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 ח מט"בו יט" ראי, במ אשב

 םיבייחמה םירחא םיתנא ורוציו םא או ר,מוכא ועראי
 םמקריב או האשראי רתסגמ של ולביט או מיידית הנהקט

 .יןד כל פילםירותים המרחא

 רית כתמשי .5

 רית כתשימל זכות בנקהמ בליק חושהלק הרמק כלב 5.1
 וא "(,דח"ח" ה:ז בכתב לןה)ל רייטובד רזחו וןבשבח

 :ותבאה אותרהוהוולחין, יניהע פילש,"עובוןבשחב

 בייח היהי /אוו בייח חקוהלש םמיהסכו כל 5.1.1
 ןבגי פויזק י רשא ו/או דח"ח/שו"בע לבנק

 חוהלק בתחו ל ל(עיל2 ףעיבס דרתוכהג) אשראי
 חוהלק רשא םומי כהס כל וכן דח"ח/שו"בע

 וללכנ שלא) נקבב הושלכ וןבשחב בייח היהי
 חוהלק בתחול פויזקי רשאו ד(ח"ח/שו"בע
 םכיוסש רעושיב יתברי שאו י ד,ח"ח/שו"בע

 יבלג וזאת ח, קוהל יןבל הבנק יןבםעלפ םמפע
 קנבהשםוכהס על םיולעםנשאי םיכומסםאות
 רית כתשילמ תוכוזכ חקולל הציק ו/או הצהק

 יארשא רתג"מס ה:ז ףעי בס לןה)ל
 .חח"ד"(/שו"בע

 גורחל אשל דהקפיל ועלי כי חוללק ידוע 5.1.2
 םבהתא וכי ד"חח/ש ו" בע ראיאשה רתגסממ

 יאבנק ולהני) םיבנקה על חקהמפ אותרהו ל
 ,ףתוקל ניסתןכמ חלה(,325'מס הראהו ן,תקי

 הבחו רתית רצוו תי שלא ךכ וללפע הבנק על
 רתסגמ על הולהע ד,ח"ח/שו"הע וןבשחב

 ןבי המכהוס ו הרשאוש דח"ח"ש/עוב אירשהא
 םיאובתנ םמקריב אלא ח, ולקה יןבל הבנק

 :םיבאה

 חוקהל םא- םימסו ביוח דבכל חוהלק שתבק *
 רוציוהלהיפו צ יובעט םימסו ביוחדבכלשביק

 שארמ םכהוס ו ה,שבקל הננע נקבהו ה,ריגח
 .ניתמזלוו- ת נוספתרסגמ עלבכתבו

 יארשא רתסגמ של דדיתצ דח הדהעמ *
 ישאר הבנק םיגחרי ם מקריב- דח"ח/שו"בע

 םכהס בעל חוללק י,דדצ דח פןבאו ד,מיהעל
 יארשא רתסגמ ד,ח"ח/ש ו"בע אשראי רתסגמ

 תוברל ד,ח"חש/ו"ע וןבשחבריות הגבו םבסכו
 חוהלק את בייחי לאש דבבלו ית,זמנ רתסגמ

 קנבה וספת.הנ רתסגמה דתעמה יןבג הבעמל
 ,היתנאו אשראיה רתסגמ על חקולל יעדיו
 תיבהרי ה.קביעתלךבסמו ה,גתפותדועמ רבותל

 ךובת הנרוציותש הבחו תרותי ין בג בייחושת
 לע הרעושי ב ה תעל לא ו,ז יתדדצ דח רתסגמ
 תגרובמס הבעשנק ריות ב ההבוהג ריביתה

 םע בכתב כמוהוס ו רושאו רשא י,ארשהא
 .חוהלק

 תא ועלמנ הבנק פשרותבא ין א םהב םמקריב *
 .הגהחרי

 ןיב שיכות,מ צעבל שלא בזאת בייחתמ חוהלק 5.1.3
 לכ ו/או ברותעה ו/או ן, מזובמ יןבו םישיקב

 הבחו ה רתשית ךכל םרותגש תרחא הלופע
 יארשהא רתגממס ההובג ההית וןבשחב

 .יללע רמוכא הרשושא

 קודבל חוהלק בייחתמ ילעל ראמוה ךרצול
 תאו נו ובשחב תרותהי את ףציר פןבאו
 .תיופוהצ שיכותהמ

 רזחה של הרוחמה עותשממה חקולל הועדי
 ןהתיצאוותו םישיק ו/או שיכותמ ם,בייוח
 אלל םישיק וקח פיל וןבשחה בלתהג רבותל
 .1981-שמ"אהת י,יסוכ

3 

 תלו ם לפעי ליי כל יםאתנ

 אל)ח"טבמו ט"יבמ ,באשראי ותעיללפ םיכללי םנאית-'א חלק
 (ח"טבמ וא/וחט"למ דוצמ- דדלמ דוצמ- דוצמ

 אובמ .1

 "ןשבוח יחתלפת השבק"ב לותלוכה דרותההגו ראותהוה 1.1
 להוניל םיליכל םיב"תנא וכן ן",בושחב םיינושי" ו/או

 יארשאב ילותהפע על ףא לוחו י ו, יחפנס ותברל ן",בושח
 םיכמסמב רהאמו יןב הרתיס של הרבמק הז בכת פיל

 .הזבכתברהאמו רביג ה,זבכתברמוין האבלםריהאמו

 ,תאווולה על לוחוי לןהל הז בכתב םטירפוהמ םאיהתנ 1.2
 (יט")מ ליראשי בעבמט אירשא גרותמס או םיראשא
 דדלמ דמוצ י,במט"ד/וצמ לא ח(,")מט וץח בעבמטו

 ואו/ חהמט" רשעל דצמו י,במט"כן/רלצ םירחיהמ
 ,םומיכבס אתזו ח,והלק ש"ע וןבשחב דויועמש ח,במט"
 םיאובתנ ריבית יעורישב ן,ורעפ במועדי פות,לתקו

 ,חלקול הבנק יןבםכיוסש פיכ ה(, כאל יוהי םא) םפינוס
 חול" ה:ז בכתב לןה)ל יןלוקהסי חובל רטפויש פיכו

 רבהמדו םא חללקו נקבה "יע חלשישי ן"(ילוקהסי
 קנבהש הרמק כלבש ך,כל םיכמס חוהלקו ה, ואלוהב

 תוילפע הלותנ ן,בושחב אשראי לו ניקהעל םיסכי
 גסולםאבהת ן,הללםטירפומהםיתנאה פי על אירשהא
 .נטיברלהאירשהא

 ותרדגה .2

 ןבי ו,השכל וץח בעבמט יןבוליראשי בעבמט יןב- י"ארש"א
 ,נימז אשראי ר,זחו אשראי כל ללכו ארץ,ל וץחב יןבו רץבא

 ךוות ות,רשט ייתנק טרות,ש וןיכני ה,אוולה י, פעמ דח אשראי
 תחיפת י,ויפש בכת ו/או ותברע תןמ ר,ית כתשימ טרות,ש

 ,נותשו יותבנקא הקלותו הכרא תןמ י, רמנטוקוד אשראי
 םושלת או שירות ך,רע ירותניב לותעופן, מטע רישטב וליפט
 וא הקעס כל וכן תודלפקו או חוללק נוינת או נותניש ר,חא
 רוצוהלםיוישע או וצרויו התיבעקבו או הפישל רתחאהלעופ

 בייח רבתו יןב הבנק, פיכל חולקהמ יות ובייחהת או חובות
 יןבו בדול יןב ר,חא פןבאו ו/או במס רבתו יןבוברערבתו ןובי
 םידעומש יןב ו,עיגיש או םייעגשמ יןב ם,ירחא םע דחבי
 ןורעלפ עמדושי כיןו הז בכת פיל רותשהתקה ניפל ון רעלפ
 ןיב י,תנא על יןבו דח ומי פןבאו םייעמגש יןב ן,כמ רחלא

 .אללכמיןבבמפורש ו יןבן,ייפבעק יןבין ורשבמי םיעשמגי

 לכ רבותל,1981- "אשמהת תנושרהפ חוקב דרתוכהג-"ןדי"
 השירד ה,ארהו ן,תק ר,הית ן, יושיר , היחנה ו, צ ה,נתק חוק,

 םריהית ראות,הו רבותל תיונטשל שותר של השבק או
 םעמפ ףבתוק יוהוי לוחויש פיכ ולכה ראל,שי בנק של יותחנהו

 .םלפע

 תורשנפ.3

 בייחמ הוא לוכאי שריתפ לא זה בכתברהאמו רבד םוש 3.1
 יארשא לו לתת ךשי המל או ח וללק לתת הבנק את
 תתל שרפובמו בכתב םכייס בנקה םא אלא ו,השכל

 וא בללק אישר ההי י חקוהל ו ו,השכל םוימס אשראי
 ךכל םיכיס הבנק םא רק הושלכ אשראי בללק ךשימהל
 4 ףעיבס רכאמו הבנק, תלזכו פותפיכבושרפו במובכתכ
 .ןהל ל

 אל הז בכתב רהאמו רבד םוש רת,חא בענק םא למעט 3.2
 םיפסט או םיכמסמ או םיטורידבי םיזחו שורפילשמשי

 ינלפ חוהלק "יע חתמונ םא יןב הבנק, של םירחא
 וא יוהםא יןבו ך,כ רחא יןבו הז בכת פי ל ותרשקההת

 הלכא יםטפס או םסמכימ ק.בבנ םגיהונ יוהיאו םדעו
 שורפי על עופישי לא , םהבראמו ההישי או רהאמו כלו

 רת.חאםהב בענק םא אלא ה,זבכת

 יאראש קתסהפ .4

 ךתו יידימפןובא ם,עבפ םפע ומדי עת כלבאישרהיהי הבנק
 וא י,ראשא רתסגמ בטלל וא חית פהל ח,קולל העדהו מתן

 כל ו,בכלע או ו,מקצת או לוכו ו,הש כל אירשא מתן חותדל
 24.3 ףעיבס דרתוכהג)תיסודי הרהפ ועראי םייתקי םא זאת

 ןקולתי ה(נניתש כלכ) הופתק ףלו ח םרבט ףא וזאת ן(,הלל

 ( 12.2020)0604-02 ט.



  

      
    

   
  

  

         
     

       
    

       
  

      
ריבית   5.2       

המסגרת     סכום   על   העולות   חובה   יתרות   בגין   5.2.1  
הגבוהה   בריבית   החשבון  יחויב  בעו"ש/חח"ד 
בעו"  ש/ במסגרות   האשראי שנקבעה   ביותר  
עם  הלקו  ח. בכתב אושרו  והוסכמו אשר חח"  ד,

בריבית   החשבון  לחייב   את יהא   רשאי הבנק  
כאשר   להל  ן, בסעיף    8.2 כהגדרתה   מירבית  

הדין  והוראות  בנק  ישר   אל. אפשרי   עפ"י הדבר

    
     

        
      

      
        

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

להל  ן. בריבית  מירבית  כהגדרתה  בסעיף    8.2

       
      

  

        
ידי   תחושבנה   על המירבית   והריבית   הריבית   5.2  3
ידי   על   ותשולמנה   היומיות   היתרות   הבנק   על
כל   הבנק  לקרן,  בסוף תצורפנה על ידי הלקוח  או
לעת   הבנק   מעת שתיקבע   על ידי כפי   תקופה 

לכל  דין. בכפוף

   

        
    

          
  

   

   
      

      
   

       
     
    

      

      
      
     

   
   

      
     

     

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

להל  ן. בסעיף    8.2

   
      

    
     

      
    

   

מספר   יגיעו   לבנק מסוים   שביום   מקרה   בכל  
שבסכומם   שיקים   ו/או   משיכות   חיובים   ו/או
הכולל  יגרמו  להריגה  ממסגרת  האשראי  בעו"  ש/
חיובים   לכיבוד   כל   קודם   יפעל   הבנק חח"ד,  
תשלומי   חיובי   ריבית, לרבות   שבוצ עו   על ידו
כך,  אם  יתאפש  ר, ורק  אחר הלוואות,  עמלות  וכו'

על   כאמור   מוטלת במקרה אחרים  . יפרע  חיובים
להודיע  לבנק  לכל  המאוחר  באותו   החובה הלקוח
מתוך   איזה   בכתב   השעה    10:00 עד  בבוקר  יום  
ואיזה   יכובד  ידו   שבוצעו   על החיובים/מ שיכות 

יוחז  ר.

לפי   יפעל   הבנק כאמור   בכתב   הודעה  ניתנה   לא  
יהיו   המוחלט  והבלעדי  וללקוח   לא שיקול   דעתו

כך.   דרי שות  כלפי  הבנק  עקב כל   טענת ו/או

 תועמל .6

 רוית וןבשחה ול הינרעבו העמלבחוהלק וןבשח את בייחי הבנק
 ןתניה רחא איבנק שירות כלו י,ראשאב םכיכרוה םישירותה

 קנבב םגיהו נ יוהשיו םגיהוהנ םירעושיבו םדיועבמ ח, וללק
.בכתבחוהלק םעםכיוסשפיכאו םפעלם מפע

 םביווחי םיומתשל קיפתז.7

 רמספ או אשראיבםחלקי רספמ יוהי או םשניחקולל אם 7.1
 ו/אוחוהלק ידי על לבנק םלשו שם סכו כל בבנק, םיראשא

 קהבנ ידי על בליתק ו/או הבייג ו/או רחא םדא כל ידי על
 :לןהדל רדבס ףיזקהיא, ישךרד כלב

 םנישא באשראי חלק /אוו אשראי ותוא לזכות 7.1.1
.חותובטב כלל םחיבטמו

 יארשאב חלק ואו/ אירשא ותוא לזכות 7.1.2
 ןפבאו ו/או חלקי פןבאו ותח בבטו םיחטבהמו

 .ןתקי בלתי

,יארשבא חלק אוו/ אשראי תואו לזכות 7.1.3
 .יןותק אמל פןבאו חותבבטו םיחטבהמו

 ו/או אירשא וןבשח על קלבנ יסולק רשא ףכס ם סכו כל 7.2
 ,יראשא יןבג ח לקוה של וןבשח בייחי הבנק בוש םסכו

 הלחית ה:ז יפות דע רדבס אשראיה וןבשח כותזל ףיזק י
 ,םירחו יא יןבג ריבית לוקילס ךכ רחא צאות,הוה וקיללס
 רחוא הדצמה שי רהפ /אווהלרגי יתברי לוקלסי ךכרחא
 עהגישםיסכומ ין בג שראיאה קרן וןבשח על ילוק לס ךכ

 .םנורעפ זמן

 ישארההיק יהבנ לןהל .27-ו 7.1 םייפבסע רלאמו ףפוכב 7.3
 :תודע וליקשפיל עת, כלב

 םוכס כלב ח לקוה של הואש וןבשח כל בייחל 7.3.1
 נק,בלחולקה מאת יעגשי או יעמגה

 תוכזל דיעמוש ם סכו כל רלהעבי ך,כב ךרצו שי אם 7.3.2
שיעורי   לשנות   את בכל   עת ר שאי   יהיה  הבנק   5.2.4  
המועד   מירבית(,   ריבית   )לרבות   הריבית  
החישוב   דרך  או  לקביעתה  הדרך  לתשלומה,  
ללקוח   מוקדמת   הודעה   מתן   לצבירתה,   על ידי
גבי  לוח  בסניפי   בדבר  העלאת  שיעור  הריבית,   על
בשני  עיתונים  יומיים,  או   פרסו ם הבנק   וכן על ידי
לפחות   עסקים   ימי   אחרת,    3 חוקית   צורה   בכל  
תוק פו  של  שיעור הריבית  החדש - לפני  תחילת  
הריבי  ת, שיעור   בהורדת   שהמדובר   ובמקרה  

ימי   3 מ- יאוחר הודעה  כאמור   לא יפרסם   הבנק
הר  יבית. עסקים  לאחר  הורדת  שי עור

 .לושרחאוןבשחכללו,של וןבשחכלבחוהלק

 םותשל רישתד .8

 ותדקולפ או נקבל ם פע מדי םלשל הזב בייחתמ חוהלק 8.1
,לבנק חומהלק עו יגי רשוא םיעהמגי םומיכהס כל את
 קנבה של הנשוארה שתודרי ךרימתא םיימ העבש ךתו
 תכוזב יפגע לא כאן רנאמהרבדםושםלאו יל.רג בכתבמ

 תזא דמת,מוק העדהו כל ליב םלושת שורדל הבנק
 לכב או ם,לושתלחוהלק בותייחתה וי ילמ אי לשהרבמק

 השדרי פילםלושלת זכותה את לבנק הקנהמ רחאהרמק
 .יןדכל פיל או רחאבכת כל או הזבכתךסמ על

הריבית, שיעור  שינוי   על   ללקוח   הבנק   הודיע  5.2.5  
דרך   או   לקביעתה   הדרך   לתשל  ומה, המועד  
לסלק   הלקוח   זכותו   של לצבי  רתה, החישוב  
הבנק   ההודעה   של מתאריך   ימים   7 תוך  לבנק  
בצירוף   שבעו"ש/חח"ד   החוב   סכומי   את  
בטרם   הריבית   ותנאי   שיעורי   הריב  ית, לפי
הלקוח   לא   ישתמש ששונו  על  ידי  הבנק  כנ"ל.
שבעו"  ש, החוב   סכומי   ישאו   כאמו  ר, בזכותו  

ובתנאים  כפי  שייקבעו   חח"ד  ריבית  בשיעורים
בהודעה  . החל  מהתאריך  שייקבע ידי הבנק, על

 קנבלםייעגהמ םיסכומה כל את נקבלחוהלק סילק לא 8.2
 לטובי על חוללק הבנק יעדהו או יל,לע 8.1 ףעיבס רכאמו

 לכ שאו י י,ארש הא קתהפס על או דח"חה רתסגמ
 ןובשחש ףנוס םסכו כלו לבנק בייח חוקהלש םמיהסכו
(ןהלל הרתד)כהג רביתמי ריבית ו,ב בייחוי חוהלק
 וא ם,יכומהס וקיל לס השדריה מתן דועממ בשוחשת
 תקהפס דועממ או ד,ח"חה רתסגמ ולביט דועממ
 לנ"הםמיהסכו מלוא וקללסי דוע ,ן(ניהע פיל) אירשהא
.ועלבפ

 הרעושיש ריבית ה,שפרו "יתברמי יתברי" ה,ז בכתב
 לע לעת מעת בבנק והג נה ריותבהגבוה ריביתה רעושי כ
 אלש םשידח םישקלב ש"עו ותונבשחב הבחו תרותי

,חבמט" רבשמדו הרבמקו י,ראשא רתסגמ םהל הבענק
,ח"במט רביתמי יביתר ה, שרופי ית"ברמי ריבית"

