שיפורסם  לתקופת  בריבית  קבועה 
באותה   יהיה  בתוקף ואשר  לסניפים,  הבנק בחוזרי  הבנק 
שנתי קבוע באחוזים עליו  יוסכם בין   עת, בהפחתת  מרווח
תיקרא  להלן בחלק זה:  "ריבית   )ריבית  זו  הבנק  ללקוח 
הביניים   מהקופות  הביניים  לכל  אחת ריבית  הביניי ם"(.
ביניים   ותהיה בתוקף  לכל אותה  תקופת תחנה/ תיקבע בכל
עד   וחוזר  חלילה שלאחריה,  העוקבת  למועד  התחנה  עד 

תקופת   ההלוואה .  לתום

הפיגורים(  וכל    49.1  סכום  ההלוואה  והריבית  )לרבות  ריבית 
למדד   צמודים  יהיו  הנוספים  על פי  חלק  זה, התשלומים

המחירים לצרכי . 

האחרון    49.2  "המדד היסודי" - משמעו  מדד  המחירים  לצרכן
לפני  מתן  כל סכום   או  לפני  יום  מתן  ההלוואה / שייקבע 

מתור  סכום  ההלוואה, אם  ההלוואה  ניתנה בחלקים.  

האחרון   לצרכן  מדד  המחירים  החדש" - משמעו   "המדד 
כלשהו  של  פרעון קרן   שייקבע  לפני תשלומו  בפועל  של  יכום

הריבית בגינו .  ההלוואה  או  
מסולקת  )קרן, ריבית    52.4 בכל  תחנה, כל יתרת  ההלוואה הבלתי
הצמדה  על הקרן  והריבית( תשוערך מחדש  לקרן   והפרשי
ותישא  את   צמודה  למדד שיהיה  ידוע באותו מועד, חדשה,
צמודה  למדד שיהיה  ידוע כאמור ,  כשהיא ריבית  הביניים
העוקבת  תחנה  ועד למועד התחנה  תחילת  כל ממועד 

תקופת  ההלוואה.  שלאחריה, וחוזר  חלילה  עד לתום
בגין   כלשהו  בפועל  של  סכום התשלום  במועד   50.1 אם  יתברר
היסודי ,  לעומת  המדד  החדש  השתנה  המדד  כי  ההלוואה,
מוקטן, לפי   כשהוא  מוגדל  או ישלם  הלקוח  את  אותו  סכום,
לעומת   העניין , באופן  יחסי למידת  השינוי של המדד  החדש

המדד היסודי . 

סילוקין   ללקוח  לוח ישלח  הבנק  תחנה  כל 5. 52 בסמוך  לאחר 
לבנק  את כל אותם  הסכומים   והלקוח  מתחייב לשלם חדש ,

במועדים שיהיו נקובים בלוח הסילוקין החדש . 

לא   מסיבה כלשהי אם  מובהר ומודגש בזה במפורש  כי  גם
על  הלקוח   תחול  חדש, לוח  סילוקין  ללקוח  הבנק  ימציא 

נקבע   כלשהן  לא  ריבית  ו/או קרן  התשלום  של   50.2 אם  במועד 
הלקוח  את  אותה   ישלם להקבע, המדד  שאמור  היה  עדיין
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 52.6 קיבוע  הריבית  
תחנה   לפני תום כל בסעיף   52 זה,  בסמוך  על  אף  האמור לעיל
יהיה  הלקוח רשאי להודיע לבנק  בכתב, בהודעה מוקדמת  
את הריבית  לגבי  כל  של   14 ימים מראש, כי ברצונו  לקבע
יתרת  ההלוואה ולמשך כל יתרת  תקופת  ההלוואה.  במקרה  
במועד  התחנה   הריבית יתבצע  קיבוע  כי מוסכם כזה 
בהתאם   כאמור,  אליה  ניתנה  ההודעה  לבנק  שבסמוך 
בחוזרי  הבנק  לשיעור  הריבית  התעריפית  שיפורסם 
קבועה,   מדד  בריבית  צמודות  ביחס  להלוואות לסניפים, 
לתקופה הזהה  ליתרת  תקופת  ההלוואה, ואשר  יהיה בתוקף  