 לעבשחות יתברהמי ביתהרי ן.להל 38 ףעיבס הרתדכהג
.ילעל 35.2. ףעיבס רכאמו קדי הבני
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 ןיב זאתו ם,חיבטמוה םימהסכו ךרע מתעול נותחובטה
 יארשבא ולדגי חל םא יןבו פחת נותחובטה של םכרעםא

 תוברל היא, ש הבסי כלמ,תנווחבטל יחס ב שובוחי ב או
 ,םינשו ה בעותהמט שעריב נודותת או םיינוישמהאוצכת

 לודלגי םורלג םיולעל או גרמו הבנק דעת וליקשפיל רשא
 לומ אל נות חו בט רלפע או חוהלק ולמ הבנק של ה יפשחב

 יאשר הבנק ההי י- נותחובטל חסבי שובוחי או אירשהא
 תונחו בט לבנק ציאלהמ נוממ שורדול חקולל נותלפ

 הבנק. וןרצ ותיעבשל ם,ירחא או ם פינוס
 ,רכאמו נותחובטה את חולקה ציאימ ה,זכ הרבמק

 .יחודי כל וללא דמי הבנק, וןרצ עותשביל

 ,תנוחו טבה דשעבו את יןדכ םושרל בייחתמ חקוהל 11.5
 חוהלק ן,כ כמו ך.כלםשידרוהםיכמסמה כל על םתוחול

 יפל ם, ושרל לבנק יעלסי ו/אורש לאפ ו/או ם שורלבייחמת
 דרשמ כלב אוו/ ם מתאיה םשרה צלא הבנק, רתחיב

 ,ךרצוה פיל רתחא כתסממו שותר או ףגו או תישלממ
 ואףגו ד,רשמ תובאו םשורה כסנ ו/או פריט כל על דשעבו

 ךכל דאוגל אוו/ רלמסו בייחתמ חקוהל כת.מוסמ שותר
 תויעבשל הזכ םושרי כל על רשואי דמי לבנק רימסשי

 לכ ךתארימ ם יו 30 רשאמ רחויא ולא הבנק, של נוצור
 .אירשא שתבק

 רשא נותוחטבה ם אות תא חבטל הזב בייחתמ חוהלק 11.6
 לש עתוד ולשיק פיל יטחלי שהבנק או םחבטל בלמקו

 םקזיחהלו ח, ללקו ךכ לע יעדיוו םחטבל ששי הבנק
 םדנג חבטל בלשמקו םיונכהסי כל דכנג םחימבוט

 םיכיס בנקהשח יטו ב רתבחבוםבסכו ה,ז מסוג נותחו בט
 דובשע ףעיסםעחוהביט ליסתפו את לבנק ציאלהמו ם, הל

 ,םוי 30 של הארבהת ולטבי ףעי ס ספתבתו נק,בה בתלטו
 חוהלק השעי לא אם נק.בה "יע בעייק שחסנוה פיל כלה
 תוונחטבה את חטבל ה(בחוה לא ך)א שותרה לבנק ך,כ

 צרף לו ו,נשבוח ועל ח לקוהםשבחוביטה את שדחל ו/או
 חולקה מאת לו יעמגהוןבשחלך,כלרשבק יוצאותהו את

 םגלוחוי בנקה של נותחוטבהוםדיהסע כלוה,ז בכת פיל
 .זו הצאהו גביל

 ,לנ"ה חויטבה סתלי פו "יעפ בלתקשי ףכס םסכו כל 11.7
 קנבלהעשהאות יעמגהבחו ה ילוקלס כל, שיתרא ש,משי

 תשיכרל ש שמת הרהיתו ם,יחטבהמו םמיהסכו יןבג
 לבנתק נובגיש חטהמבו כסלנ נזקה וןקלתי או ףליחת

 ,חוהלק ידי על שכריי םא ף,ליחת כל ר.האמו םוכהס
 יפכ כלה בנק,ה בתלטו דמי דבועשמכ בשחייו חיבוט
 .הזבכתב ילעל בעשנק

 לע ם, יבייחוהמ םיינושי ב ולחי ן,להל 20.4 ףעיבס רהאמו 11.8
 .ילעל 11.7-ו 11.6 םייפסע פיל נותחובטהחיטו ב

 תוונחטבה ותמה .12

 לעהז עוישפ י לא ה, זבהזםיילות בלתי יוהי נותוחבטה כל 12.1
 וא רזוח וןח בט רבתו שומשיו ה,זמ הז עושפ וי לא ה,ז

 .םחיבטמוה םיסכומה כל של מלא וקיללס דע ד,מתמי
 עבייקשרדספיל נותוחבטה את שמלמ שאי רההיי הבנק

 ןוחבט שוימבמ יןוא י,דעבלה תודע וליקש פיל יודי על
 ר.חאןוחבטמ וערלג או ועלפג כדי דחא

 דע ףבתוק ישארוו דתמימ פיאו ליבע יוהי נותחובטה 12.2
 .םולביט את בכתברשאק יבנהש

 ותונחטבלחוהלק ותריחא .13

 ד:ימ בנקל יעדהו לבייחמת חוהלק

 לכ גבילהישלכ זכות יעתבת או השדרי של הרמק כל על 13.1
 וא ועללפ האוצה הליכי כל על או/ו נותחוטבהמ וןח בט

 ר.וכאמ וןחבט כל של שמומי צעדי

 תלזו ר,חא הושלמי לתת דעומ חקוהלש וןחבט כל על 13.2
 .הבנק

 ותונחטב רתציי .9

 תא חיבטהל חקוהל מאת שורדל עת כלב שאיר היהי הבנק
 תפותוס ת,לועמ ריבית, ן,רק- םצתמק או םלכו ם,מיהסכו
 יע"- וחהלק מאת עויגי רשא או םייעמגה- ותוצאהוהדהצמ

 ,עןטמ שטרי ך,רע רותיינ ב,חו ברותהע יות,רבוע טרות,ש
 ,בחו גרותא ם,ימנזומ זכות, ותמחאה ם, ירשוא ם,יזחו

 או םושלת פקודות נות,פקדו ,םדישעבו ם,יונכשמ אות,משכנת
 (ם"ישרדהנ נותוחטבה" ה:זבכתב לןהל) םירחא נותחו בט כל
 קנבל חקוהל רסוימ הזכ הרמקבו ם, בללק םכייס הבנק רשא

 קהבנ של הנשוראה שתו דרי פיל ם, ישרדהנ ותונחבטה את
 םכימסמה כל על םויחתת ולוועהפ כל את השיערגיל, ו בכתבמ

 הז ףעיס שרלפ יןא ך.כ םשל הבנק "יע שורדיישו םשידרוה
 שקהי "יע ם,ישרדהנ נות וח בטה בסוג הבנק את ילבשיג פןבאו

 .םהשכל םיחנמו של האוושה או

 םא,וכרעיישבכתבםריחאםירדסהלףו כפ הז ףעיסברוהאמ
 ע"י דידצ דח ויינש של רהקבמ .חוללק נקבה ןבי , וכרעיי
 ותוכז,חוהלק בצמ את םעירמה,רוכאמ םרידסה של ,נקבה

 של עהדוהה ךריאמת םמיי 14 ךות נקבל סלקל חוהלק של
 .ראיאשהמיוכס , אתנקבה

 םיחטבוהמ ם מיוכסה .10

 י"ע ו,תנינש או נויתשנ בנק,ה "יע םשירדהנ נות חובטה 10.1
 ושמשי ת"(,נווחבטה" ה: זבכתב לןהל) עבורו או חוהלק

 קנבל עויגישו םעיהמגי םיומכהס כל לוקלסי וןח כביט
 (,ם"חיבטמוהםמי"הסכו ה:זבכתבלןה)ל וחהלק מאת

 םיסכומהש יןב ו,לא םא יןבו אשראיה םע רשבק יןב
 ןבי , םירחאםעדחבי חוקהלמ או בדולח לקוהמםייעמג
 רחא בכת פי על ו/או הז בכת פי על םהל אחראי חוהלקש
 ומולשי או למושו ו,נתנ י או נותני םהש יןבו ו,תימתחבש

 ןיבו ו,ותאחרי על או תושבק פיל או רועבו או חוללק
 םירחא םע דחי או בדול בייחתי או בייחתה חוהלקש
 ,ברעי,רעיק בייחכיןב אתזו בנק,לםמשלל או םרזיחהל

 .במס או

 החכהוכ בשחית הבנק ידבי ותונחבטה מצאותהי םעצ 10.2
 קוילסל וןחבט רבתו לבנק מסרושנ ךכל ספקתמ

 דובשע בכת םושב ךרצו היהי ולא ם,יחטבהמו םמיהסכו
 נות.חו טבהדשעבו רתצייםשלרחאדחומי ךמסמ או

 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 זקו חושי
 אלול כללה מן וצאי לאל וא,הש במצ כלב עת, כלבו

 לכו םהתיפירו ם,הייפחלת ם,הימורותת רבותל הבלהג
 ובשחי , םהליא הרשוקה או םהמ בעתנו ה זכות

 אלהמ םושלתל הבו רעכ שומשיו בנקל םידבועשכמ
 .לבנק םיחבטהמו םיסכומהכל של ויקדוהמ

 תוונחטב.11

 לכמחולקה יותובייחהת כל טחתבהל שומשי נות חובטה 11.1
 .הואש וסוג ין מ

 לעת ונוחוטבה רתשמילםרולג או רמושלבייחתמ חוהלק 11.2
 ,רדסוומ יןתק בבמצ ו,נשבוח על ם, קזיחהלו ם,ותשלמ
 קנבה ותראהו כל את ה, נושאר השירד פיול דמי םייולק

 .נותחובטל יחס ב

 התחהפ ולחשת הרבמק או ול,קקל ה,דשמה של הרבמק 11.3
 הבסי כלמ ם,תמקצ או םלכו נות,חו טבה של םכרבע
 דימךכ על רביס זמן ךתו יעדהולחוהלק על הבחו היא,ש
 חסנובדשעבו רשט פיל נקבלדמי דבשע לו לבנק, . בכתבו

 .קון הבנרצ יעותבשל רחא אוו/ ףנוס שוכר קבע,ק יבנהש

 וא ו,חל הבנק של בלעדיה דעתו ל קושי פיל שבו הרבמק 11.4
 לש םכרבע הרעל םיינויש ו, ולחי כי רסבי ששח םיקי
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עד   בסעיפים    24.1.2 מהנזכרים   מקרה   מע שה   או כל   על   13.3  

לה  לן. עד   6 24.1.2 ו- 16 .24.1 24.1.14          
        

        
 
על  כל  אשראי  שהלקוח  עומד  לקבל  ממישהו  אחר,  זולת         13.5  

        הבנק.
        
        
       
        
         

 

 
     

 
בהתאם          טופס   כל   ועל   מסמך   כל   על   לחתום   מתחייב   הלקוח  

יהיה  צורך  לפי   פי כ ל דין יש   או לדרישת  הבנק, אם וכאשר   על
טופס   מסמך   או הלקוח   על של   בחתימתו   של   הבנק, שיקולו  
כל   זה   על לכתב   תוקף   מלא לה שאיר   כדי   לתת או כלשהו  
הוראותיו, ו/או לבטחונות. לשם ביצוע  הוראות  סעיף זה ממנה  
באמצעות   הרשאי  בעצמו   או הבנק  כבא  כו  חו, בזה  הלק וח   את
כל  מסמך וכל   סמכויותיו,  לחתום   על אחר שהבנק  יעביר  לו   את
מכוחו   הבא   או   שהבנק   ומבלי   הבנק,   ע "י   שיידרש   כפי   טופס  
מחדל   למעשה   או הלקוח   כלפי   כלשהי   בצורה   אחראי   יהיה  
פי  או בעקבות  סעיף זה. מינוי זה  הוא   ידו   על כלשהו  שנעשו   על

בלתי  חוזר,  מאחר  וזכויות  הבנק  ת לויות   בו.

       
      

  
        

       

 

  
    

       
      

    

     
      

       
      
       

        
       

      

       
    

      

  

     

  

       
      

 
  

     
    

       
 

 
 

    
 

   

 תוונחטבה ושיממ.17

וב ביי חתהש םוכס כל אולובמו מועדוב חקוהל סילק לא 17.1
 יפל הבנק "יע לו דיועמש ו/או דועמהש אשראיה ין בג

הקטנת  רכושו  באופן  מה  ותי. על  כל  צמצום ע"י  הלקוח   או  תרחאהארהו כל רהפ אוו/ םייק לא ו/או ה, זבכת נאית  13.4
 תידיסו הרהפ ועראי תבקרו או ה,ז בכת אותרהו מ

 כלב הבנק את רבדההכזי, ן(להל 24.3 ףעיבס דרתו)כהג
 לכב או צמובע ם,לקח או םלכו ת,נוחובטה את שמלמ עת

 ילפ ו/או רגל שיטתבפ די נאמןעל י הז כללבחוקית, ו ךרד
 סוופראפוט /אוו ם נכסי ונס כ אוו/ , וןערפי לותדח חוק

הפקדת  בטחונות    וא ועללפ האוצ הה כתשל עותבאמצ או ן,עזבו הלמנ ו/או  14.
ובחו וןבשח על ףיזקתשומהמי רתותמו רת,חאךרד כלב

הבטחונות  שנמסרו  או  יימסרו  לו  על   הבנק  ר שאי  להפקיד   את
על   דעתו,   שיקול   לפי   שומר   בידי   מה ם,   זה,   או חלק כתב   פי  

פע ם  בפע  ם. השומר   מדי חשבון  הלקוח, ולהחליף   את

 תצאוהו ויכני רחלא אתזו ה,ז בכת פי על חקוהל של
 .שמוהמי

 םיעצהאמ כלב קוטלנ עת לכב שאי ר היהי הבנק 17.2
מתן תוקף   תראו פיל םיויהרצ או םישורדה םירחאה או ם יישפטהמ 15.

 דבועשמהו םושל לת דמוהע םסכו כל יתגביל יוינע
 וא ילחתהל הבחו ה יועל ןאי םולא נות,חובטה רתסגבמ

 תחהצלל אחראי ההיי לא הואוה,אלכ ולותעבפ ךשימהל
 תכרוכוה אותוצ הה כל .ןהב נקוטי או שנקט ולותהפע
 הנשאתו חוהלק בתחולה ניזקפת מורותהא ותולבפע

 תוצאה ךתארימ יל, לע5 ףעיבס בנקוה רעושיב ריבית
 י"ע המלא וקןלסי דוע קבנה "יע אמורותה אותוצהה

 .חוהלק

 תורטש .18

18.1 
 תורשטב זח יא וא זחוא בנקהש הרמק כלב 18.1.1

סיכון  הבטחונות   רשאמ ו,רבותע או ו, תבהס ח,והלק בחתימת  16.
 דבע הרתמו בנקהמ בלקי הוא כי הזב חוהלק

דין,  פשיטת  רגל  )לרבות  התראה   במקרה  של  מוות,   פסלות 16.1  
פירעון   חדלות   פשיטת    רגל(, פירוק, לפני   כלש הו   מסוג  
כלכלי  ושיקום  פירעון  בחוק  חדלות )כמ שמעות ה  
ו-"חוק   )להלן בכתב זה:  "חדלות  פירעון " התשע"ח -2018
עזיבת  הארץ  של   מאסר   או בהתאמה( ( , חדלות  פירעון"   ,
- ומסב   מקבל   נמשך,   ערב,   מושך   או חותם,   כולל   צד,  
יחזיק  בה  ם, הבטחונות  שהבנק  מחזיק   או לאיזה שהוא   מן
או  במקרה  של  מתן  צו  לפתיחת הליכים  )כמשמעותו  בחוק  
)להלן בכתב   חדלות  פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח - 2018
או   זמני   נכסים   לקבלת   צו   הליכי ם"(, לפתיחת   "צו   זה:  
צו  פירוק  או  קבלת  החלטת  פירוק  ע"י  צד כז  ה, קבוע,   או
פירעו  ן( או  במקרה  של  מינוי  נאמן  )לרבות  לפי  חוק   חדלות
כונס   קבוע,   או זמ ני   או נכסים   כ ונס   קבוע   או זמני   או
במקרה שהבטחון  הינו   קבוע  לצד כזה,   או ומנהל  זמני   או
כל   בקרות   כזה,   או שטר   עליו   יקבל   והנמשך   לא שטר  
עלול  לפגוע  באופיים   פוגע   או מקרה אחר אשר לדעת   הבנק
בהתחייבויות   או  בתוקפם  של  איזה שהם מהבטחונות   או
לפי   לשלם   לבנק חייב   הלקוח   יהיה   - להם   צד   כל   של  
העומד   הסכום   המלא דרי שתו  הרא שונה  במכתב  רגיל,   את
כקשר  עם  כל  בטחון,  בין  אם  הגיע  זמן   לתשלום  לפי   או

פרע ונו  ובין  אם    לאו.

 ונהי טרותשב קהבנ של מעמדו וכי רות,שטה
 .ה"רשו כזחו"א של דמעמ

 היגביל רותשטה את הבנק יציג בו הרמק כלב
 היהי היא,ש הבסי כלמ עוריפי לא טרותשהו

 חוהלק וןבשח תא בייחלו ורזחל שאיר הבנק
 לויפטהמ בענוהרחאםכוס כלבו רותשטהםבסכו

 ןיבג חקוהל וןבשחביוחב רות.שטה ייתבג הליכיב
 ודבמעמ וערלג וא ועלפג כדי ההיי אל רות,שטה

 יפ)ליןדפי עלזחאוכ אוהרשוכזחוכא הבנק של
 .טרותשהדבע הרמותחקולל נתן ש מיכין(, ו נהע

 תמא טרותש בלקי או בלקי שהבנק ה רמק כלב 18.1.2
 תוראהוההלנחו ת ו,רעבו או נוובשחל או חוהלק

 18.1.1 ףעיבסש אותרהול ףוסבנ וזאת באות,ה
 :יללע

 .)מבוטל( 18.1.2.1

 תוהאחרי את צמוע על בלמק חוהלק 18.1.2.2
 לש םתנוונכו םתיתומלא האהמל

 ,תיורבועה ת,הסבו ת,ימו תחה
 ,תבשטרו םירטהפ רוית םיכתאריה

פירעו ן, חדלות  פירוק,  די  ן, מוות,   פסלות של   במקרה   16.2  
כל ש הו  לפני  פירוק  או   פשיטת  רגל  )לרבות  התרא ה   מסוג
יהיו   הלקוח,   של   הארץ   עזיבת   מאסר   או רגל(,   פשיטת  
לפי   לשלם   לבנק ח ייבים   במק ומו   הבאים   הלקוח   ו/או
המלא   הסכום   כל   רגיל   את במכתב   הראשונה   דרישתו  

הנות ר לתשלום, בין אם  הגיע זמן פרעונו ובין אם    לאו.

 תורשטה לש םנותונכו םתתוולאמי
 .יןדכםליובל וכן בכלל,

היהי נקבה ה,דהע שרדת בו הרמק כלב 18.1.2.3
לשהדהע שות על- בייחו מ לא ךא- שאיר
חוהלק וןבשח את בייחול רותשטה
 .הדהעה אותוצהב

הבטחונות  ישמ שו   לע יל,   האמור   בכלליות   לפגוע   מבלי   16.3  
והמדויק  של  כל  הסכומים  המובטחים. בכל   לסילוק   המלא
שנכס   דעתו,   שיקול   לפי   לדעת,   יי ווכח   שהבנק   מקרה  
עלול   התקלקל   או הבטחונות   במסגרת   הנכלל   כלשהו  
מערכ  ו, ניכר   שיעור   לאבד   עלו ל   איבד   או להתקלקל   או
מיד  ל פי  דרי שתו  הראשונה,  בטחון   ימציא  הלקוח   לבנק,
של   דעתו   להנחת   המובטחים,   הסכומים   להבטחת   נוסף  

  הבנק.

 תא כותלנו רלהעבי שאי ר היהי הבנק 18.1.2.4
 .יוינע ותרא פילם, ירחא אצל רותשט ה

טולנק- בייח לא ךא- שאירהיהי הבנק 2.5.18.1
םירחא או םיטישפ מה םידהצע כלב
תא ףולזק ות,רשטה יתגבי ךרצול

,חוהלק וןבשחל הייבהג צאותהו
ואםסביהמ ם,יותמחה םע רשפלהת

 םיריתוו םהל רותלו או ם,יברהע
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 יתבלה כמתוהס את הזב תןנו חוהלק
 םעפ מדי אישרההיי שהבנק ךכל רתזחו

 ןוחבטל רותשטה את רלהעבי םבפע
 תורשטה על דבושע הו וןכשמה ואת

 ילמ ם,יבחלק או מותשלב ן,וחבטל
 תורשטה יועמדו םרבט יןב ה,צרשי

 תרגודבהזו ך,כרחא או וןרעלפ וןח בטל
 אימצ קבנהשפיכ יותלזכו יחסב נותשו

 לככ ש, ראמ חוללק יעדיו נקבה ן.לנכו
 רסבי ןופאב ועצלבי תןני רבדהש

 תזכו תלהפע על ן, ניהע בנסיבות
 רשט כלל יחס ב ר,כאמו הרבהעה
 םהגבילש דשעבוו וןכשמ ן,וחבטל

 .זו תות זכוא ילהפע

 ןוחבטל טרותשה יית בג זמןבש הרבמק
 םיסכומה של וןערהפ זמן יעהג םרט

 םהש או ם(, המ חלק של )או םיחטבהמו
 ,דבבל נאיתב לבנק עויגי ם( המ חלק )או

 היגביהםוכמס גבותל אישר בנקההיהי
 ד"עו "טכשו וצאותהה כל ויכני רח)לא
 יולכיס יקשיספ ם סכו ק(הבנ של

 היהבה יייגשםוכוהס ה, להא םמיהסכו
 בידי ראשוי ם, נחוטבל לבנק דבועשמ

 .םקלולסי דע הבנק

 וכמתהס תןנוו הזב רהיצמ חוהלק
 לע גבויי רשא ם ומי כבס כי שתרפוהמ
 ןוחבטל טרותשה וןרעפ בעק בנקה ידי
 יאשר קהבנ ההיי ם,המ לקח כל או

 לכל ודעת ולקשי פיל שמשתהל
 וא אחת או ן,להל טותרפוהמ טרותהמ

 קהבנ אמצשי פיכ כלה ן,המ אחדות
 :וןכלנ

 ןובשח כל לזכות םרלהעבי 18.1.3.8.1
 ,חקוהל "יע בבנק הלנהמת
 וא הטנהק םשל וזאת

 תיריטובדה הרהית ילוק ס
 ו/או ה,ז וןבשחב

 יקחל או מלא לוקסי םשל 18.1.3.8.2
 םיעהמגי םימהסכו של

 םיחבטמו רשא)ו לבנק
 ןורעהפ ניזמ רשא נק(,בל
 לע קוולס לאו עוהגי םהלש

 ואו/ חקוהל ידי

 לע דחיומ וןבשחב םדקיהפל 18.1.3.8.3
 היהי רשא ח, והלק םש

 יאתנ פיל לבנק כןש ממו
 ,חקוהל שתבק פילה.זבכת

 תרבהעל הבנק ם יסכי
 םירהאמו ם מיהסכו

 ירקצ םילישק נותלפקדו
 תוונדשפק דבבלו ד,ועמ

 חוקהלו ק,לבנ בדוועשיה אל
 ינלפ םאצי והל כליו לא

 םימהסכו כל ילוק ס
 ותכמבהס אלא ם,יחטבהמו
 .שראמ נקבה של
 חוהלק םלישהאל דעו כל

 ,םישרדהנ נותוח בטה את
 קיזחהל שאי ר נקבה היהי

 ןובשחב םימהסכו את
 .רכאמו דחיוהמ

18.1.3.6 

18.1.3.7 

18.1.3.8 

 תיחלק הרמות םהמ בללק ם, השכל
 תרבתמו םעבפ םעפ מדי שמשתהול
 לש לקיח או לאמ וקילסל רותשטה

 קלבנ עוגישי אוו/ םייעמגה םמיהסכו
 רבדהש לככ ן,יוניס ךתו- חולקה מאת
 ךכ על עהודיל ן,ניעה בנסיבות רסבי

 .חקולל שראמ

 חוהלק מאת בליק או בלקי שהבנק הרמק כלב 18.1.3
 לכב ו/או ן,וחבטל טרותש רועבו או נושבו חל או

 קנבה בתלטו דבשעי או דבשע חקוהלש הרמק
 םנאי האל רותשט םא ףא ר,כאמו תשטרו
 ,תהבאו ראותהוה הלנחות הבנק י דבי םינמצא
 :הז 18 ףעי ס של אותרהולףוסבנ וזאת

 ובשחיי וןחבטל טרותשה כל .3.118.1
 קלבנ םידבועשמו םינכשכממו
 ,הונשרא הרגדמ וןכשבמ תודולפקו

 םיסכומה ילוקלס וןחבט רבתו
 תורשטה המצאת םצע ם. יחטבהמו

 ךכל החכהוכ בשחתי הבנק בידי וןח בטל
 ןוחבט רבתו לבנק רושנמס

 בכת םושבךרצו היהי ולא ות,ונ חבטהמ
 םשל רחא דחיומ ךמסמ או דשעבו

 .ןחובטל טרותשםאות על דבושע רתציי

 תורשטה את םיוללכ וןח בטל רותשטה 18.1.3.2
 כל ואת ,ם תרתמו ואת םעצמ וןחבטל
 תוונזכיהו יותהזכו ות,ההכנס ות,רפיה
 או ןוחבטל רותשטהמ םיעבנוה

 םוקי זמן כל ךשבמ םהלי א םירשוהק
 וקזוני ו,דבא ם.רתמות ואת ן,כוש המ
 ואםולכ,וןחבטל ותרשטה עוהופק או
 וא ויצילפ זכות חוללק שיו ם, קחל

 לוחיך,כ שלב רתחא זכות כל או וייפשל
 ואוייצפל כותז כל על דשעבוהווןכשהמ

 ת.כזא רתחא זכות כל ועל וייפשל

 כל כי הזב בייחתומ רהי צמ חקוהל 3.318.1.
 ,םנהי קלבנ מסרושנ וןחבטל רותשטה
 קלבנ ורימסשי וןחטבל טרותשה כלו
 ותלובעבו קתוזחב ם,רתסימ בעת ו,יהי

 לכמ םיישפחו ח,והלק של הרהגמו
 תזכו לכ או ולעיק ד,שעבו ן,שכומ
 ,קהבנ למעט י,שישל דצ של רתחא
 םנכשלמ זכאי היהיו זכאי חושהלקו

 תרחא רנמס םא לאא לבנק, ם דבשעול
 חוהלק ב.כתבושארמ ח,והלק "יע לבנק

 ותשדרי פיל לבנק רזיחהל בייח מת
 ט"כש וללכ) םומיכהס כל את הנשוראה
 ובש פטשמל רשבק ציא וי שהבנק ד(ו"ע

 תורשטהדשעבו ףתוק דנג נותטע נועייט
 טפשלמ דצ היהי הבנק אם ין ב ן,וחבטל
 .לאו םא יןבו

 אל ר,וכלמ לא הזב ביי חתמ חוהלק 18.1.3.4
 דבשעל לא י,השלכ הרגדב שכןלמ

 רלמסו אל ר,העביל לא י,השכל הרגדב
 רחא פןאו כלב תושורמ ציאהול ולא

 קחל כל או וןחבטל טרותשה את הואש
 ןיב ן,פיבעקי יןבו יןרשבמי יןב ם,המ

 תכמהס ליב ה,רתמו ללא יןבוהרבתמו
 .ךכלש ראומ בכתב הבנק

 דמי נקבל יעדהול הזב בייחתמ חוהלק18.1.3.5
 לע ולקעי הטלת של הרמק כל על
 ,םהמ חלק כל על או וןחבטל רותשט ה

 דובשעה על עקללמ דמי יעדהול וכן
 חוהלק וןבשח על קוטלנו הבנק, לזכות

 םשל םיעהאמצ כלב בעכו אולל דמי
 .ליקו עהרתהס
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 יכהחכהו כבשחיתהמחאההםעצו ם,יחטבהמו
 דבושעו וןח בט מתן רכילצ השתענ האחמהה

 קנבה םא אלא ה,ז בכת אותרהו פי על לבנק
 ךרצו ההיי ולא רת,חא בכתבו שרפובמ רשיא
 םשל רחא דחיומ ךמסמ או דבושע בכת ם ושב
 .םפיכסל ותויכז ותןא על דבושע ה רתציי

 האמלה יות רח הא את צמוע על בלמק חוהלק 19.6.2
 ,תיובורהע ימות,תחה של םתנוונכו םותלאמית

 תיולזכו םירשו קה םטירהפ רוית םיכתאריה
 םירשו קה ם מכיהמס ול לבי וכן ם,יכספל
 .םיכספל יותהזכו מחאתהל

 םידהצע כלב לנקוט- בייח לא ךא- אישר ההיי נקהב 19.7
 ,םיכספל ותויכזה יית בגךרצולםריחהא או םיישפטהמ

 םערשפלהת ח, והלק וןבשחלהגביה אותצהו את ףזקול
 םיריתווםהלרוות ל או ם,הלםיברהעמ מי או םיבייחה

 ידמ ששתמהלו ית,חלק הרתמו םהמ ממי בללק ם, הש כל
 םימהסכו של חלקי או אמל לוקלסי הרבתמו םעבפ םפע

 ןתני רבדהש כלכ ש, ראמחוללק יעדיו הבנק ם, יחטבהמו
 ויתיווכז פעלתה על ן,עניה בנסיבות רביס פןבאו ועיצבל

 .רכאמו תות זכוא ילפעה שבו הרמק כלל יחס בר,כאמו

 תוא מןעצ ותןא לותולכ םיספכל יותוכזה 19.819.8.1
 עבנוה כלנסות, וכהה ות,רפיה כל אתרתן, ותמו

 לכ ךשבמ הןלי ארשוקה או םיכספל יותוכזהמ
 .םתרתמו ואת ן,וכשמה ו/או דשעבוה ם יוק זמן

 וא לןכו ם,פיכסל תיווכזה עוקופה או וקוזני 19.8.2
 עהפוג הושכל רחא הרמק רעשאי או ן,חלק

 או וייצ לפ כאיז חווהלק ם,פיכסל ותויכזב
 לחוי ך,כ שלב רתחא ותכז כלל או וייפשל

 וא ויצפיל זכות כל על דשעבוה אוו/ וןכשהמ
 ת.כזא רתחא זכות כל ועל וייפשל

 םיפכסל תוויכזה כי ,הזב בייחתומ רהיצמ חוהלק 19.9
 ויהי לבנק, חו מיו ש םפיסכל יותהזכו כלו לבנק חוהומש

 לכ או ולעיק ד,בושע ן,כושמכלמ יותשפחו ברתןהע בעת
 םא אלא- נקבה למעט י,שישל דצ של רתחא זכות
 יאכזחולקהשו- חללקו הבנק יןב רתחאבכתבםכהוס
 ריזחהל בייחתמ ח הלקו ק.לבנ בדןשעל ו/או נןכשלמ

 קנבהש ם ומי כהס כל את ה,נשוראה תושדרי פיל לבנק
 דובשע ףתוק דנג נותטע נו טעיי בוש שפט מלרש בק ציאיו
 .םפיכסל יותוכזה

19.10 
 כל את ותיקנבדי םילקי הזב בייחמת חוהלק 19.10.1

 תבוייחתהה /אוו הזחוה פי על יותיוובייחהת
 לשע וא,הש רחא רבד כל ו/או הנזמהה ו/או

 .יותהזכו עותמגי םהפי

 שכןלמ לא ר,וכלמ לא הזב בייחמת חוהלק 19.10.2
 אול רלמסו לא חות, מהל לא י,השכל הרגדב
 תא הוא ש רחא פןוא כלב תושורמ ציאוהל
 ןירשבמי יןב ן,המ חלק כל או םפיכסל יותוכזה
 לא ה,רתמו אלל יןבבתמורה ו יןב ן,ייפבעק יןבו

 םע רשפלהת לא ם, יפכסל יותהזכו את שלממ
 תיווכזהמ חלק הזאי על רוותל לאו םיבייחה
 .ךכל שראומ בתכב הבנק כמתבלי הס ם, יכספל

 לכ על לבנק דימ יע דהול הזב בייחתמ חוהלק 19.10.3
 ואםפיכסל יותכוזה על ולעיק הטלת של הרמק
 לע למעקל דמי יעדהול וכן ן,המ חלק כל על
 לע וטלנק בייחתמ חקוהל הבנק. לזכות דשעבוה
 םשל םיהאמצע כלב ב,כועי ללאו דמי נו בושח

 דמי יעדהו לחקוהל בייחמת כן ול.קעיה רתהס
 הרהפ רבדב םיבייחה של הנטע לכ על לבנק
 תיווכז על יעפשהל הללוהע ח,קוהל םמטע
 טנקולבייחמת חקוהל ם. יפכסה בלתלק חוהלק

 םיהאמצע כלב ב,כועי וללא דמי ו,ונבשח על
 .רמוכא הענט כל וקילסםשל

 לע םימחתו בחו שטרי לבנק יתן חוהלקש הרבמק 18.1.4
 לש םייתבג או םנעורפ על קלהל מנת על ידו

 ,תרחא הרמט לכל או םיחטבהמו ם מיהסכו
 לעילרלאמו ףוסבנ זאתו אות,בה ראותהוהלווחי
 .הז 18 ףעיסב

 יכתארי או הכאל בחו שטרי מתן 18.1.4.1
 אוהש פןאו כלב שבוחיי לא םנעורפ
 לש םנעורלפ םיכתארי קביעתכ

 תזכו ךכפיול ם,חיבטמוה םמיהסכו
 לשםומלשת את שרודל זמן כלב הבנק
 ראשות תפגע לא ם,יחבטמוהםמיהסכו
 .ה בתקפ

 ,ירעיק רטפ רחס הזכ רשט כל היה 18.1.4.2
 תאםלישהלהאמל מכותס בנק להיהת

 הארייש מןז כלבו פןאו כלב רהחס
 .הרמוהג דעתו רעתכה פיל לבנק,

 םירחיסםיכמסמ ו/או ותרשט בנקה זיקחי בו הרמק כלב 18.2
 אויצל ו/או ליבוא םימנטוקוד ו/או םירחא םירעבי ו/או

 תמחתיב ם"(ירחיהס םיכמסמה" ה:ז בכתב לןה)ל
 ובשחיוי יוהי םה ו,תרבובע או סבתוהב ח,והלק
 אהי הבנק נק.בלהונשרא הרגדבםידבועשמוםיכנשממו

 תא ףקוזול םירחיהס םיכמסמה את שמלמ שאיר
 חולקהבחו כותזל,םייתבג אותוצה ויכני רחלא םרתתמו

 .הזבכת פי על

 םיר/האמו ר/ותשטל רשבק הבנק את ר רחשמ חוהלק
 .יןדה פילרשטבזחוא של חובות כלמ

 ותויכזאתחהמ.19

 חיבטשי או םיספכל יות זכו קלבנ רבייע חושהלק הרמק כלב
 לש ברותהע או םידשעבו "יע םיחטבהמו םיכומהס ם ושלת את
 :באותה ראותהוהלוחוים,יכספל יותזכו

 לש יותוכז שו: ורפי ם"פיסכל יות"זכו חנמוההז 19 ףעיבס 19.1
 ןלה)ל םינשו םיופג ו/או םישנמא םפיכס בלתלק חוהלק

 חקולל עויגיש אוו/ םייעגהמ ם"(,ביייחה" ה:ז 19 ףעי בס
 כלב ו/או םהשכל המנזה ו/או ותבייחתה ו/או הזחו פי על
 קלבנ חקוהל "יע ברוועיש ו/או ברוועהש הוא,ש פןאו
 יתבל אות רהו של ךרדב ו/או ותכז המחאת של ךרדב

 .רתחאךרד כלב ו/או רותזחו

 םיכספל ותויכז גביל ולחי לא הז 19 ףעי בס רהאמו 19.2
 ראמוה ולחי םהגבישל ,רותשט פי על חולקל םעיהמגי

 .לעיל 18 ףעיבס

 םיכספל יותזכו רקוךא לבנק החימ ו/או דבשעי חוהלק 19.3
 ואו/ םתישירו ו/או בודותע רתתמו לו עוישיג או םעיהמגי

 ירב ותויבייחתה ו/או םמיכהס אוו/ חורותס ספקתא
 .ףתוק

 תא לבנק חוהלק ציאימ נק,בהשל הנשוראהתוש דרי פיל 19.4
 םידשעבול ףתוק יתןל תמנ על םישדרוה םיכמסמה כל

 .רכאמו זכות תאוחמהל ו/או

 קבנל ציאימ חקוהל נק,בה של הנשוארה שתוירד פיל 19.5
 קנבלרשיי פןבאו מושלי כי םיבייחה מאת בכתכםירשו א

 .דשעבו ה ו/או ותכזה המחאת שואנ םיכספה את

19.6 
 קנבל בדותועשכמ הנבשחית םיכספל יותזכו 19.6.1

 הנשורא הרגדמ דשעבו ו/או וןכש במ תודולפקו
 קוח ו/או 1967- ז"כשת ן,וכש המ חוק פיל

 כל פי על ו/או 1969- כ"טשת ם,יביוח אתחהמ
 םיכומהס ילוקסל וןחבט רתוב ר,חא יןד
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שטרי מטען   .20  
חשבונו   יקבל  מאת  הלקוח  או   לזכות קיבל   או בכל  מקרה   שבנק

שטרי  מטען,  תחולנה  ההוראות  ה  באות:

מטען   כולל   שטרי מטען"   המונ ח   "שטרי זה   בסעיף    20 20.1  
שהוא,  תעודות  בעלות  על   ימיים  ו/או  אוויריי ם  מכל   סוג
ס חורות, משלוח   תעודות  אחסנה,  תעודות  ס חורות,  

בסחר   המשמשים   אחרי ם   מסמכי ם   דואר,   או קבלות  
משלוח  והמעידים  על עקיף(  או  )י שיר  הבינלאומי  
בסחורות  בעלות  ו/או   על סחורות   של  בינלאומי  

א שר נשלחו  כאמו  ר. לשילוח   או המיועדות  לשיגור   או

כל  הזכויות  הנובעות  מב יטו ח  הס חורות,  מביטוח   20.4.4  
וכן  הסחורות,  ע ם  בק שר  ח וץ  סחר  סיכוני  
פי צויי ם, רכו ש  וקרן חוק  מס לפי  הזכויות  
או  לפי  הוראות  כל  חוק  שיבוא   תשכ"א  -  1961
במק ומו  או  בנוסף  אליו,  כפי  שיהיו  בתוקף  מפעם  
בתוך   בזה   לבנק מ ש ועבדות   אלה   כל   - לפעם  
והמדוייק  של  כל  הסכומים   בטח ון  לפרע ון   המלא
המובט חי ם,  ולפיכך  יהא  הלקוח  חייב  לשפות  את  

הבנק,  אם  יתברר  אח  רת.