בהפחתת  המרווח  האמור בסעיף   52.3 לעיל .  באותה עת,

בכך  שבחוזר  הבנק  שיהיה   כאמור  מותנה   קיבוע  הריבית 
ריבית   קיימת בתוקף  במועד  התחנה  האמורה,  תהיה
לתקופה   בריבית  קבועה  מדד  להלוואות  צמודות  תעריפית 

כאמור.  הזהה ליתרת  תקופת  ההלוואה

כי קיבל  ו/או ידאג לקבל  מהבנק  פרטים    הלקוח  מאשר  בזה
התקופות  שלגביהן קיימת ו/או  תהיה קיימת בעת  מתן   לגבי
אינו  מתחייב   כאמור, ואולם הבנק ריבית  תעריפית הלוואה

תקופת   ההלוואה .  בעתיד  במשך כי מצב זה לא ישתנה

הריבית  כאמור ,  קיבע  את  הבנק אם  כי בזאת  כן  מובהר
רשאי  לחזור  בו,  הלקוח  לא  יהיה  אז  כי הלקוח,  לבקשת 
כאמור , לא  תשתנה  עד לתום  תקופת   והריבית  שקובעה 

ההלוואה . 

 52.7 שינוי  תקופת   הביניים  
 כל  עוד  לא קובעה  הריבית כאמור בסעיף   52.6 לעיל, מוסכם  
הלקוח יהיה רשאי  להודיע   כל תחנה לפני בזה כי בסמוך
כי   מראש,  מוקדמת  של  14 ימים  לבנק  בכתב, בהודעה 
אחרת , בת  לתקופה  הביניים  ברצונו  לשנות את תקופת 
חמש  שנים.  הבנק  שלש  שנים  או ארבע שנים  או שנתיים  או
ישנה  את תקופה  הביניים בהתאם להודעת הלקוח, ואולם  
לא  תפחת  משנתיים.  במקרה   האחרונה  הביניים  תקופת 
האחרונה  שתיווצר  תפחת  משנתיי ם,  הביניים  שתקופת 
שלפניה,   הביניים  לתקופת  ביניים  זו  תצורף  תקופת 
במקרה  של  האחרונה . תקופת  הביניים  להיות  שתהפוך 
כאמור,   הלקוח  להודעת  בהתאם  הביניים  שינוי  תקופת 
החדשה , תהיה  בהתאם   הביניים הריבית  שתיקבע  לתקופת
לריבית  התעריפית  שתתפרסם בחוזר  הבנק שיהיה בתוקף  
בריבית   צמודות  מדד להלוואות  ביחס  בתאריך  התחנה 
בהפחתת    הביניים החדשה, לתקופת לתקופה הזהה קבועה

האמור בסעיף   52.3 לעיל .  המרווח

רצונו  בשינוי  תקופה   לבנק  על הלקוח  לא  יודיע   כל  עוד 
יהיה אורך  תקופת הביניים כפי  שהוסכם   הביניים כאמור ,
בסעיף   52.2 לעיל,  ואם  הודיע   כאמור  בין  הבנק ללקוח 
יהיה   רצונו  בשינוי  תקופת הביניים  כאמור/ הלקוח  לבנק  על
כפי  ששונתה  לאחרונה  ע"י  הבנק   הביניים  אורך  תקופת 

בעקבות הודעת הלקוח.   

 

53 . פרעון מוקדם  

54 . הצהרה  

הבהרות  בדבר   מהבנק  ידאג  לקבל ו/או   הלקוח  מאשר  כי  קיבל 
למדד בריבית   והמיוחדות  של הלוואה צמודה המשמעויות  השונות

מסוג זה,  בהלוואה האפשריים משתנה , והסיכויים/הסיכונים

צמודה למטבע חוץ בריבית   קבועה   - הלוואה )5( חלק ב
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עליו יוסכם בין   ההלוואה  תישא ריבית נומינלית שנתית  בשיעור
למט"ח, על היתרה  הבנק, צמודה ע"י כפי שתחושב ללקוח, הבנק
ועד  ההלוואה  מיום  מתן  ההלוואה, סכום מסולקת  של  הבלתי 
ריבית  שנתית  מתואמת   המיועד/ים  לפרעונה , שהיא  למועד/ים
הסילוקין  שיישלח  ללקוח  לאחר  ביצוע   שיצויין  בלוח  בשיעור 

ויהווה  חלק בלתי נפרד  מכתב זה .  ההלוואה
 

56 . הצמדה  למט"ח  

הנוספים  על  פי  והריבית  וכל התשלומים   56.1  סכום  ההלוואה 
יהיו  צמודים למט"ח .  כתב זה

56.2  )מבוטל( 

משמעו  מטבע  החוץ שאליו צמודה   56.3  המונח "מט"ח" 
ההלוואה. 