המתייחסים   מטען   ורק   שטרי אך   ימסור   לבנק הלקו ח   20.2  
ידי  הלקוח  לפי  הזמנות   לסחורות  שהוזמנו  מאת   או על
ורק  אך   )המתייחסי ם  תוקף,   ברי  מכר  הסכמי  או  
להיות   העתידות   הלקוח   או של   שבבעלותו   לסחורות  
בבעל ותו  של  הלקוח,  כשהן  נקיות  וחופשיות  מכל  שעבו  ד,
ספק   )לרבות   שלישי   צד   של   א חרת   כל   זכות עיקול   או

הב  נק. הס  חורות(, למעט

בביטוחן   וימשיך   הסחורות   יבטח   את הלקו ח   20.4.1  
כנגד  כל  הסיכונים,  לרבות  אבדן   בערכן   המלא,
סיכוני   ובאווי  ר(, בים   )ביבשה,   בדרך   נזקי ם   או  
אחרים   ונזקים   ג ניבה   מה ומות,   אש,   מלחמה,  
שהבנק   המבטחים   אות ם   ואצל   יציי ן,   שהבנק  
ידרו ש. שהבנק  התנאים  אות ם  ול פי  יאשר  

פו ליסת  הביטוח   יעביר   את הלקוח  יסב,  ימ ח ה   או
סעיף   להכללת   ידאג   לחלופין   לטובת   הבנק או
כפי  לטובת  הבנק, הביטוח  בפוליסת  שעבוד  
דרישתו  לפי  וימציא  לבנק, יבחר,  ש הבנק  
ואת   הביטוח   פוליסת   הבנק,   את של   הראשונה  
פרמיית  תשלום  המאשרות  את הקבלות  
לבטח   אך  לא  חייב  - יהיה  רשאי  - הביטוח.   הבנק
כנגד  כל  הסיכונים,  בסכום   הסחורות  , בעצמו   את
ולפי  התנאי ם  שימצא  לנכון,  והלקוח  ישלם  לבנק  
דמי  הבנק,  את של  הרא שונה  דרי שתו  ל פי  
שהבנק   האחרות   ההוצאות   כל   ואת   הביטו ח  
ריבית   בצירוף   לכך,   בקשר   שיוציא   הוציא   או
לעיל,  מתאריך   מירבית  כמשמעותה  בסעיף    8.2
הלקו  ח. המלא   על ידי לסילוקה   ועד   ההוצאה  

אחריות   מכל   מראש   פוטר   את הבנק הלקו ח  
שלא   הביטוח   או יסדר   את במקרה  ש הבנק   לא
במקרה   נכון,   או באופן   בסכו ם   או אותו   יסדר  
או  הנזק  בעד  תשלם  הביטו ח  לא שחברת  
חוסר   ליקוי  ב צורת  הביטוח   או ההפסד,   מחמת

דרישה  או  כל  סיבה  אחרת  שהיא.  

הסחורות  או   יפד ה/ו   את הלקוח   לא במקרה  והקונה   או 20.6
או   בכל  מקר ה  א חר  שהס חורות  ישארו  א ו  יו ח זרו   לבנק
באר  ץ, רשאי  למכרן  בחוץ  לארץ   או יהיה   הבנק לסוכניו  -
ב צורה  אח  רת, חו ז ה   פרטי או על   ידי במכירה  פומבית   או

במ חיר  ולפי  התנאים  ולכל  קונה  כפי  שימצא  לנכון.  כל  
או   הסחורות   ב הח זרת   במכירה   או הכרוכות   ההוצאות  
תמורתן,  תחולנה  על   בכל  ענין  אחר,  הנוגע  לסחורות   או
לעי  ל, בסעיף    5 הנקוב   ב שיעור   ריבית   בצירוף   הלקוח,  
הלקו  ח. ועד  לסילוקה   המלא על ידי ההוצאה   מתאריך  

הבנק  יהיה  פטור  מכל  אחריות  שהיא  להפסדי ם,  נזקים  
מטען  - או  הוצאות  שייגרמו  ללקוח  מחמת  אבדן   שטרי

אבדן   או   - מצד   הבנק רבתי   ר שלנות   תוכ ח   אם   מלבד  
הסחורות  נטי שתן  או  מחמת  מכירת הסחורות  במ חירים  
קבל ת   או אי החזרתן  לישראל   או אי מו זלים,   או מחמת
מכל   הג שת  משפטים   או העברת  הסחורות   או תמורתן או

סיב  ה.

חלים   מטען   שטרי   גביית   ללקוח   כי על ידוע   20.7.1  
המסחר   ל שכת   תקנות   של   האחידי ם   הכללים  

הבינלאו  מית:
"I.C.C. UNIFORM RULES FOR 

COLLECTIONS" (1995  REVISION) 

I.C.C PUBLICATION No. 522 
יפורסמו  מחדש   ישונו   או שיהיו  בתוקף   או כפי  

ל  עת. שונה   מעת בכל  שם  אחר   או

   

בזה מייפה   הלקוח   ל  א, אם   ובין   לבנק   הועברו  
באופן לייצגו, הבנק את חוזר בלתי באופן
שלבנק  תהיה  הזכות  הבלעדית  לנהל  משא  ומתן
כל עימה/ן   את וליישב   הביטוח   חברת/ות   עם  
ישוב לרבות לסחורות, ביחס התביעות
הצורך במידת   או   פשרה   בדרך   של התביעות  
וכמו  כן מזכויות  הלקו ח, בדרך ויתור  על   אי אלי
או תגמולי הביטוח  ולהשתמש  בה ם, לגבות   את
הסכומים חשבון על לתשלום מהם, לקזז
מאחר יפוי  כח  זה  הוא  בלתי  חוזר / המובטחי ם.
ללקוח  יתן  הבנק   בו . תלויות  הבנק   וזכויות  

ז  ה. פעולותיו  לפי  סעיף    20.4.2 הודעה   על

טרם כספים,   לגבי ית   הזכויות   מימוש   שבזמן   במקר ה   19.11  
חלק   המובטחים   )או הסכומים   של   הפרעון   זמן   הגיע  
שהם  )או  חלק  מה ם(  יגיעו  לבנק  בתנאי  בלב  ד, מהם(,   או

מסכו ם  הגביה  )לאחר  ניכוי  כל   רשאי   לנכות יהיה   הבנק
סכום  שיספיק  לכיסוי   ההוצאות  ושכ"ט  עו"ד  של  הבנ  ק(,
משועבד   יהיה   שינוכה   והסכו ם   המובט חי ם,   הסכומים  
של לסילוקם הבנק בידי וישאר לבטח ונ ם לבנק  

הסכומים  המובטחי ם.  ל פי  בקשת  הלקוח,  יסכים  הבנק  
שקליים   לפקדונות   כאמור,   שינוכו   הסכומי ם   ל העברת  

קצרי  מועד ובלבד  שפקדונות  אלה יש ועבדו  לבנ  ק.

תהיינ ה  כלפי  הבנק  כל  תביעות ללקוח  אין   ולא 20.4.3  
יוצא   וללא   שהוא   מ ין   וסוג מכל   טענות   ו/או  
מהכלל  בגי ן,  איז ה  מ הפעולות  המפורטות  בסעיף  
תעביר   כל ש הי   ביטוח   חברת   אם   לעיל.   20.4.2  
הס חורות   בג ין   ללקוח   כלשהם   ביטוח   תגמולי  
הלקוח   ע"י   אל ה   סכומים   יוחזקו   המבוטחות,  
חייב  י היה  והלקו ח  עבור  הבנק, בנאמנות  

מיד  עם  קבלת  ם. להעבירם   לבנק

שטרי  המטען  שיימסרו  לבנק ייחשבו  כמשועבדים    לבנק, 20.3  
ושעבוד  ז ה  י ח ול  גם  על  הדוקומנטים, הסחורות  שאלי הן  
הם  מתייחסים,  התמור ה  של  כל  המכירות  מהן,  תגמולי  
הביטוח  שישולמו  בגינן  )אם  וכאשר  ישולמו(,  וכל  זכויות  
האמורות  לסחורות  הנוגעות  הלקוח  של  אחרות  

ותמורת  ן.

יחו ל, לעיל,   ו-  11.7 בסעיפים    11.6 האמור   20.4.5
לפי   הס חורות   ביטוח   המחוייבים,   על ב שינויים  

לז  ה. סעיף    20.4

לאמיתותם מלאה א חריות עצמו על מקבל הלקוח 20.5
ויתר  החשבונות  המטע ן,  פרטי  שטרי של  ונכונותם  
ולאמיתותם הסחורות,   במ שלוח   הקשורי ם   המסמכי ם  
ונכונותם  של  החתימות  ו של  יתר  הפרטי ם  של  המסמכים  

האמורי  ם.

ביטוח הסחורות 20.4  

20.7

בין אם  בי טוח  הסחורות  ייעשה  על  ידי  הלקוח 20.4.2  
בין  אם  ייעשה  על   ובין  אם  ייעשה  על  ידי  הב נק,
פי  דרישות  כתב  זה  א ו  מסיבה  אחרת  ובין אם  
כלשהי ביטוח מפוליסת הנובעות הזכויות  
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 ,בנקה "יע עו וצבי האל םיראשא ךסמ על םמילושהת 21.6
 נק.בה רתברי פילו,יגיצאו נ יוסוכנ

 .)מבוטל( 21.7

 םלשל ב,ייחההיי לא ךא ן,וכלנ ימצא םא י,שאר הבנק 21.8
 חיטבהל כדי צותחולנ ן,וזמ עת כלב ו,בשחישי אותוצ הה
 חווהלק ב,טו בבמצותן ושלמב ת,חורו סה של ת הגעתןא

 יפל הלא אותוצה םוכס את לבנק םשל ל בייח מת
 .ושתדרי

 תרסגבמ הבנק םש על וצאהש עןהמט רשטו הרבמק 21.9
 בייחמת ח, והלק לידי יעגה י,רומנטהדוק אירשהא

 תבהס את לבלק ליבמ ותרחוהס את ררחשל שלא חוהלק
 ךרדב ךכל הבנק כמתסה או עןהמט רשט על הבנק

 .רתחא

 לא ךא- ם/ישאיר בנק(ה רתברי פי ל) הבנק או חוהלק 21.10
 המחלומ םי ניסיכו דכנג רותחו סה את חטבל- ם/יבייח
 ויעל כי חוללק יעדהו קשהבנ הרבמק ר.חא חבטו כלו
 תורחוסה את ח ביט לא חלקוהו ותרחוסה את חבטל
 יע" צעבו חטושהבי הרבמק או הבנק וןרצ עותשביל

 האל םיחוביט צאותהו ב שאתל בייחתמ חקוהל הבנק,
 .ךכלרשבק ציאוה שהבנק םסכו כל נקבלםשלול

 תשבקל יןב ה, בערו ניחסבמ נוסחוא חורותהסו הרבמק 21.11
 הסנחהא אותוצהלוחוי בנק,ה לטתחהפיליןבוחוהלק

 .חקוהל על

 ישעמבעק ובכיתע או ויוט ו,רקפויתחורוסהש הרבמק 21.12
 חוהלק רת,חא הבסי כלמ או יותצסנק ו/או המחמל
 לש הונשארה ההצגה תשע ב לבנק םלשל הזב בייחמת

 .ילעל 21.1 ףעיבס רכאמו םיומכהס כל את םיומנטהדוק

 ףפוכבו ח,וללק הבנק יןבבכתבוש ראמםכיוס אם דבמל 21.13
 תא בייחת לא לבנק, חולקה יותייבוחתה כל וייללמ

 אאל י,רמנטהדוק שראיאה יחתלפת ה ראהו כל הבנק
 נק.בה ידי על בכתבהרשו יא אחרי

 :יותרחא כלמ בנקה את רפוט חוהלק 21.14

 ,קבנה "יע מחדל, או השעמ כל של הרבמק 21.14.1
 יארשאה ולביט ין בג רבותל ו,יגיצונ יוסוכנ

 בסירו או ו,ותשלמ ב או קוחלב ומנטריהדוק
 לכ אתמפ ם,ולשת ראתהו היאש זואי דבכל
 וא המחממל האוצכת ה,מחמל ניכוסי גבלותה
 תרחא או הנוש הבסי כלמ או היותוצאת
 .בנקה שליטתל וץחמהנהיש

 ליטוב או רותחוהס רתמסי אי של הרבמק 21.14.2
 המחלממ הצאוכת ה, מחלמ ניסיכו דנג חוהביט

 .היאותוצת או

 ץרבא הואש וןבשח כלב הבנק זיקחי בו ףכס ם סכו כל 21.15
 חתנפש מנטריוקו ד ראישאל רשבק םש חזקוהמ ה, רז
 קבנה רתהצהח.והלק לענוסיכו ח,קוהל של תודפקו פיל
 קזחהו- הזכ אשראי של ולל כהםלסכו דע- םסכו כלש

 .זו הדבעו של החכהו כשמשת ר,כאמו

21.16 
 םיריוקומנטד םיראשא על כי חקולל ועדי 21.16.1

 תכשל נותתק של םידחיאה םיכללה םיחל
 .מיתלאוינבהרחהמס

 ולחוי ן,להל 21 ףעיבס עובשנק ראותהוה 20.7.2
 ירשט על םג ןניהע פיל ם ייביחוהמ םיוינשיב

 .הז 20 ףעיספילעןמט

 םיריטמנווקד םיאראש .21

 תשבק פיול זמןל זמןמ ח, פתול םיכיס נקבהש הרמק כלב
 ;אותבה ראותהוהלוחוי, ירומנטדוק אשראי ח,והלק

 לשהנשוראההגהצה עתשב לבנק, םלשלביי חמת חוהלק 21.1
 כל את ק,הבנ של הונשראהתושדרי פיל או םיומנטהדוק
 רשקב יוגצינו יוסוכנ ,הבנק "יע למושו ש םמיהסכו

 ,הלבהו דמי וללכ ם, ובייחה כל םע דחי ן,הנדו אירשלא
 םירמס אותוצה,ם רקיבמ ה,נחסא מיד ח,וביט דמי

-'כדווהליימיפקס , SWIFT- הייקצונמבטלקו םירחא
 תצאוהו-'כדוו דרותבל- ומיינלאב חושלמ דמי וכן

 םייסומ םיטלהי גרות,א מלות,עףצירו ב ם, ינכסו יוביחו
 פי על ב,כת או יןדרדבעוב,כת אוו/ יןדפי על םיוהגהנ
 תולפצ חוהלק בייחמת כן בבנק. בלמקוה רעושיה
 םידצע רשאו םטישפמ ין בג עת כלב הבנק את שפותול
 םיעבנוה אות,וצהו םקיזנ שות,דריו יעותבת ם, יקיחו
 רזיחהול ו,יאל םיחסייתהמ או ירומנטהדוק אשראיהמ

 תבתוספ וזאת ר,כאמו תאווצההוםומיכהס כל את לבנק
 םוימ יל,על 8.2 ףעיבס התעושמכמ רביתמי ריבית

 .חוהלק ידי על ועלבפ םולשתל דוע הבנק ידי על םושלהת

 קלבנ שומשי םהב ותרכזנה ות רחו הסו םיומנטהדוק 21.2
 רית כלו אותוצהה כל רתזחהל דע וןכשכמו וןחבטכ

 חקוהל יותייבוחהת כל דבע וכן ם,חיבטמוה םמיהסכו
 תויימקהינהיתש או םוכי יימותהק א,הו ש וסוג יןמ כלמ

 ןהש יןבו ו,אלםא יןבו וןרעלפ דותעומ הןש יןב ד,בעתי
 לכ של המלא םושללת דע ו,לא םא יןבו איתנ על

 .חקוהל ידי על ההאל םמיהסכו
 ,ויגיצנ או יונכסו הבנק, לידי עןטמ שטרי של ם רתמסי

 .םהב כרותזהנ ותרחוסה של כמסירתן בשחתי

 םייעמגה םיסכומה את םשלי לא חוהלקש הרבמק 21.3
 לש חווכ את הזבהפיימחקוהל נק,בה שתירד פיל לבנק,
 רשט את ו/או אמורותה חורותסה את רלמכו הבנק

 ידי על או מביתפו הרבמכי ה,רהמסי דתפקו ו/או עןמטה
 ,הבנק נייע תראו פיל ת,רחא הרצוב או טירפ הזחו
 ,בנקה פיכל יותיובוייחתה נתלהקט ון בפדי שמשתהול

 כל ה,נשוראה שתודרי יפל לבנק, םשללבייחתמחקוהל ו
 תורחוהס רתמכי רחלא לבנק יעתגש או היעמגה הרית

 ענוגב םירחא םפיכס או חוביט ליתגמו כל ייתבג ו/או
 היהי לא שהבנק רהי צמ חולקה ת.אמורוה רותחולס

 וא עןהמט רשט את או חורותהס את רלמכו בייוחמ
 אול ם,תאי רשבק רחא או חטובי של םסכו כל ועבלת

 לכל רשבק המאומ מהבנק ועבלת זכות כל חוללק היהת
 .הלאםישבמע רגופי או דלחמ

 םיראח א יוהי לא יונציגו יו נכסו נק,בהשםיכמס חוהלק 21.4
 כל של רתחא איכות כל או יוקד ף,תוק ות,לאמית

 איהשזואי דבע או םהיעל בהיס הזאי של או ט,ומנ דוק
 ,התיהוראו ה,נאית על לא וכן ם,הב הללוכה היהטע
 ,ןאיכות ן,כמות על ולא ח,וביט ליסתפו כל של הותכנ

 לכ או חורותהס של הןימידות או נןמוסי ן,לשקמן,במצ
 הלאםירבדל נוגעבהוממא בעית לא חקוהל ו ן,המ חלק

 וא וקדי רחוס או טעות כלל נוגעב או ם, הל הבדומ או
 ,תחורוס או םינטבדוקומ םקיהעוס םליכל כלמ ה סטי
 לנ"כ לבנק םלושת כל ענו למ או בכלע ת,חודלםיולהעל

 יפכל חקוהל ותויבייחהת את היאשהרצו כלב נותשל או
 רפוט חווהלק ה,אל םומיכס םולשת י רחא או נילפ הבנק,
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 םע רשבק יותרחא כלמ ו,ינציגו יונכסו הבנק, את הזב
 .לנ"ה

 אל ה,רבהעלםיתנני םנאי הלאםיירמנטוקוד םיראשא 21.5
 שדחמ רסמופוי או נוושי או ףבתוק יוהשי פיכ קנבה כמתבהס אלא ח,והלק ידי על ולא םיבוטהמ "יע

10  ( 12.2020)0604-02 ט.

 .עתל מעת הונש או רחאםש כלב .בכתבראש ומ



ערבויות בנקאיות   .22  

   

יחולו  לעיל,  בסעיף  20 שנקבעו  ההוראות  21.16.2  
על  גם  הענין  לפי  המחוייבים  בשינויים  

ז  ה. אשראים לפי סעיף    21

החיוב אינ נו  בר  תוקף מכל  סיבה  אם  יתברר   כי 22.5.1 
ש היא;

החיוב  פגום מכל  סיבה ש  היא; אם  יתברר   כי 22.5.2  

קל מהע  רבות; החיוב פחות   או אם  יתברר   כי 22.5.3  
פעם   בכל  מקרה  שהבנק  יסכים לפי  בקשת  הלקוח,  לערוב   מדי
לטובת  אחרים  )כולם   גופים משפטיים   ו/או לטובת  אנשים   ו/או
ז ה:  "הנוש ה"(,  בין  עבור  התחייבויות   ביחד  ובנפרד  בס עיף    22
הלקוח  ובין  עבור  התחייבויות  הלקו ח  ביחד  ובנפרד  עם  אנשים  
או   אחרים   התחייבויות   עבור   אחרים   או משפטיים   גופים   או  
ובנפרד   ביחד   )כולם   הלקוח   שאינם   אחרים   משפטיים   גופים  

זה:  "החייב"(, יחולו ההוראות  ה  באות: בסעיף   22

שינ  וי; חל   בו החיוב  הוקטן   או אם  יתברר   כי 22.5.4 

ה  כלל, אם  מחמת  כל  סיבה  שהיא,  ללא  יוצא   מן 22.5.5 
והבנק  מהערבות,   מופטר   להיות   עשוי   הבנק

ערבותו  כלפי  הנוש ה; מילא   את

דרישת  חרף   ערבותו,   פי   על   שילם   הבנק   אם   22.5.6  
הלקוח  מאת  הבנק  שלא  לקיים ערבות  כלש הי; בגין  בכל   עת הלקוח  מתחייב  לפצות  ולשפות   את הבנק 22.1  

ודרישו ת, תביעות  חוקיים,  צעדים  ושאר  משפטים  
נזקי ם,  הוצאות  )כולל  שכ"ט  עו"ד(  וכל  תשלומים אחרים  
הנובעים מהערבות  או  המתייחסים  אליה,  ולסלק  לבנק  
או   מהבנק   שיידרש   סכום   כל   הראשונה   דרישתו   לפי  
אלי  ה, בקשר   הערבות   או בתוקף   הבנק   ע"י   שישולם  

כל  הסכומים, ההוצאות  והתשלומים   ולהחזיר   לבנק את
כמשמעותה  מירבית  ריבית  בתוספת  וזאת  כאמור,  
ועד   על   ידי הבנק התשלום   מיום   לעיל,   בס עיף    8.2

הלקו  ח. לתשלום בפועל   על ידי

אם  הנושה גרם לאי  מילוי  החיוב;  22.5.7 

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

מן  הערבו יות;

אם  הנושה גרם  לפקיעת  בטחון  שניתן  להבטחת  22.5.9  
החי וב;

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

ש היא.

בגין  החיוב   נגד   הנושה   תביעת   התיישנה   אם   2.5.10 
החיו ב;

ה כלל, י וצא   מן אם  יארע  איזה  מקרה אחר,   ללא 2.5.11  
או  טענה   לחייב   ו/או   ללקוח   תהיה   בגינו   אשר  
פי  חוק  הערבות, תשכ"ז  -  1967 הגנה  כלשהי   על

פי  כל  דין  אח ר(. )או   על

הלקוח מוותר בזה  מעתה  ומראש  על  כל  טענה 
מן  אחד  כל  בגין  לו  להיות   היכולה   הגנה   או 
ביצוע  לפני  הן  ל  עיל, המפורטים   המקרים  

ערבותו  והן לאחרי ו. תשלום  ע"י  הבנק  על   פי

אותה  אשר   שהערבות   לו   ידוע   בזה   כי מצהיר   הלקוח   22.3  
ז  ה, לכתב   ובקשר   פי   על   בפע ם   פעם   יוציא   הבנק מדי

מהווה  או  עלול ה לה וות,  בנוסף להיותה ערבות,  גם  כתב  
המונח   מופיע   זה   בו בכתב   מקום   בכל   לפיכך,   שיפוי,  
"ערבו יות",  אף  "שיפוי"  במשמ  ע. "לערוב",  "ערבות"   או
בכל  מקרה שהבנק  יוציא  ערבות  כאמור,   מודגש כזה   כי
כל   תעמודנה   לאו,   אם   ובין   שיפוי   כתב   המהווה   בין  
וללא  כל   התחייבויות  הלקוח ל פי  כתב  זה  בתוקפן   המלא

שינ   וי.
הנושה להוכיח  כי  כל  חובה להטיל   על לא  תהיה   על הבנק 22.6  
לפי  הערבות  אמנ ם  מגיע מהחייב  הסכום  הנדרש   מהבנק
ו/או  שתשל ומו  נדרש  מהח ייב,  והבנק  יהיה  רשאי  לסמוך  
אותם  המסמכי ם שהבנק  ימצא   על  הצהרת  הנושה   או על
הבנק  יהיה   המוחלט.   כמו כן שיקול   דעתו לפי   לנכון,  
שייגרמו  וההפסדים   הנזקים   עבור   אחריות   מכל   פטור  
כתוצאה  שיוצאו   הוצאות   ועבור   לחייב   ללקוח   ו/או
ואחריות  הערבות,  תנאי  ב פירוש  טעות  ממשגה   או
כל  לעיל לשלם ולהחזיר לבנק   את הלקוח לפי סעיף    22.1
הסכומי ם, ההוצאות  והנזקים  כאמור  באותו  סעיף,  לא 

משגה כז ה. תיפגע   על ידי

ש ולל  בזה  מעצמו,  מעתה  ומראש  וביודעין,  את  הלקוח   22.4  
ובאילו   שהוא   זמן   באיזה   הבנק,   מאת   לדרוש   הזכות  
הנוש  ה, כלפי   ערבותו   את   לקיים   שלא   שהן,   נסיבות  

רשאי  בכל  מקרה, לפי שיקול  דעתו   ומוצהר בזה  כי הבנק
הבלעדי, לשלם כל  סכום על  פי ערב   ותו.

בכל  מקרה  שהלקוח יבקש מהבנק  לבטל  מספרי  הבנ  ק,
זמן   שחלף  לפני   לבקשתו,  שהוצאה  ערבות   בנקאית
פרעונה,  בין משום  שטרם  מסר  אותה  למוטב, בין  משום  
אח  רת, מסיבה   ובין   לבנק,   להחזירה   הסכים   שהמוטב  

כל   אחר   ימלא   הלקוח   אם   לעשות   כן הבנק   יסכים  
בכתב   יפנה   הלקוח   )  1( הבאים:   המצטברים   התנאים  
שתפורט  מסיבה  הערבות  לבטל  את ויבק ש  לבנק  
הערבות   כתב   למכתבו   את יצרף   הלקוח   )  2( במכתבו;  
אם  מדובר   אחרון  - המקורי  )כולל  כתב  הארכה   מקורי
בחתימת   מכתב   יצרף   הלקוח   )  3( שהוארכה(;   בערבות  
הערבות  למרות   המוטב,  לפיו  המוטב  מסכים לבטל   את
פי  ה. על  תשלום  דרישת  למתן  המועד  חלף  שטרם  

לבנק   יאשר   המוטב   הבנק,   דעת   שיקול   ולפי   לחלופין,  
חלף   שטרם   למרות   הערבות,   לבטל   את טלפוני   באורח  
פיה  )במקרה כזה  תתועד   המועד  למתן  דרישת  תשלום  על
והכל  בת נאי  מוקדם  שלא  תהיה מניעה   השיחה בכתב(  -

חוקית  לע שות    כן.

להבטחת  מספר  ידי   הבנק שהערבות  תינתן   על במקרה   22.7 
ת שלומים  במועדי  פרע ון  שוני ם,  והבנק  יידרש ע"י  הנושה 
יהיה  האמורים,   התשלומים   כלשהו   מן תשלום   לשלם  
סכום  מלוא  הלקו ח  את מאת  לדרוש  רשאי  הבנק  
ידי  הערבות,  לרבות  כל  התשלומים אשר טרם נפרעו   על
הבנק  לנוש ה,  בין  אם  מועד  פרעונם  הג יע  ובין  אם  טרם 
סכום  לשלם   לבנק את מלוא מתחייב   והלקוח   הגיע,  

הערבות  מיד לפי  דרישה  ראשונה. 
זה,  מותנה  מבלי  לפגוע בכלליות  הרישא  של סעיף    22.7
תיחשב  דרי שת  הנושה  לצורך  כתב  זה   בזה  במ פורש   כי
כדרישה  גם   הערבות,   של   שהוא   שיעור   כל   לתשלום  

לתשלום  כל  יתרת  סכומי  הערבות. 

המקרים  המפורטים להלן,  לא  יותר   מן בקרות  אחד   או 22.5  
יהיה  הלקוח רשאי  לטעון טענות  כלשהן  כנגד הבנק,  וכל  
בתוקפן   לעמוד   תמשכנה   זה   כתב   ל פי   התחייבויותיו  
לשפות   את  הבנק, המלא,  לרבות  התחייבויותיו  לפצות   או

)או  כל  חוק   וזאת  גם  אם  חוק  הערבות,  תשכ"ז  -  1967
יעניק  לו טענה  או  הגנה  כלש  הי: אחר(  מעניק   או

לקבל  מהנוש  ה, חייב,  לדרו ש   או הבנק  יהיה רשאי,  אך   לא 22.8 
כלשהם  בטחונות  ערבותו,  פי  התשלום  על לאחר  
הנושה.  במקרה שהבנק  ישתמש  בזכותו  הנמצאים   בידי
יהיה  הלקוח זכאי  זו  ויקבל  לידיו  בטחונות  כאמו  ר, לא
הבט חונות  האמורים  יעביר  לו   את לדרוש  מאת   הבנק כי
הסכומים  כל   סולקו   לא   עוד   כל   - בהם   להשתתף   או  

המובטחי  ם.

11 ט. )12.2020 ( 0604-02 

https://����.2.5.11


     
       
       
      

      
     

      
     

     
       

      
     

      
     

      
 

      
      

 

       
     
     

    
      

  

  

         
     

      
    
      

     
      

    
      
    
        
     

      
      

       
       

   

      
      
       

    
 

      
      
        

       
     

      
      
   

       
      

      
     
       

      
      

          
     
      
       

       

        
        

      
      

       
      
      

      
    

  

         
        

         
        
       

        
      

         
       

     
        
   

     
 

       
      

    
         

      
  

     
      

       

         
     

        
 

       
      

     
      
        

     
      

     
       
      

       
       
       

      
      

      

        
      

        

  

 תחילפת צו צאיו םאאו ם,ליכיה יחתלפת
 וצ או פירוק צו או םיכליה בעיכול צו או םיכליה
 וא נימ)ז םליכיה קפאתה צו או רגל טתשי פ
 תא פסיקי חקולה אם או חוהלק דנג וע( בק
 הרשפ לידי יעיג חוהלק םא או ו,יבותחו םושל ת
 ,ותרבחה חוק ב םתעו שמכמ) רדהס או/ו

 קחו" ה:ז בתכב לןה)ל 1999– שנ"טהת
 ,ש[דח חנוס] רגל שיטתפ דתבפקו ,ת"(ברוחה

 ןדי כלב או ן,עורפי חדלות וקחב,1980- םש"הת
 ואו/ יותיו מנ ליבע אוו/ יושונםע ם(תאו ףליחיש

 וישומנ מי ין בלחוהלק יןב חליםא או , םהמ חלק
 הרשפ ו/או רדהסלתןומ שאמיויותמנ ליבע ו/או

 חולפת נתוווכב כי יעדיו חקוהל םא או ר,כאמו
 הריו שפטמה-יתב םא או ר,כאמו תןומ שא במ
 הרשפ ו/או רדסה רשו ילא יפותאס נוסכי על

 .רכאמו
 לוחי ה, רבח נו ישא דבתאגי רבהמדוש הרבמק

 םיוינשי ב ה, ז .324.1 ףעיבס ילעל רהאמו
 .םיבויחהמ

 חתולפ נתוווכב כי יעדיו חקוהל םא ו/או חלי םא 24.1.4
 םיכאזה ם(המ חלק )או יושנו םע ומתן שאבמ
 ואו/ חליםא או ,המקדי יןדבםהיחובות ייתבלג
 ןומת שאבמחתופל נתו ובכו כי יעדיוח לקוהםא
 וישונםע ן(עוריפ דלותח חוק ב תועו שמכמ) וגןמ

 .ם(המ )או חלק

 ל(טוב)מ .524.1

 ןבי ר,חא יןבוינזמ יןב ו,השלכ וליקע וטלי אם .624.1
 וא פטשהמ בית ידי על או ל"פוצהה כתשל ידי על

 תכמוסמ שות ר "יע או ךמוסמה יןדה בית
 לועלפ הצאהו פעולת השעתי ו/או י,השכל
 לכ או שו רכו /אווחוהלק קיעס גביעל/ל הישכל

 חולקהדהעמיש חותבטו בי/לגעל אי םהמ חלק
 םש על ותח הבטוש יןב ם,המ קחל כל או לבנק
 ,ישישל דצ םש על חותובטהש יןבו חוהלק

 םנהיש כלכ) ועללפ האוצהה פעולת או ולעיקהו
 וקיופס לא או ןוטיחלל א יוסרול ד(בבל םושברי

 וא ולקעיה הטלת ךרימתא םיו 30 ךתו יןוטחלל
 לעפול הצאהוה ולתפע ייתשע ךתארימ

 יכרהביו ספק, רהס עןלמ ן.יענה פיל ם, ריהאמו
 ליקוהע םא ולחת לא נ"לה םמייה 30 תקופת

 ,דבבל םוש ברי םינא ועללפ האוצה עולתפ ו/או
 יבלג יותמבצע תלועופ שי ישל דצ נקט םא ו/או
 ו.חלק או לווכ חקוהל שרכו

 הדהעבו את חקוהל פסיקא יהישהבסי כלמ אם .724.1
 וא םיו 14 ךשמל ן(,טילוחל או הבברו) בעסקו

 לש יוקעס פסקווי היאשהבסי כלמםא או ר,יות
 לש קושעס או ן(, טילוחל או םבברו) חוהלק
 .רסגיוח יהלק

 יתבלל חוהלק ךפוהי היאש הבסי כלמ אם .824.1
 וא ,ריות או םשידחו השולש ךשמב מועסק

 ינומי של הרבמק או ח,קוהל רתפטי של הרבמק
 חוכ וייפי של ףלתוק הניסכ אוו/ פוסאפוטרו

 .חוהלק של שורכו או פוגו גבילךשמתמ

 חוקל"ל או בל"מוג חקול"ל ךפוהי חולקה אם .924.1
 אלל םישיק וקחב םתעומשכמ ר"חמו בלמוג

 .1981- שמ"אהת י,יסוכ

 "היטשל" רתדגהכ) הטלישב ויינש לחו י אם .1024.1
 ףעיבס לןה)ל 1968– חכ"שתה ך,רע ניירות חוק ב
 וא ין רש במי ןיב)(רך"(ע יירותנ חוק" ה:ז

 (בדיתבל או פתתשו מ הטליש יןב ו/או יןיפבעק
 בכרהב הוש כל וינשי ולחי םא או ח,בלקו

 וא חוהלק וןהב אותוצמה יותנבמ םזיחוהא
 לכש יותהמנ רפמסב או יותבזכו הו שלכ וינשי

 תא ךרילהא ר,הגמו עתוד ולשיק פיל י,אשר היהי הבנק 22.9
 תכמהסב י,שאר הבנק ההיי כן רבות.הע של הפתוק
 קוהבנ הרבמק רבות.הע איתנ את לתקן ב,כתב חוהלק
 יתנא כל לוחוי יל,לע רמוכא רבותהע את יתקן או ךיארי

 .רו כאמ וקנתהמת או כתרהמוא רבותהע גביל הז בכת

 יכשרפובמ הזבהנמות יללע רהאמו ללותכמ וערלג ליבמ 22.10
 תחסוייומת חלות יל,לע 22.9 דע 22.1 םיפעי ס ותראהו
 ,יםונש ותרשט ילוקלס הבנק יותוברלע רהית יןב
 תשקבפיל בנקה ידי על הנינתת או נונית לוא יותרבושע כ

 תיוזכו או ותרשט שכלרו ךרדו פןאו כלב חוהלק
 חנהמו וללכ הז ב כת ךרצול ח. קוהל ת בבהס טרות,שב
 ,לנ"ה יותוכזה או טרותשה שיכרו את םג ה"שנוה"
 התנינת או נוניתש יותוברעםג ולל כ ת"יוובר"ע חונמהו