 

57 . חישוב  הפרשי  הצמדה למט"ח 

57.2 )מבוטל( 

ההצמדה  לפי  דרך וצורת חישוב  הפרשי  57.3 הבנק  יקבע את  אופן ,
תחייב  הבנק  קביעת  אלה  ויישומם . הצמדה  הוראות  תנאי 
דבר  את הלקוח ואת  הערבים  )ככל שאלה יהיו קיימים( לכל

וענין. 

צמודה למטבע חוץ )בריבית  ליבור(  - הלוואה )6( חלק ב
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נומינלית שנתית בשיעור הריבית הכולל,   ההלוואה  תישא ריבית
כפי שתחושב  ע"י הבנק ,  וכמשמעותו בסעיף   60.1 להלן , כהגדרתו
מיום מתן   ההלוואה, מסולקת של  סכום היתרה  הבלתי  על 
הודעות בדבר שיעור   למועד/ים המיועד/ים לפרעונה . ההלוואה  ועד
הריבית  הנומינלית  השנתית ושיעור הריבית השנתית  המתואמת  
תקופת   לגבי  כל "ההודעות" ( יישלחו  ללקוח  זה:  )להלן  בחלק
שיעורי   כהגדרתה  בסעיף   60.1 להלן, ויחייבו את הלקוח . ריבית ,
אשר   הראשונה , יירשמו בלוח  הסילוקין הריבית  לתקופת הריבית
וההודעות   ההלוואה . לוח הסילוקין  ביצוע  לאחר יישלח  ללקוח 

מכתב זה.   יהוו חלק בלתי נפרד
 

59 . הצמדה  למט"ח  

הבנק   לבנק  את  הסכומים  שיחושבו  על  ידי  לשלם  החובה 
ריבית הביניים שתיקבע  על   תקופת  ביניים , על  פי לגבי אותה
במועדי   לעיל, כאמור  ביניים ידי  הבנק  לגבי  אותה  תקופת 

בלוח  הסילוקין המקורי .  התשלום הקבועים

הוצאות    53.2  בכל  מקרה  של פרעון מוקדם שיבוצע  כאמור  על פי
עמלת פרעון   החובה לשלם תחול  על הלקוח סעיף זה, לא

מוקדם או קנס שבירה . 

היסודי"  - משמעו השער  היציג  שייקבע    56.4  המונח  "השער היציג
כזה   חל  יום  למט"ח. הצמודה  ההלוואה מתן  סכום  ביום
אזי  יהיה השער  היציג היסודי ,  ביום  שבו  לא נקבע  שער  יציג,

השער היציג האחרון שנקבע לפני  אותו  יום . 

החדש" משמעו השער  היציג שייקבע    56.5  המונח  "השער היציג
קרן  והן ריבית (,  כלשהו  )הן תשלומו בפועל  של  סכום ביום
היציג   אזי יהיה השער ואם  לא  נקבע באותו  יום  שער יציג ,

אותו  יום .  החדש, השער האחרון שנקבע לפני

קרן והן   ההלוואה  יהיה  צמוד  במלואו  )הן סכום  57.1 מוסכם  כי
השער היציג החדש כמוגדר  לעיל ,  אם כן ועל למט"ח, ריבית(
ישלם  הלקוח לבנק  כל  השתנה  לעומת השער  היציג היסודי,
מוקטן , לפי   או כשהוא  מוגדל  ריבית( תשלום  )הן קרן  והן 
היציג החדש   יחסי  לשיעור  השינוי  של השער באופן העניין,

השער היציג היסודי .  לעומת

 52.8 קביעת הבנק  לענין  שיעור  ריבית הביניים וחישובה , תחייב    
דבר   את הלקוח ואת  הערבים  )ככל שאלה יהיו קיימים( לכל

וענין . 

בסעיף   31 לעיל/  הלקוח יהיה רשאי    53.1  על  אף ובנוסף לאמור
מסולקת  של  יתרתה הבלתי לפרוע בפרעון  מוקדם  את  כל
על  הקרן  והריבית (  והפרשי  הצמדה ריבית, ההלוואה  )קרן,
לקיומם  של  התנאים  המצטברים   בכפוף  תחנה,  בכל 

הבאים:  

לפרעון   בכתב   53.1.1 התקבלה  בבנק  בקשה  מתאימה 
לפחות   30 יום לפני כל תחנה.  מוקדם  כאמור ,

הופקדו כספים  בסכומים   בבנק  53.1.2 בחשבון הלקוח 
מוקדם   לביצוע  פרעון  המתאימים  והדרושים 

כאמור . 

וכל   בסעיף   60.1 להלן , הנזכרים  59.1 סכום  ההלוואה והריבית
לשער   הנוספים  על פי  חלק  זה, יהיו  צמודים התשלומים

בין הבנק  ללקוח .  היציג  של סוג  המטבע עליו  יוסכם

) 12.2020( 18.ט 0604-01 



 

   

הלוואה   59.2 הוראות  סעיפים   56.4 ו-  56.5 לעיל , יחולו גם  על
צמודה למטבע חוץ  )בריבית ליבור( לפי חלק זה . 

 60. קביעת  ריבית  הליבור ודרך החישוב 

ליבור " בכתב  זה ,  או  "שער  ) LIBOR (  60.2 המונח  "ליבור"
 INTERBANK  OFFERED( ליבור ריבית משמעו :
 RA TE LONDON(, שהיא הריבית המוצעת לבנקים 
)הזהה  לאותו  סוג מטבע   גדולים  על פקדונות  במטבע חוץ 
הבינבנקאי בלונדון,  בשוק שאליו  צמודה ההלוואה(
לתקופת הריבית,  כפי  שתפורסם מדי  יום בשעה   11:00 לפי  
שעון לונדון,  שני ימי עסקים בנקאיים בהם  מתנהל מסחר  
כל  תקופת   תחילתה  של  לפני  בלונדון  בשווקי  הכספים 
הר יבית"(. מקור  המידע  ריבית  )בחלק זה:  "יום  קביעת
מס'   LIBOR01 או   שממנו  יילקח  שער הליבור יהיה  עמוד
עמוד  מס'   LIBOR02 )לפי  המתאים( במערכת   Reuters או  
מערכת   כל  במערכת   Bloomberg הידועה  כ-  BBAM או 

מקובלת אחרת  - והכל לפי  קביעת הבנק . 

תשלומי  דחיית  המועד לפרעון  יוסכם  על   60.5 בכל  מקרה  בו
הנדחות   הריבית  בגין  תקופות  הריבית  הריבית , תחושב 
זה :  בכתב  תקופת  ריבית  )להלן  בסוף  כל לקרן  ותצורף 
עד למועד תשלום שיוסכם  עליו   "ריבית מצטברת דחויה" (,
הריבית המצטברת הדחויה תשולם  באותו   בין הבנק ללקוח .
ומתאריך זה  ואילך הריבית  על   מועד  שיוסכם עליו כאמור ,
כל תקופת ריבית  תחושב  ותשולם  כפי שהוסכם מלכתחילה . 

הבנק ללקוח , בדבר מועד  או  מועדי   בין   היה  ונקבע  אחרת 
פרעון הריבית  המצטברת הדחויה , אזי  הריבית  המצטברת  
בהתאם  למועד  או המועדים שייקבעו  הדחויה  תיפרע

כאמור . 
 

 61. חישוב  הפרשי  הצמדה למט"ח 

  

דרך  וצורת חישוב  הפרשי ההצמדה  לפי   61.3 הבנק  יקבע את  אופן ,
תחייב  הבנק  קביעת  אלה  ויישומם . הצמדה  הוראות  תנאי 
את הלקוח ואת  הערבים  )ככל  שאלה יהיו  קיימים( לכל דבר  

וענין . 
 

    

    
 

62. הלוואה  במטבע חוץ 

ותיפרע )קרן  וריבית (   ההלוואה  תינתן  במטבע חוץ ותישא ריבית ,
באותו  מטבע בו ניתנה. 