 .לעי לרכאמו טרותשה שיכלרו הבנק ידי על

 הרפש.23

 ,ןונסי ךתו- בלעדיה דעתו וליקש פיל עת כלב אישרהיהי הבנק
 חוקלל שארמ ךכ על יעדהול ן,ניהע בנסיכות רסבי רבדהש כלל

 וא יקזחמ הבנק רשא נותוחבטהמ הזלאי דצ כל םע רש להתפ-
 תלבק "יע או ם,ירעושיב םילומשת בלתק "יע ם,הב זיקחי

 לש חלטהמו לוטולבי וןחבטה של בנקוהםוכמהס קטן םסכו
 תוימזכו הזיא או כל על ריתוו או ררוחש ידי על או ן, חובטה

 הכרא מתן ידי על או ן,חו בט כל פי לחולקה יותוכזמ או הבנק
 אצימ שהבנק פיכ ואהשרחארסידו כל ייתשע "יע או החהנ או

 ,הנבטלת ה,ענרתג לא האמורות לותעופה כי הזב הנהותו ן,לנכו
 ןפקמת הואש פןוא הז באי התנחתפ או ה,ענתפגו,נה עשפ ת

 ןוחבטב חטבהמו אשראיה םע חולקה יותייבוחתה של המלא
 .הזבכת פיל או רכאמו

 םדיעסוא/וידיימןוערלפדהעמה,יתדוס י רההפ,רההפ.24
 םיפסנו

 ,חוללק הבנק יןב םהליע םכוסשי וןערהפ נימז מרותל 24.1
 םירמהמק דחא כלב- בייח לא ךא י,שאר בנקה היהי

 בתכב הארהת חוללק חשלש רחאל- לןהל םטירפוהמ
 לכ את יידימ וןרעלפ דמיהעל ן,כ ותשעל נתוווכ על יןדכ

 ,ידיימ וןרעפיל הדהעמ דועבמ ם. יחטבהמו םמיהסכו
 .םיחבטמוהםומיכהס את לבנק םלשל בייחה היי חוהלק
 דחא כלב- בייח לא ךא י,שאר ההיי הבנק ן,כ כמו

 הנהמוק דסע כלב לנקוט- לןהלםירטפוהמ םירמהמק
 .םכ/או הסו יןד כל פי על לבנק הקניוש ו/או

 לש םסכו כל וןערהפ זמןב םלשי לא חוהלק םא 24.1.1
 וא הדהצמ שירהפ או הלעמ או ריבית או קרן

 בכת פיל נוממ עגישי רחאםוכס כל או צאותהו
 .זה

 סונכ או וע(בק או נימז) םיכסנ נסכו הונימ אם 224.1.
 ואני)זמ רקמפ או וע(בקאו ני )זמ הלנומםנכסי

 םיכליה קפאתהב מןד/נאחומי הלמנ או וע( בק
 ואנימז) רגל טתשיפב מןנא או וע( בק או ני)זמ

 דתפקי בעל כל או רדהס הלמנ או מןנאאו וע(בק
 (ועבק או ני)זמ וןרעפי חדלות חוק פיל ה דומ

 קחל כל או ו,שרכו ו/או חוהלק עסקי ח, ולקל
 אל זור, וכאמו ויינמלהשקבשגתו םא או ם,המ

 תדעומש לבנק עדוויםא או , םיו 30 ךתו הבוטל
 ימ או חוהלק ידי-על השבק שתמוג יותהל

 ולצ או םיכליה אתלהקפ או רגל שיטתלפ מטעמו
 יכ רהביו ספק, רהס עןלמ . םיכליה יחתפתל

 השבקה םא ולחת לא "להנ םיוה 30 תקופת
 וממטע מי או בו יןענ לי בע או חוהלק "יעהשגהו
 סונכ ויינלמ הינההשקבהםא או , כמתובהס או
 .חושל הלק וןכשמרשט או בחו רתאג יןבג

 לביק או ן, עורפי ות דלחב ויצמ חוהלק אם 24.1.3
 לרג שיטתפלהשקבשגתו םא או , וקרפי לטתחה

 וצ או םיכליה פאתהק או םיכליה בעיכו או
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ובמקרה   - הלקוח   בהון   אוחז   מהאו חזי ם   אחד  
שהלקוח  הינו  חברה  ציבורית  שמניותיה  נסחרות  
בבורס ה,  אם  יחול  שינ וי  מהותי  כאמור  במניות  
ש"בעלי  הענין"  בחברה  כזו  )כהגדרת  "בעל  עני  ן"
כאמו  ר, אוחזים   ערך(   ניירות   בחוק   בתאגיד,  

משותפות   להשקעות   של   קרן החזקות   למעט  
תאגיד   פנסיה   או בנאמ נות,   קופת גמל, קרן
בתאריך הקיים המצב לעומת - מבט ח  
הבנק   הסכמת   מבלי   זה,   כתב   לפי   ההתק שרות  
של   כדרך   מניות   העברת   למעט   ומראש,   בכתב  
בהון   מניות   לענין   )"אוח זי   ם"( החזקה   ירושה.  
בעקיפי  ן, ובין   במישרין   ב ין   - משמעה   הלקוח,  
פירעון  (, באמ צעות  נאמן  )לרבות  לפי  חוק   חדלות

דרך   בכל   רי שומים   או חברת   נאמנות,   חברת  
חברה   חברה-בת   או אף   על ידי כולל   אחרת,  

שלוב  ה.

יחול   חברה,   שאי נו   בתאגיד   שהמדובר   במקר ה  
בשינויים זה, בסעיף 24.1.9 לעיל האמור  

המח ויבי   ם.

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

הא שר  אי.
         

      
               

           
 

יותר   ימלא  אחר  אחד   או אם  הלקו ח  יפר   או לא 24.1.15  
הסעיפים  של  כתב  זה   ההוראות   או מ התנאים   או
אחר,   כתב   משכון   או שטר   חוז ה,   כל   של   או  
שייעשה  בעתיד  בין  הבנק  לבין   שנעשה  בעבר   או

הלקו  ח.

   

אם  בוצע  שינוי  במסמכי  התאגדות  הלקוח  באופן 24.1.17  
בהתח ייבויות ו/או   בזכו יות   הבנק לפגוע   העלול  

הלקוח  כלפי  הבנק.

בדבר החלטה   קיבל   חבר ה,   שהוא   הלקוח,   אם   24.1.18  
שינ וי  מבנה  כהגדרתו  להלן.

פיצול או מיזוג פירו שו: מבנ ה" "שינוי
לפקודת  מס ה'  2 )כמשמעות  מונ חי ם  אלה   בחלק
לרבות בחוק  החברות(  , הכנסה  )נוסח  חד ש(   או
ובין קולטת   כ חבר ה   בין   מחדש,   וארגון   איחוד  
כל  פעול ה  שלא  במהלך  העסקים כחברת  יעד   וכן
של רכי שה היא שתוצאתה והרגיל השוטף
לרבות אחר,   גוף   של   התחייבויות   ו/או   נכסים  
ו- 351 לסעיפים    350 בהתא ם   הסדר   פ שרה   או
לחוק  החברות,  או  העברת  נכסים  תמורת  מניות
)בין אחרת   אחרים  או  בתמור ה   ערך   ניירות   או  

בעסקה  אחת ובין  בסדרה  של  ע  סקאות(.

בכתב  זה אם  יתברר  כי  אי זו  הצהרה  של  הלקו  ח,  24.1.19  
כתב משכון,   שטר   התחייבות,   חוזה,   בכל   או  
כתב  ערבות,  או  מסמך  אח  ר,  שעבוד,  אגרת  חוב   ,
א ינה  נכונה  ו/או  אינה שייעשה  - שנעשה  בעבר   או

מלאה.
זיכי ון  שקיבל  הלקוח  ו/או  רישיון   או אם   יבוטל 24.1. 11 
זיכיון   אם  יהיה  שינ וי  כל שהו  בתנאי  רישיון   או

כאמור  שהינו  מהותי  לפעילות  הלקו ח.  
מוסד מזכה אשר כלשהו מאורע יארע א ם   24.1.20  
בעל  אג"ח,  או  נושה  מהותי  אחר  בזכות פינ  נסי,
מהנ"ל להעמד ה  לפירע ון  מידי,  או  א ם  דר ש   מי
ח יובים הת ח ייבויות   או חובות   או של   תשלום  
מי כלפי   הלקוח   של   חלק ם,   או   כול ם   כלשהם,  

מהנ"ל.

א ם  יחול  שינוי  מהותי  בסוג  הפעילות  העסקית 24.1.12  
לפעילות  פעילותו  אם  תוסט הלקו ח  או של  
הסיכון הגברת תוך חדשים סיכון בתחומי  
פעילות )כגון הלקוח של העסקית בפעילותו  
באזורים  בעלי  סיכון  גבו  ה(. בענפים   או בחו"ל   או

כל הבטו חות   או יאבדו   ישרפו   או יושמדו  , אם   24.1.21  
חלק  מהם.

 ארץ.ה את בזע או בזועל דיעמו חלקוה אם 24.1.22
םא) ו/או חלקוה דנג םושיא בכת שיוג ם א 24.1.14 

,הרבח ואה ש , חהלקו של ם יפיכסה חותבדו םא 24.1.23  ואו/ חובלק הרשמ שאונ דנג ד(תאגי נוהי חוהלק
.י"ח "עסק רתהע כללתי  וא יןרשיבמ חקובל שולטה דתאגי אוו/ דחי י דנג

 ן.ייפ בעק
שליטה בעל שם או הלקוח שם נכלל אם   24.1.24  
איסור בחוק   ש ליט ה" "בעל   המונח )כהגדרת  
מניות בעל   ש ם   או   התש"ס  -2000(, הון,   הלבנת  
מהותי  בלקוח  )לפי  שיקול  דעת  הבנק(,  באי-איזו
של  י חידי ם  ו/או  גופים  אשר  מולם  נאסר רשימ ה  
בנקאית(, פעילות )לרבות פעילות לבצע
ממשלה ישראל,   ממ שלת   על-ידי שמפורסמת  
גופים האירופי   ו/או האיחוד   האו"ם,   אחרת,  
בהתאם והכל   המיושמת    בבנק, באל ה,   כיוצא  
למדיניות הבנק, וככל  שמדובר  בחשב ון  נאמנות,
בחשבון כל שהו   צד   כאמור   ברשימה   נכלל   אם  
בעל או   מגן( יוצר   או נהנה, )נאמן,   הנאמנות  

שליטה  בו.

חל  שינ וי  לרעה  במצבו  הפיננסי   אם  לדעת   הבנק 24.1.16  
נסיבות   קיימות   ו/או   הלקוח   של   העסקי   ו/או  
או   החזרת  האשראי   לבנק א שר  עלול ות  לסכן   את
ויש   עליו   שחלה   ד ין   הוראת   הלקו ח   יפר   אם  
אפשרות  הלקוח  לעמוד   בהפרה  זו  כדי   לסכן את
אם   או   הבנק  , כלפי   שלו   כלשהי   בהתחייבות  
יתהווה  מצב  ענייני ם  מ יו חד  אשר  כתוצאה  ממנו  
יוכל   הלקוח   לא באופן  סביר,   כי יחשוש   הבנק,
שאי   לעמוד  בהתחייבות  כלשהי  של ו  כלפי   הבנק,
החזרת   לסכן   את הבנק,   לדעת   עלול,   ק יומ ה  
נשקפת   דעת   הבנק שלפי   לבנק,   או הא שראי  
יקבל   הבנק סכנה  לבט חון  כל שהו  אותו  קיבל   או
מאת  הלקו ח  או  מאת  אחר  להבטחת  התחייבות  
במקרה  שבו   כלשהי  של  הלקו ח  כלפי  הבנק,   או
יחולו,  שינויים  לרעה   קיי ם  חשש  סביר   כי חל ו,   או
סכום   ערך   או לעומת   הבט חונות   של   בערכ ם  
הבטחונות   של   ערכם   א ם   ב ין   וזאת   האשראי,  
בחישובו   באשראי   או גידול   חל   א ם   וב ין   פחת  
לרבות שהיא, סיבה מכל לבט חונות, ב יחס  

תנודות  בשערי  המטבעות   כת וצא ה  מ שינויים   או
לגידול   לגרום   עלולים   גרמו   או א שר   הש וני ם,  
לפער  בטחונות   מול  הלקוח   או בחשיפה  של   הבנק

חישובו  ביחס  לבט חו  נות. אל  מול  האשראי   או

אשראי, נתוני בחוק כהגדרתו  הלקוח, א ם 24.1.25  
אשראי"(, נתו ני "חוק )להלן: תשע"ו- 2016
26)א()4( סעיף   לפי   הסכמתו   שמסר   לבנק את
לגביו שנתוני   אשראי לכך   אשראי,   נתוני   בחוק  
הכלולים  במאגר  יימסרו  לל שכת  האשראי  לשם
ביקש  מבנק שיימסר   לבנק, עריכת  דו ח   אשראי
שנתוני  האשראי  לגביו  לא  ייכללו  במאגר ישרא  ל,
שנתוני בחוק  נתוני  אשראי(  , או )על  פי  סעיף    22
יימסרו  לשם אשראי  לגביו,  הכלולי ם  במאגר,   לא
בחוק  נתוני )על  פי  סעיף    30 עריכת  דוח   אשראי
לגביו הא שראי   נפרע   עוד   לא וזאת  כל   אשראי  (
ההסכמה תוקף   תו ם   לפני   ההסכמה   או ניתנה  

כפי  שנקבע  במסמך  ההסכמה,  לפי  המוקדם.

את  הסכמתו  לפי אם  ערב  לאשראי  שמסר   לבנק 24.1.26  
שנתוני לכך   אשראי   נתוני   בחוק   26)א()  4( סעיף  

ללשכת   יימסרו   במאגר   הכל ולי ם   לגביו   אשראי  
הא שראי  לש ם  עריכת  דוח  אשראי  שיימסר  לבנ  ק,
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לא   לגביו   האשראי   שנתו ני   י שראל   מבנק   ביקש  
נתוני   בחוק   סעיף   22 פי  )על   במאגר   ייכללו  
הכלולים  לגביו,  אשראי  שנתו ני     אשראי(, או
דוח  עריכת  לשם   לבנק   יימסרו  במאגר,   לא
נתוני    אשראי(, בחוק   סעיף    30 פי   )על   אשראי  

ניתנה   לגביו   האשראי   נפרע   עוד   לא כל   וזאת  
כפי  ההסכמה   תוקף  תום   לפ ני   או   ההסכמה  

שנקבע  במסמך  ההסכמה,  לפי  המוקד   ם.

לעיל,  ישלם  הלקוח   ב נוסף  לאמור  בסעיף    24.2.1 24.2.2  
כל  מראש  על ומוערך  מוסכם  כפיצ וי  לבנק  
כתוצאה   שייגרמו   לבנק הפסד   נזק   או אובד ן,  
סכום   - מיידי   לפרעון   הועמד   שהאשראי   מכך  
לגבות   נוהג   שהבנק   הסכומים   כל   לסך   השווה  
מעת   נהוגה   שתהיה   כ פי   מוקד ם   פרעון   כעמלת  
לעת  בבנק,  או  סכום  שהותר  לבנק  לגבות  כעמלת  
פי  הדין  ו/או  עפ"י  הוראות  בנק   פרעון  מוקדם   על

על  פי  ה נמוך  מביני ה  ם. י שראל  -

לעיל,  הבנק   בכל  אחד  מהמקרים  המפורטים  בס עיף    24.1 24.3  
המשפטיים  שימצא   האמצעי ם   לנקוט  בכל   רשאי   יהיה  
הסכומים   יתרת   לגבית   ו/או   הבטחונות   למימו ש   לנכון  
המובטחים  וה הוצאות,  בצירוף  ריבית  מירבית  כמפורט  
לע יל,  בכל  אופן  שימצא  לנכון,  וביחוד  ומבלי   בסעיף    8.2
או   למכור   רשאי   י היה   הבנק זכ ויותיו,   בכלליות   לפגוע  
הבטחונות  ו/או  לממש   ל העביר  בכל  אופן  אחר  שהוא   את
יאפש  ר. שהחוק   האחרות   הדרכים   בכל   הבטחונות   את  

כל  ההוצאות  )כולל  שכ"ט  עו"ד(  הכרוכות  בכך  תחולנה  
על  הלקוח  ותשאנה  ריבית  מירבית  כמפורט  בסעיף    8.2

אז   עד   המלא.   לסילוקן   ועד   הוצאתן   מתאריך   לע יל,  
ותמורתם   הבטחונות   ע"י   מובט חות   ה הוצאות   תהיינה  
ייחשב  כפוגע   של  הבטחונות.  שום  דבר  הנאמר  ב זה   לא

   

עם ביחד   לבד   או הלקו ח   מאת   לתבוע   הבנק   בזכות  
בטחון אחרים  לפי  כל  שטר,  חוז ה,  התחייבות,  ערבות   או
בזכות תפגע   לא   כאמור   תביעה   ו שו ם   א חר,   מסמך   או  
מאת  הלקוח  ל פי  כתב  זה, המגיע   לבנק הבנק  לתבוע   את

שימצא  לנכון. בכל   עת

לעיל כמו  כ ן,  כל  אחד  מהמקרים  המפורטים  בסעיף    24.1
להעמיד וכן  כל  א חד  מהמקרי ם  בהם  קיימת   לבנק זכות

אשראי  ל פירע ון  מיידי  )לפי  תנאי  ההתקשרות  כהגדרתם  
להלן(  ייח שב  כאירוע  הפרה  יסודית  )בכתב בסעיף    33.3
זה:  "איר וע  הפרה  יסודית"(  מצד  הלקו ח  והבנק  יהיה
סע ד בכל   של   הבנק, דעתו   שיקול   לפי   לנקוט,   ר שאי  
פי  כל  הסכ ם  או  דין,  ובכלל  זה,  אכיפת המוקנ ה  לבנק   על
או  ביטול,  מלא  או  חלקי,  של  כל  הסכם  שבין  הבנק  לבין

הלקוח.