 

63. ריבית  במט"ח 

 ההלוואה  תישא ריבית נומינלית שנתית בשיעור הריבית הכולל, 
כפי  שתחושב  ע"י הבנק , על  היתרה  כמשמעותו  בסעיף   64.1 להלן ,
ממועד  מתן ההלוואה  ועד  מסולקת  של סכום ההלוואה , הבלתי 
הריבית  שיעור  הודעות  בדבר  המיועד/ים  לפרעונה . למועד/ים 
הנומינלית השנתית ושיעור הריבית השנתית  המתואמת , יישלחו  
ריבית , כמשמעותה  בסעיף   64.1 להלן,  תקופת  ללקוח  לגבי  כל
הראשונה  הריבית  לתקופת  הריבית  את  הלקוח . שיעורי  ויחייבו 
ביצוע ההלוואה.  הסילוקין אשר  יישלח  ללקוח  לאחר יירשמו  בלוח

לוח הסילוקין וההודעות יהוו חלק בלתי נפרד מכתב  זה. 

 64. קביעת  ריבית הליבור ודרך החישוב 

 64.1 סכום  ההלוואה  ישא ריבית שנתית  בשיעור  השווה ל"שער 
הליבור" )כהגדרתו  בסעיף  60.2 לעיל(  בתוספת  
המרווח)כהגדרתו  בסעיף   60.1 לעיל ( )שער  הליבור  )או  
ייקרא  בחלק  זה:  המרוו ח, החלופית(  בצירוף  הריבית 
ריבית הליבור תיקבע לתקופה   "שיעור הריבית הכולל"( .
של שלושה חודשים או  ששה חודשים קלנדריים לפי הלוח 
ללקוח   הגרגוריאני  או תקופה  אחרת, כפי  שיוסכם בין  הבנק
בעת  מתן  ההלוואה )בחלק זה: "תקופת הריבי ת"(. שיעור  
הריבית הכולל על  ההלוואה  יחושב  לגבי כל  תקופת ריבית  
חייב  לבנק  מזמן לזמן , בגין   הסכומים  שהלקוח  יהיה  על 

היתרה הבלתי מסולקת  של סכום  ההלוואה . 

 64.2 מוצהר  ומוסכם  בזה כי  במקרה  בו  שער  הליבור  לא יהיה 
האמור  בסעיף   12.2  מלהתפרסם,  יחול  ו/או  יחדל  קיים 
בחוברת  ניהול  חשבון,  והריבית  החלופית  תבוא  במקום 
שער  הליבור  הן  בכתב  זה  והן  בכל  מסמך  של  הבנק  )לרבות 
מבלי  בתנאי  ההתקשרות  כהגדרתם  בסעיף   33.3 לעיל (.
מוצהר  ומוסכם  כי  בכל  מקרה  שבזמן   לגרוע  מהאמור  לע יל,
כלשהו הבנק  ייקבע  )וכל קביעה  כזו תחייב את  הלקוח לכל  
דבר וענין ( כי אין  בידי הבנק  אמצעים מתאימים לשם  קביעת  
שער הליבור  )או הריבית החלופית ( בהתאם לאמור  בסעיף  
עם   בהתייעצות  השער  הבנק  את   64 זה  לעיל , כי אז יקבע 

מומחים כלכליים שייבחרו ע"י  הבנק. 

עבור  כל תקופת   64.4 סכום  הריבית  על  פי שיעור הריבית הכולל ,
ישולם על ידי  הלקוח לבנק  במטבע ההלוואה , ביחד  ריבית ,
תקופת  ביום האחרון  של  כל עם שיעורי סכום  קרן ההלוואה ,

ריבית. 
 

- הלוואה  במטבע חוץ  בריבית קבועה   חלק  ג )2(

65. ריבית  קבועה  במט"ח 

66. הוראות  סעיפים   60.5 ו-  62 לעיל , יחולו  גם על הלוואה  במטבע חוץ 
בריבית  קבועה , לפי  חלק זה. 

 

היציג   לשער  צמודה  ריבית  שנתית   60.1 סכום  ההלוואה  ישא 
ל"שער   השווה  בשיעור  הריבית  השנתית  תהיה  היסודי. 
כהגדרתו להלן  )או לריבית החלופ ית, כהגדרתה   הליבור "
קבוע   בתוספת  מרווח בסעיף   12.2 בחוברת ניהול  חשבון( ,
)להלן  בחלק זה:   בין  הבנק ללקוח  עליו  יוסכם  באחוזים, 
החלופית ( בצירוף   הליבור  )או  הריבית  "המרווח"( )שער 
ריבית   המרווח , ייקרא בחלק  זה: "שיעור הריבית הכולל "(.
או  ששה  חודשים  שלושה  לתקופה  של  תיקבע  הליבור 
חודשים קלנדריים לפי הלוח הגרגוריאני  או תקופה אחרת,  
כפי  שיוסכם בין  הבנק ללקוח  בעת  מתן  ההלוואה )בחלק  
זה:  "תקופת  הר יבית"(. שיעור הריבית הכולל  על ההלוואה  
יחושב לגבי כל  תקופת ריבית על הסכומים  שהלקוח יהיה  
מסולקת  של  הבלתי  היתרה  בגין  חייב  לבנק  מזמן לזמן, 

סכום  ההלוואה . 

"חמטב תוואולהל יםדוחימ יםנאת- ג קחל

 (ורליב תי)בריב וץע חמטבב הואוהל-(1) ג קחל

 60.3 מוצהר  ומוסכם  בזה כי  במקרה  בו  שער  הליבור  לא יהיה  
יחדל  מלהתפרסם,  יחול  האמור  בסעיף   12.2  קיים  ו/או
בחוברת  ניהול  חשבון,  והריבית  החלופית  תבוא  במקום  
שער  הליבור  הן  בכתב  זה  והן  בכל  מסמך  של  הבנק  )לרבות  
מבלי   בתנאי  ההתקשרות  כהגדרתם  בסעיף   33.3 לעיל (.
מוצהר  ומוסכם  כי  בכל  מקרה   לגרוע  מהאמור  לעי ל,
שבזמן כלשהו  הבנק  יקבע  )וכל קביעה כזו תחייב  את הלקוח  
אין  בידי הבנק  אמצעים  מתאימים לשם   לכל דבר וענין ( כי
קביעת  שער  הליבור  )או  הריבית  החלופית(  בהתאם לאמור  
כי  אז יקבע הבנק  את השער בהתייעצות   בסעיף   60 זה  לעיל ,

עם מומחים כלכליים שייבחרו  ע"י הבנק . 

תקופת   עבור  כל שיעור הריבית הכולל ,  60.4 סכום  הריבית על  פי
ביחד עם שיעורי  סכום קרן ההלוואה ובצרוף הפרשי   ריבית ,
ישולמו  ע"י הלקוח לבנק ביום האחרון שבסוף  כל  הצמדה ,

תקופת  ריבית . 

יחולו  גם  על  הלוואה במטבע חוץ    64.3 הוראות  סעיף   60.5 לעיל ,
)בריבית ליבור(, לפי  חלק זה . 

כפי    ההלוואה  תישא  ריבית בשיעור  עליו  יוסכם בין הבנק  ללקוח ,
היתרה הבלתי מסולקת של סכום  הבנק, על ע"י שתחושב
למועד/ים המיועד/ים  ההלוואה ועד מתן ההלוואה , ממועד
בלוח  המתואמת יירשם הריבית השנתית לפרעונה . שיעור
הסילוקין  שיישלח  ללקוח  לאחר ביצוע ההלוואה  ויהווה  חלק בלתי  

נפרד  מכתב זה . 

קרן והן    61.1 מוסכם  כי סכום ההלוואה  יהיה  צמוד  במלואו  )הן
השתנה   החדש  היציג  אם  השער  ועל  כן למט"ח , ריבית (
ישלם  הלקוח  לבנק כל תשלום   לעומת השער היציג  היסודי ,
כשהוא  מוגדל  או  מוקטן , לפי העניין ,  )הן  קרן  והן  ריבית (
באופן יחסי לשיעור השינוי  של  השער היציג החדש לעומת  

השער היציג היסודי , 

 (מבוטל) 61.2
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67 . מועדי  הריבית  

במטבע  ההלוואה , ביחד עם   ישולם  ע"י  הלקוח  לבנק  סכום הריבית
בין הבנק   קרן  ההלוואה, במועדים שיוסכם  עליהם שיעורי  סכום

ללקוח . 