המפורטים  בתקנה    3 אם  התקבלו  נתוני  א שראי   , 24.1.27  
המעידים   לתקנות  נתוני  אשראי,  תשע"ח  -2017,
כך  שהלקוח  אינו  עומד  בפירעון   באופן  מובהק   על
בחוק  נתוני  אשראי,  או   ת שלומי ם  לענין  סעיף    22
בתקנה   4 המפורטות  הנסיבות,  התקי ימו  
שיש  בהן   תשע"ח -2017  , בתקנות  נתוני    אשראי,
אינו   שהלקוח   כך   באופן   מובהק על ל העיד   כדי  
בחוק   סעיף    35 לענין   תשלומים   בפי רע ון   עומד  

נתוני  א שרא  י.
הלקו ח  יהיה יסודית  , בהתקיי ם  אירוע  הפרה   מובהר   כי 24.4
באופן  מיידי,  והבנק  יהי ה  ר שאי  לחייב ח ייב  לשלם   לבנק

הסכום   במלוא   בבנק,   הלקוח   חשבון   מיידי   את באופן  
דומה מסמך  כל  בנקאית  )וכן ערבות  של   המשוערך  
עבור א שראי ם  דוקומנטר יים(  שהוציא   הבנק במ הותו   כמו
וזאת  אף  בטרם הלקוח  )להלן  בס עיף  זה:  "חוב  מותנ  ה"(,
אם בין   וזאת   חיל   וטו, את   דרש   מותנה   בחו ב   שמוטב  
בזכות,  ב ין  א ם  החשבון באותה   עת יהי ה   הנ"ל   החשבון  
ב חובה  ובין  אם  כת וצא ה  מהח יוב  הוא יהי ה  באות ה   עת
מב לי  לגר וע  מכל  אמצעי  אחר  העומד יעבור  ליתרת  חובה   .
יהיה לרשות  הבנק  לגב יית  הסכומים  המובטחים  , הבנק
רשאי  לקזז  באו פן  מיידי  כל  סכום  שחויב  כאמור  בחשבון
שיש  ללקוח  כלפי  הבנק או  המגיע  מהלקוח  כנגד  כל   זכות
כאמור החשב ון   חויב   אם   אחר.   ח שבון   בכל   בחשבון   או
או מותנ ה   פקע חוב   אותו   מכן   ולאחר   מותנ  ה, חוב   בגין  
שהבנק  נדרש  ומבלי  שהבנק בוטל  באופן  בלתי  חוזר  , ללא
הבנק יבטל   בגינ  ו, כלש הו   סכום   לשלם  עוד  יידר ש  

רטרואקטיבית  כל  חיוב  שבוצע  בחשבון  כאמור  לעיל  .

המפורטים  מהאירועים  יארע   אי-אילו   אם   24.1.28  
לאי-איז ה  מערביו   עד    24.1.26 בסע יפי ם    24.1.2
הבנק  שהעמיד  לזכות ו/או   למי הלקו ח  של  
לא   והלקוח   הא שראי   , פירעון   להבטחת   בטוחה  
או   אחד   קרות   מיום   יום   תוך    30 לבנק   ימציא  
ערבות  כתב  האמורי  ם, המקרים   יותר   מן
אדם  או  גוף  אחר  אשר   והתח ייבות  חתו ם   על ידי
על   שייקבע   כפי   וב נוסח   מרא ש   לו   יסכים   הבנק  
כלפי   גוף   אד ם   או אותו   יערוב   לפ יו   ידי   הבנק,
של  והמדויק   המלא  התשלום  בעד  הבנק  
זה   הסכומים  המובטחים.  הוראות  ס עיף    24.1.27
אף   על העני ן   פי   המחויבים   על ב שי נויי ם   יחולו  
וכן   אותו  ערב  חדש  כאילו  היה  הוא  הערב   המקורי

שיבוא  במק   ומו. על  כל   מי

הרי   זמ  ן, ארכת   או   המתנה   תקופת   על   שהו סכ ם   ככל  
שבנסיבות  בהן  קיים  חשש  ממשי  לפגיעה  ביכולת  הגבי ה  
יהיה   רשאי הבנק   המתנה  , מאותה   כתוצאה   הבנק   של  

זכויותיו  באופן  מיידי  וללא  כל  ד ח יות  או   לפעול  ולממש   את
ו אף  לל א  מתן  התראה  כמפור ט  ב סעיף    24.1 המתנה  שה   ם,

ועל  אף  האמור  בכתב  זה  . ל  עיל,

ייקבע שיעור  הריבית  כ פי  שנקבע   ו/או מוסכם  בזאת   כי 24.5
אוטומטי ובאופן   מאל יו   יגדל   ספציפי   אשראי   בהסכם  
בכל  אחד  מהמקרי ם  המפורטים בשיעור  שנתי  של  עד    3%
עד לעיל  ו/או  בסעיפים    24.5.1 עד    24.1.27 בסעיפים    24.1.2
החל  ממועד  קרות  האירוע  ולמ שך  כל  תקופת לה  לן,  24.5.2  
ה הפר ה  לפי  רישומי  הבנק,  וזאת  בג ין  הגידול  בסיכ ון  לבנק  
כאמו  ר. היסודית   ההפרה   אירוע   של   מקיומו   כתוצאה  
הלקוח בחשבון   ידי   הבנק תחויב   על זו   ריבית   תוספת  
הסכם בכל   כמפורט   הריבית   ח יובי   תשלומי   או במועד  
על  שי עור  תוספת  הריבית אשראי  ספציפי  ובנוסף  עליהם   .
מיום ימים   בתוך    30 ללקוח   בכתב   הודע ה   ייתן   הבנק
עד  24.5.2 מקרה  המפורט  בסעיפים    24.5.1 שנודע   לבנק על

ככל   העניי  ן(. )לפי   היסודית   ההפרה   אירוע   ו/או   להלן  
ימים חלוף    30 לאחר   תינתן   לעיל   האמור ה   שה הודע ה  
תחויב א זי   האמור,   האירוע   נודע   לבנק על מהמועד   בו
תוספת  הריבית  ה זו  ממועד  ההודעה  האמורה  ולמשך  כל
תיקון תקופת  ה הפר ה  )וזאת  לפי  רישומי  הבנק(.  מובהר   כי
ו/או להלן   עד    24.5.2 בסעיפים    24.5.1 המפורט   המקר ה  
בזכות הלקוח   יזכ ה   את היסודית   לא ההפרה   אירוע  
זכותו  של כן  מוב הר   כי ל הח זר  תוספת  הריבית  האמור  ה.
הבנק  לתוספת  הריבית  ואף  גבייתה  בפועל  כאמור  לעיל,
תפגום  בכ ל  סעד  המ וקנה  ו/או תשהה   ולא לא  תגרע,   לא
אין   היתר,   וב ין   הסכם   דין   ו/או פי  כל   שיוקנ ה   לבנק על
לגבות  מהלקוח באמור  לע יל  כדי  לגרוע  מזכותו  של   הבנק
ריבית  פיגורים  ו/או  ריבית ומחובת  הלקוח  ל של ם   לבנק
ו/או זה   בכת ב   כאמור   כז  ו, חובה   שתהי ה   ככל   מירבית   ,
בנוסף בא   ז ה   בסעיף   והאמור   ספציפי,   אשראי   בהסכ ם  

עליהם.

24.2  
לע  יל, בזכותו  על  פי  סעיף    24.1 אם  ישתמש   הבנק 24.2.1  

הסכומים  יישאו   מחלופותיו,  כל  אחת על  
בסעיף    8.2 כנזכר   מירבית   ריבית   המובטחים  
לעיל,  ה חל  מתאריך  ההעמדה  לפרעון  מיידי  ועד  

בפו  על. לסילוקם   המלא

יימחק ל הימחק  או יעמוד   הלקוח  ש ם  א ם   24.5.1  
אם די ן,   או על-פי   המתנהל   כלש הו   מפנקס  
אצל הלקוח   לגבי   שמתנ הל   במרשם   תירש ם  
את לרשו ם   כוונ ה   על   התראה   החברות   רשם  
הלקו ח  כ חבר ה  מפר ה  )כמשמעותה  בסעיף  362א
אם  הלקו ח  יירש ם  במרשם בחוק  החברות(   או

כאמור  כחברה  מפרה.
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לבחור  דין,   כל   להוראות   בכפוף   עת , בכל   רשאי   הבנק   28.1  
ו/או   אשראי   לנהל   ו/או   להעמיד   מסניפ יו   סניף   באיזה  

להעביר  אשראי  מסניף  לסני  ף.

גם   בתקפן   המלא תשארנה   הבנק   כל פי   הלקוח   התח ייבו יות  
בלי   ואף   בלעדיה,   הלקוח   או בהסכמת   בין   שהבנק,   במקרה  

מתן  הודעה  ללקוח, לפי שיקולו  של  הבנק  בלבד:  

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

יתן   יחדש  כל  אשראי  שנתן   או יגד יל,  ישנה   או יפסיק   , 25.2  
יחדש  איזה  מתנאי  אותו   יפסיק,  ישנ ה,   או ללקוח,   )כן

  אשראי.

עם  חלק   יעשה  כל  הסדר  ש הוא  עם  אחרים   או יתפ שר   , 25.4  
עם אדם אחר  האחראי  יחד עם  הלקוח   מהם בנפרד,   או

או  עם  כל  ערב  עבור  ם.

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

ומרא  ש.

   

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

נקבע  אחרת  בכתב ז  ה.

 
 

בהתקשרות  כל  התשלומים וההוצאות  הכרוכים  בעריכה   ו/או
לרבות  הערבי ם,   הלקוח   ו/או באכיפתו   על זה   ו/או לפי  כתב  
עריכת  וקבלת  הבטחונות  ובכלל  זה  כל  ההוצאות  המשפטיות 
באמצעים   מ הן   ל הימנע   היה   יכול   שהבנק   לא ו/או   אחרות
יש  ראל, סבירים,  העמלות  כפי  שיאושרו   מעת לעת על ידי בנק
במתן  הקשורים   וההיטלים   המיסים   בולים,   האגרו ת,   מס
הא שראי  ולרבות  יצירתם,  רישומם  ומחיקתם  )בבוא  המוע ד(

מימושם  של  הבטחו נות,  כולל שכר טרחת  של  הבטחו נות   ו/או
במעמד   מיד   וישולמו   על ידו לבנק הלקוח   חלים   על עו"ד,  

שונה  כל   סכום  האשראי   ו/או הקטין  הבנק   את 27.2.2  
תנאי   יחולו   האשרא י, עם   בקשר   אחר   תנאי  
בתיאומים  המתחייבים   כתב זה בשינויים   ו/או

על  פי  העני  ן.

   

חברת  על-ידי   הלקוח   של   הדירוג   יורד   אם   או   24.5.2  
דירוג  כל ש  היא.

שיעור  הריבית  המירבית  והמועד  ממ נו  יתחיל  27.2.3 
ייקבעו  המירבית,   הריבית   לשלם   את הלקוח  
בכתב   לאמור   בהתאם   בלעדית   על ידי הבנק,
ז ה,  וקב יעתו  תחייב את הלקוח לכל  דבר וענ ין. בגין  או  )אישית  הטבה  כל  לשלול  רשאי   יהיה   הבנק   24.6  

עבוד ה( למקום  או  לאוכלוסייה  הלקוח  השת ייכות  
אם  הלקוח   שניתנה  ללקוח  בקשר  עם  הפעילות  בחשבונו ,
החוב   בגביית   הטיפול   את   העביר   והבנק   בת שלום   פיגר  
לבא  כו חו  ו/או  לגורם  ייעודי  בבנק  המטפל  בגביית  חובות  

מלקו חות  החייבים    לבנק.

העברת  זכויות  וסיכונים .28  

שמירת  התחייבויות  הלקוח  .25  
להיזקק   ומבלי   שיקול   דעתו לפי   בכל   עת ר שאי   הבנק   28.2  
להסכמת  הלקו ח,  בכפוף ל הוראות  כל  דין,  להמחות  ו/או 
ו/או  זכו יותיו   ב/את   אחר   לשתף   ו/או   לאחר   להעביר  
ב שלמות  או   סיכוניו  כלפי  הלקוח  מכל  מין  וסוג  שהוא ,
השעבודים  הבט חונות,  האשראי,  לרבות  בחלקים,  
בחלקים  )אי-איזה מ הנ "ל, ושטרי  המשכון,  ב שלמות   או

להלן: "העסקה"(, וכל  מקבל העברה  ו/או המחאה ו/או  
יהיה רשאי   השתתפות  כזו  )מי  מהנ"ל  להלן:  "המק  בל"(
ו/או  אחר   לשתף   דין,   כל   להוראות   בכפוף   הוא,   גם  
ו/או  הזכויות  ב/את   לאחר   להעביר   ו/או   להמחות  
מאת  להסכמה  לה יזקק  מבלי  האמורים  , הסיכונים  
הסבה  בשולי או   הלקוח.  העסקה  תוכל להיע שות   על ידי
כתב  ההתקשרות  לפי  כתב זה,  ו/או  על  גבי  כתב זה   ו/או
תוך  ניסיון,  ככל   לנכון  - בכל  דרך אחרת  שהבנק   ימצא
ללקו  ח. כך   ל הודיע   על העניין,   בנסיבות   סביר   שהדבר  
הם   אם   גם   מהבטחו נות, באי-איזה   תפגע   לא   העסקה  
ו/או  הזכויות  ו/או  הסיכונים  בהם  הועברו  ו/או  הומחאו  
יהיו   המקבל   ו/או   הבנק   כזה   ובמקרה   שותפו  , ו/או  
הכל  כמוסכם  בין  הבנק   רשאים  לאכוף  את  הבטחו נות,
ככל   פעולה   בש יתוף   לפעול   מתחייב   הלקוח  והמקבל  .
ובכלל  זה  לחתום על  כל  מסמך   שיידרש,  לצורך  העסקה ,

שיידרש  לעניין  ז  ה.

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

ללקוח  כתוצאה מכך נזק ובין אם    לאו.

מחלק  מכל  או הלקוח  מי חידי  מי   ישחרר   25.5  
מהתחייבויותיהם לפי  כתב זה ו/או  יקבל  כל  השתתפות  

מיחיד  הלקוח בנפר  ד. או יעשה  כל  סידור עם   מי

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

הסכם.  מכוח דין   או
משמעו,  לרבות  כל  מידע  המצוי  כיום ברשות  "מידע"  -
שיהיה  מצוי  ברש ותו  בעתיד,  ובכלל  זה  מידע   הבנק   ו/או
הלקוח  ו/או  מטעם   שהועבר  ו/או  שיועבר  לבנק   על ידי
לעסק  ה, בקשר   להעבירו   רצוי   ו/או   נחוץ   אשר   הלקוח  ,

אשראי  ו/או  בטחונות.   לרבות  מידע   על

תשלום  כללי  .26  
כל  תשלום,  באיזו  צורה  שהיא,  שהבנק  יקבל   סכום   ו/או כל  
ממימוש   רכוש   או אדם   או מכל   הלקוח   מהלקוח   או לזכות
ו/או  בטחון שהוא  באיזה  אופן שהוא  לשם  הפחתת   איזה   זכות
תשלום   מהם,  בין  שסכום   ו/או הסכומים המובטחים   או חלק
אחרי  זמן  הפרעון  של   שולמו  לפני,  בזמן   או כאמור  ניתנו   או
חלקם,  ייזקפו   איזה מהם,  כולם   או הסכומים  המובטחים   או

לע   יל. ו-  7.2 בהתאם  לאמור  בסעיפים    7.1

שמירת  זכויות  .27 

קיום או  תגובה  מצד הבנק  בקשר   לאי כל  שתיקה,   או אי 27.1  
נכ ון  של  התחייבות  כלשהי   שלם   או בלתי לקיום   בלתי
של  הלקוח  הנכללת  בכתב זה  ו/או  אי  נקיטת  פעול ה  או  
אי  שימוש  בסעד  המוקנים  לבנק  על-פי  כתב  זה  ו/או  כל  
כלשהי   הבנק   על זכות מצד   כויתור   ייח שבו   לא   דין  ,
קיום  או  לקיום  בלתי  שלם או   מזכויות  הבנק  בקשר   לאי
כלשהי   בהזדמנות   יסכים   הבנק אם   כז ה.   נכון   בלתי  
זו  הסכמתו  תיחשב  ז ה, כתב  לתנאי  בניגוד   לדבר,  
תיחשב  כהסכמה   כמוגבלת  לאותה  הזדמנות  בלב  ד, ולא

כויתור  כל   לי. כללית   או

 תודמוקמ ותעדוה על רויתו .29

27.2 
 ותאצוה .30

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

כמניעות  כנגד    הבנק.
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שילם   מיד עם דרישתו  הרא שונה  של   הבנק. לא ההוצאה   או
האמורים   מהתשלומים   ה נובעי ם   הסכומ י ם   את הלקו ח  
מירבית   ריבית   האמורים  הסכומים  כל   י שאו   א זי  במועדם, 
מתאריך ההוצאה  ועד  לתשלומם על   לע  יל, כמ פורט  בסעיף    8.2
ידי  הלקוח לבנק.  סכומים  אלה י הוו חלק  מה חוב  של  הלקוח  
הבטחונות  הנ  "ל. פי  כתב זה, ואף הם מובטחים  על ידי לבנק   על

ח שבון  המט"ח  של  הלקוח,  בהתאם   או   את של הלקוח -
למעמד  הלקוח  וסיווג  האשראי,  א ם  המדובר  באשראי  
זיכוי   ללקו ח.  בין   הבנק שיוסכם  כפי  ו/או   - במט"ח 
החשבון  כאמור,  כפי  שיצויין  באי שור  ו/או  הודעת  הבנק  
כל   העברת   תש לו ם   ו/או ו/או   על האשראי   ביצוע   על  
קבלתו  ע"י  הלקוח   סכו ם כסף  כאמור, י שמ ש הוכחה  על
ו/או   אי שור   בא ותו   שייקבע   היום  ערך  בתאריך   ו/או
לפי   ההלווא  ה", הודע ה )שייקרא  בכתב זה:  "יום   מתן

העני  ן(. פרעון  מוקד ם   .31  

ללקוח ו/או לכל  אדם   להלן  , בכפוף  לאמור ב סעיף    31.2 3 1.1 
שזכותו  עלולה  להיפגע  ממתן הבטחונות  או  איזה  מהם  
חובותיהם   לפרוע   את זכות   תהיה   לא   ממימוש  ם, אי  
וכן לא  תהיה  להם כל   לפני  הגיע  זמן  הפרעון  הקב ו ע,
)ב(   סעיף    13 זכות  א חרת  שהי א  המוענקת  להם  על   פי
או  כל   )אם  מו  ענקת(, 1967 תשכ"ז  - לחוק  המשכו  ן,

הוראה  תבו א  כתיקון  או  כתחליף  להוראה  ז  ו.

בוצע  בפועל הא שראי, ו הלקו ח טר ם השלים  כל  עוד   לא 33.2 
כל   אחר   מסמכים   ו/או מילא המציא   ו/או   בטחונות  
יהיה   הא שרא י,   הבנק להעמדת   כתנאי   הבנק   דרי שות  
מקצתו   סכום  האשראי  כו לו   או ר שאי  לדחות   את מתן
את   לשנות   ל הפסיק ו,   או להקטינו   או לעכבו   או או  
וכפי   הבלעדי   שיקול   דעתו לפי   העמלות,   או   הריבית  

שימצא  לנכ  ון.