 
חלק ד - מבוטל  

 68. )מבוטל ( 

 69. )מבוטל ( 

70 . )מבוטל( 

 71. )מבוטל ( 

 72. )מבוטל( 

 73. )מבוטל ( 

 74. )מבוטל ( 

 

חלק ה - תנאים  מיוחדים  לפעילות באמצעות  כרטיס  אשראי  
  

77 . חברת  כרטיסי האשראי  הרלבנטית תעביר למפקח  על  מטבע  חוץ 
שנקבע/ייקבע   בחו"ל , כפי דיווחים על עסקאות  ומשיכות מזומנים

בהוראות הפיקוח  על מטבע חוץ .  מעת  לעת
 

חלק  זה לבין  יתר ההוראות  בכתב   אין  סתירה  בין הוראות 78 . כל  עוד
יחולו  יתר  הוראות כתב זה.  זה ,

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

   

   
   
   
   
   

      

 

הימחת

ישראכרט ו/או   תשלובת  בינלאומיים של  75.3 בכרטיסי  אשראי 
בלבד   הוא  אישי אמריקן  אקספרס , סכום  הקצבת המט"ח
ו/או  יונפקו   אשראי אלה  שהונפקו כרטיסי והוא  חל  על  כל
אחד  של  הבנק , לפי  סכום  ההקצבה   על  שם  הלקוח  בסניף

הגבוה מביניהם . 

בינלאומיים , סכום  הקצבת   דיינרס   בכרטיסי  אשראי 
זה  שהונפקו ו/או   מסוג כרטיסי האשראי המטייח חל על  כל
הגבוה מביניהם .  יונפקו  ללקוח בחשבון, לפי  סכום  ההקצבה

בינלאומיים , סכום הקצבת המט"ח   בכרטיסי אשראי  ויזה
חל  על כל  כרטיס מסוג זה . 

לפנות   המט"ח , עליו  הקצבת  בשינוי  מעונין   75.4 אם  הלקוח 
מתנהל החשבון .  לקבלת אישורו  של  סניף הבנק  בו

הבלעדי , שלא לכבד משיכות   פי שיקול דעתו  75.5 הבנק  רשאי, על
ו/או  וכן  להקטינה ללקוח , מההקצבה  שתועמד החורגות 
ההתקשרות  שבין   כאמור בתנאים  שבטופס  לבטלה  - הכל

כרטיסי האשראי  הרלבנטית .  הלקוח לבין הבנק  וחברת

חברת   שתישלח  ללקוח  ע"י החודשית ,  75.6 בהודעת  החיוב 
המט"ח   תצויין  הקצבת האשראי  הרלבנטית, כרטיסי 

העומדת  לרשות הלקוח , נכון למועד הודעת החיוב . 

75 . קביעת  הקצבת מטבע חוץ לשימושים בחו"ל  על פי  סוג כרטיס  
האשראי  

76 . רכישות  ושימושים בכרטיס אשראי בחו"ל כפופים  להוראות  הדין  
מעת  לעת   בתוקף שיהיו חוץ , כפי החלות ביחס  לפיקוח  על  מטבע

בישראל . 
 

ידי הבנק   על מעת  לעת נקבעת בזאת  ללקוח כי  75.1 הבנק מודיע
אשראי   למחזיקי  כרטיסי בחו"ל  הקצבה  לשימוש  במט"ח 
בינלאומייים )להלן  בסעיף   75 זה: "הקצבת מט"ח" (, על פי  

סוגי  כרטיסי האשראי השונים . 

לרבות   בחו"ל , מתייחסת  לכל  השימושים   75.2 הקצבת  המט"ח 
משיכות מזומנים  במכשירי . A.T.M ובדלפקי הבנקים , והיא  

מתחדשת אוטמטית כדלהלן: 

ישראכרט  בע"מ   בינלאומיים המונפקים  ע"י  כרטיסי  אשראי
זה :  בחלק  ישראל  בע"מ )להלן  ו/או  יורופיי  )יורוקרד(
ו/או ע"י  פועלים  אמריקן  אקספרס   ישראכרט"( "תשלובת
ל-  14  בע"מ  )להלן בחלק  זה: "אמריקן  אקספרס"( - אחת

יום ; 

קלוב   דיינרס   כרטיסי אשראי בינלאומיים  המונפקים  ע"י
לישראל  בע"מ )להלן   אשראי  כרטיסי  ו/או  ישראל  בע"מ
"דיינרס" ( )ההקצבה  מתייחסת  גם  לשימושים   בחלק  זה :

בארץ( - אחת לחודש ; 

כרטיסי אשראי    כרטיסי אשראי בינלאומיים המונפקים  ע"י
כרטיס   "ויזה" ( )למעט  זה: בחלק  לישראל  בע"מ )להלן 
ל-  3  ל-  3 חודשים( - אחת המונפק אשראי ויזה  בינלאומי

חודשים . 

 חולקת הימחת

שם  ךארית

 _____________________________ ס'ון מחשב _______________________ ניףס
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