בכל  מקרה  בו ניתנה  ללקוח  הלוואה  למטרה   31.2.1  
של   במישכון   או   מגורים   דירת   רכישת   של  
מוסכם  בזה  במפורש  כי  הלקוח   דירת  מגורי  ם,
ההלוו אה  במלואה  או   לפרוע   את יהיה   רשאי
אך  ורק  בכ פיפות   בחלקה/ לפני  מועד  פרעו  נה,
וצו   לפקודת  הבנק אות    1941 להור אות  סעיף    13
התשמ"ב - הבנקאות  )עמלת  פרעון מוקד  ם(,
הרלבנטיות   ישראל   בנק   הוראות   ו/או  1981  
ו/או כל   בפי  שתוקנו או  יתוקנו  מפעם  לפע ם,

הוראה  או  דין  שיבואו  במקומ   ם.

כל  במקרה  של  הפרת  תנאי  כלשהו  מתנאי  כתב ז ה,   או 33.3 
כתב אחר  שלפיו  התק שר  הלקוח עם  הבנק  )בכתב ז  ה:
מקרה   בקרות   הלקו ח,   או ע"י   ההתקשרות"(,   "תנאי  
אירוע   לעיל   ו/או ו-  24.5.2 בסעיפים    24.5.1 המפורט  
במקרה  שמאי זו  סיבה שהיא  הפרה  יסודית  כלשהו,   או
יקבל  מהבנק  את האשראי  ב שלמות ו,  יהיה  הלקוח   לא
יתרת  האשראי   הסכמתו   למתן הבנק  רשאי  לבטל   את
הלקוח עד  אות ה  שעה, ובמקרה  שטרם נתקבל   על ידי
המחו ייבות   ב התאמות   ההתקשרות,   תנאי   יחולו   כ זה  
הלקוח   שנתקבל   על ידי סכו ם   אותו   הענין,   על לפי  

מהבנק  עד  אותה  שע  ה.

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

שלא   הלוואה   ללקוח   ניתנה   בו   מקרה   בכל   31.2.2  
שלא   או  מגורים  דירת   רכישת   למ טרה   של
מוסכם  בזה  במפורש   במישכון  דירת  מגורי  ם,
ההלוואה   לפרוע   את רשאי   יהיה   הלקוח   כי  
אך   פרעו  נה, מועד   לפני   בחלקה   או   במלואה  
כפי   ישראל   בנ ק   להוראות   בכפיפות   ורק  
בכפיפות   ו/או   מס'  454 בהוראה   שפורסמו  
כפי  שתוקנו או  יתוקנו  מפעם   להוראות  כ ל  דין  ,
שיבואו   דין   או   הוראה   כל   ו/או   לפע   ם,

במקומ   ם.

כל   ייחשב   ש וני ם(   )במועדים  בחלקים  הלוואה  בוצעה  33.4 
רשאי   י היה  הבנק   ואולם  עצמה,   כפני   כהלוואה   חלק  
אחדים   כל  חלקי  ה הלוואה   או פעם  בפעם   את לאחד   מדי

מ הם,  ללו חות  סילוקין  מאוחדים  ומשוקללי  ם.

לבצע   שיקול  דעתו,   על  פי   יהיה רשאי  בכל   עת, הבנק   33.5  
ו/או  בלקוח   לפג וע   בהן  כדי   אין   טכנ יות  א שר  פע ולות  
בזכויותיהם על  פי  כתב ז ה, הכל  כמפורט  בערכי ם   ו/או
חלקי   או   ה הלוואה/הלוואות   מספר   שינוי   להלן:  
בכתב   הודעה  ללקו ח   ימסור   הלוואה/הלוואות.   הבנק
הסבר   בצירוף   כאמור,   שנע שו   הטכניים   השינויים   על  
לפגוע   כדי   בהם   שאין   טכניי ם   בשינויים   מדובר   לפיו  

פי  כתב  ז  ה. בלקוח  ו/או  בערבים  ו/או  בזכויותיה ם   על

בכל  מקרה  בו לא תעמוד  ללקוח  הזכות  לפרוע   31.2.3  
כל  הוראה  או   הלוואה  בפרעון מוקד ם  על    פי,
ל  עיל, ו-  31.2.2 בסעיפים    31.2.1 כאמור   דין  

לעשות  כן אך ורק  בכפוף   יהיה  הלקוח   רשאי
ובתנאים   להסכמת  הבנק  לכך בכתב  ומר אש,
רשאי   הבנק   הבנק . ע"י   זה   לענין   שייקבעו 
ו/או   עמלה   בתשלום   הסכמתו   להתנות   את
וכן  לקבוע   קנס  שבירה  ו/או  כל  תשלום  אח  ר,
במקרה   את  המועד  בו  יבוצע  הפרעון  המוקד  ם.
בסעיף    31.2.3  זה, כאמור   מוקדם   פרעון   של  

תחושב  הריבית  עד  יום  הפרעון  בפו  על.

במקר ה  והלקוח  הוא  יותר  מאישיות  משפטית  אחת,  אחריות  
יחידי  הלקוח  הינה  כיחד  ולחוד,  והבנק  רשאי  לגבות  מכל  אחד  
מלוא  סכו ם  האשראי,  ואחריותו  של  כל  אחד   או  יותר  מ ה ם   את
מיחידי  הלקוח  לא  תצומצם  עקב  כך  שיתר  י חידי  הלקוח  לא  

ה יו  רשאים  להתקשר  בכתב  זה  או  מסיבה  אחרת  כלש  הי.

   

31.2  

סילוק  אשראי .34

סכו ם  הל וואה  וכן לבנק   את קרן הלקוח  מתחייב   לסלק 34.1  
כל  תשלום הפר שי  ההצמד ה  עליה   ו/או את  הריבית   ו/או
פי  התנאים נוסף  בגינה,  כפי  שיפורט  בלו ח  הסילוקין,   על

הקבועים  בכתב  זה.

באמור  לעיל  אין למ ניעת  ספק  מובהר  ומודג ש  בזה   כי 31.3  
הבנק   של   מזכותו   לגרוע   לפגוע   או כדי   יהיה   ולא  
להעמיד  הלווא ה  כל שהי  לפרעון  מיידי  בהתאם  לתנאי  

ל ה  לן. ההתקשרות,  כהגדרת ם  בסעיף    33.3
תשלום ח יוב   ו/או כל   לבנק   לשלם   הלקוח   מתחייב   כן   34.2  
מיד   לעיל,   בסעיף    30 במפורט   ז ה,   מכתב   הנובע   אחר  
פי  דרישתו  הרא שונה  של  הבנ  ק. במ ועד  תש לומו ו/או   על א חריות  בי חד  ולחוד .32  

מבלי  לגר וע  מהאמור  לע יל,  הבנק י היה  ר שאי  לחייב  את 34.3
כל  חשבון  אחר  של  הלקו ח  בבנק,  בכל ח שב ון  העו" ש   או

בהתאם  לכתב  זה. סכו ם  ש הלקו ח  יהיה  חייב   לבנק

כהל וואה ניתנה  הלוואה  ללקוח  בחלקים,  יראו  כל   חלק 34.4  
ייזקפו  ה הלווא ה  לפרעון  הלקוח  ותשלומי  נפרדת,  
נת ינת ם  ללקוח  ולפי לחשב ון  חלקי  ההל וואה  לפי  סדר  

כל  חלקי  ההל וואה   אם  אוחדו  ע"י   הבנק תנאיהם,   אלא
ללוחות  סילוקין  מאוחדים  ומשוקללי  ם.

הור אות  ביצוע אשראי .33  

הלקו ח  נותן  בזה  לבנק  הורא ה  לזכות  בסכו ם  האשרא  י, 33.1  
חשבון  העו"ש   במ ועד  המוקד ם  ביותר  שיתאפשר,   את
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)אם   תיעשה  כאמור,   מכירה   או   רכישה   כל   שבפיגור.  
מתוך  סכומים   תיעשה(  מתוך  סכומים  כמטבע  חוץ   או
הלקוח  או   הבנק   לזכות במטבע  ישראלי  שיעמדו   אצל

שיתקבלו  מהבטחו  נות.

לה לן  כדי  לגרוע  מיתר   או    38 אין  באמור  בסעיפים    37 36.2  
פי  כל  דין,  במקרה  של  פיגור  בתשלו  ם, זכויות   הבנק על

אלא  להוסיף  עליה  ם.

את  הסכומים  או  חלקם  שעליו  לסלק   לא  סילק  הלקוח   לבנק
כל   יישאו   אזי   במועדם, ישראלי   במטבע   הלוואה   בגין  
שיועמדו   הסכומים  כל   ו/או   כנ"ל   שולמו   שלא   הסכומים  

להל  ן: כהגדרתה מיידי,  ריבית  פיגורים לפרע ון

את  הסכומים  או  חלקם  שעליו  לסלק   לא  סילק  הלקוח   לבנק
שלא   אזי  יישאו  כל  הסכומים בגין  הלוואה  במט"ח  במועדם,
שיועמדו  לפרעון  מיידי,  ריבית   שולמו  כנ"ל  ו/או  כל  הסכומים

לה  לן: פיגורים  במט"ח  כהגדרתה

"ריבית  פיגורים  במט"ח":  שיעור  ריבית  הליבו ר היומי  במטבע  
חובה   ה סיכון  המירבית  בחשבו ן  עו"ש ההלווא ה בתוס פת  תוספ ת
הבנק   בסניפ י   המתפרס ם  נאות  גי לוי  בלו ח  כמפורס ם   ב-מט" ח  

באשראי   . שע ורי  ריבית בסעיף ובאתר האינטרנט  שלו  ,

שיעור  ריבית   תעלה   על בכל  מקרה  ריבית  הפיגורים  הנ"ל   לא
לגבי  אשראי   שתהיה  קיימת  באות ה   עת הפיגורים החוקית,
שיעור   תהיה  הגבלה  חוקית   על אם מדובר, מסוג  הא שראי   בו

ריבית  הפיגורי  ם.

שבפיגור,  בגין   ריבית  הפיגורים הנ"ל  תחול  לגבי  כל  הסכומים
שתחל  במועד  שנקבע  לתשלום  כאמור,  ועד  סילוקו   התקופה
בגין   מיידי,   לפירעון   שיועמדו   הסכומים  כל   ועל   בפועל ,
ועד   המיידי   לפירע ון   ההעמדה   במועד   שתחל   התקופה  

בפ  ועל. לסילוקם

היתרות   הבנק   על ע"י   תחושב   במט"ח   הפיגורים   ריבית  
כל   בסוף  שבפיגור,   לסכו ם  הבנק   ותצורף   על ידי היומיות,  
הלקוח  במועדים   ע"י לכל  דין,  ותשולם בכפוף רבעון  קאלנדרי ,
בדבר  שיעורי  ריבית   אי שור  בכתב  של   הבנק כ פי  שיקבע   הבנק.

הפיגורים  במט" ח,  ישמש  הוכחה  לכאורה  לגבי  שיעור  ה.

 
        

      
      
       

      
      
     

       
 

       
      
      

    
      

       
 

      
      

  
      
     

    
      
     
     

    

סילוק  אשראי  במט"ח  .35  
חשבון   חיוב  נגד  ייעשה   האשראי   ח שב ון   של   זיכוי   כל   35.1  
פת"ח  עובר ושב  )בהתאם  למעמד   פמ"ח  עובר ו שב   או
הלקוח וסיווג  האשראי(  ו/או  כל  חשבון  מט"ח אחר של  
"חשבון   זה:   )בכתב   במקומם   שיבוא   בבנק,   הלקוח  
חשבון   של   סופי   כ זיכ וי   ייח שב   הזיכוי   מט"  ח"(,
לזכות   בפועל   סכום  אותו   קבלת   לאחר  רק   הא שרא י,  
אותו  חשבון  ש ח ויב  וא שר נגדו  זוכה חשבון  ה  אשראי,

אין  באמור  לעיל  כדי  לפגוע  בבטחונות,  כל  עוד  לא  סולק  
בפועל  סכום  ה  אשראי.

פי גור  נקיטת פעולות  נוספות  במקרה   של .36  

  

ריבית פיגורים  במט"י   .37  

ב תוספ ת   אחוז ישרא ל   בנק   ריבית   שיעור   פיגורים":   "ריבית  
הרי בית   במדרגת   המירבית   הסיכון   ת וספת   בת וספת   וחצי  
דביטורי  של  תא ג ידי ם   אשראי  בח שב ון  חוז ר השלי שית  במס גרת
ובאת ר   הבנק  בסניפ י  המ תפרסם  נא ות   גיל וי   בלו ח   כמפורס ם  

בסעי ף  שעור י  ריבית  באשראי   . האינטרנט    שלו,

מירבית   חוקית   פיגורי ם   ריבית   קיימת   שתהיה   מקרה   בכל  
ריבית  הפיגורים תהיה   מדד(  , )נכון  להיום:  הלוואות   צמודות

בשיעור  ריבית  הפיגורים החוקית  .

בגין   שבפיגור,   הסכומי ם   כל   לגבי   תחול   הפ יגורים   ריבית  
שתחל  במועד  שנקבע  לתשלום  כאמור,  ועד  סילוקו   התקופה
בגין   מיידי,   לפירעון   שיועמדו   הסכומים  כל   ועל   בפועל ,
ועד   המיידי   לפירע ון   ההעמדה   במועד   שתחל   התקופה  

בפ  ועל. לסילוקם

בדבר  שיעורי  ריבית  הפ יגורי ם,  ישמש   אישור  בכתב  של   הבנק
חי שובי   ל פי   פיגורים   ריבית   שיעורה.   לגבי   לכאורה   הוכחה  
ע"י   תחושב  אשר  הריבית   משמעותה  זה,  סעיף  לענין  הבנק  
לסכום   ות צורף   על ידי הבנק היומיות,   היתרות   על   הבנק  

לכל  ד  ין. בכפוף שבפיגור,  בסוף  כל  רבעון  קאלנדרי,

ריבית פיגורים  במט"ח   .38

התחייבויות מיוחדות   .39

סכומי  האשרא  י, סולקו  במ לואם הלקוח מתחייב,  כל  עוד   לא
האחרים   והתשלומים   הצמדה   הפרשי   ו/או   הריבית   כ ולל  

זה,  לקיים  תנאים  אל  ה: בכתב בהם שהתחייב

34.5 
 ביוחדכנג השעיי אשראיה וןבשח של ויכזי כל 34.5.1

 ,חוהלק של ח"מטה וןבשח או-ש"עוה וןבשח
 םא י,ארשהא ווגסיו חוהלק דלמעמ םבהתא
 רחא וןבשח כל ו/או- חבמט" באשראי רבהמדו

 יכוזיה ו.מקומב שיבוא בבנק, חקוהל של
 רק י,ארשהא וןבשח של פיסו ויכזיכ בשחיי

 תוכזל ומןזבמ ועלפבםכוס ותו א בלתקרחלא
 ןובשח הכזו גדוכנ רשאו ב,וי חש וןבשח ותוא

 .אירש הא

 טחלוומ פיסו ןפבאו אשראיה וןבשח הכזו לא 34.5.2
 יוכזיה את בטלל אישר הבנק היהי יל,לע רכאמו
 .הז םבסכו ראישאה וןבשח את בייחלו רהאמו
 הזבכת פי על חוהלק חבות ולחתהזכהרבמק

 םרייגופ ריבית ףצירוב ר,כאמו ביוח על םג
 38 או 37 םיפעיסל םאבהת נובגי בשוחשת

 .ןהל ל

 כי ה,ז בכת ילפ תושרוקבהת רש מא חוהלק 34.5.3
 הרמק כלב כי הבנק "יע שרפו במ לו דעהו
 ןשבוחביוחדנגכהשיעי אשראיהוןב שחויכזיש
 קבבנ חוהלק של רחא וןבשח ו/או ש"עוה

 ןבושחה" ה:ז בכתב לןהל) ומו קבמ שיבוא
 תעהותבא ההייבייחוהמ וןבשחהו ב"(,ייחוהמ
 ריעבו ביוחהמ האוצתכש או הבחו רתבית
 ידי על מתולשמה ריביתההישוע ה,בחו רתלית

 ריבית על ותלעל בייחמה ון בשחב חוהלק
 .אשראיה יןבג חוקיתה םגוריפיה

זוכה ח שב ון  הא שראי  באופן  סופי  ומוחלט  כאמור   לא   35.2  
הזיכוי  האמור  ולחייב   רשאי  לבטל   את לע יל,  יהיה   הבנק
תחול   כז ה   במקרה   זה.   בסכום   האשראי   ח שבון   את  
פי  כתב זה, גם  על  חיוב  כאמור, בצירוף   חבות  הלקוח   על

ל ה  לן. ריבית  מירבית  במט"ח  בגי נו  בהתא ם  לסעיף    38

לו   הודע   זה,   כי כתב  לפי   בהתקשרותו   מאשר   הלקו ח  35.3  
חשבון   שזיכוי   מקרה  בכל   על   ידי הבנק כי במפורש  
האשראי  ייעשה  כנגד חיוב העובר ושב  ו/או  חשבון  אחר  
המתנהלים  במטבע   שיבוא  במקומו   הלקו ח  בבנק,   של  
עת   באותה   יהיה   כאמור,   המ חיב   ו הח שבון   ישראלי,  
ליתרת   יעבור   מהחיוב   שכתוצאה   חוב ה   או ביתרת  
ידי   על   המשולמים   הריבית   סכומי   עשויים   חובה,  
הפיגורים   ריבית   על   לעלות   המ חויב  בחשבון   הלקוח 

במט" ח.

לפי  כתב ז  ה, א חרת  של   הבנק מבלי  לגרוע  מכל   זכות 36.1  
רשאי   בכל  מקר ה  של  פיגור  בפרע ון אשראי, יהיה   הבנק
בלי  שיהיה  עליו   חי יב, בכל   עת, לפי  שיקול  דעתו, אך   לא
כך מראש  ללקוח,  לרכוש  מטבע  חוץ  כלשהו   ל הודיע   על
שיהיה   והמחאות   להעברות   המירבי   לשער  )בהתאם 
סילוק   לשם   דרוש  שיהיה   הרכי ש ה(   בעת   בבנק   קיים  
איזה סכו ם שבפיגור,  או  למכור  מטבע  חוץ  כלשהו  של  
להעברות  והמחאות   )בהתא ם לשער  המיזערי  הלקו ח 
ולהשתמש  בתמורת   שיהיה  קיי ם  בבנק  בעת  המכיר  ה(
ניתן   אשר   בו אחר  חוץ   מטבע   רכישת   לשם  המכירה 
סכום   איזה   לסילוק   דרו ש   יהי ה   אשר   האשראי,  

17 ט. )12.2020 ( 0604-02 



)להלן   זה   בכתב   כאמור   המ שועבדים   בנכסי ם   לטפל   39.1  
טוב  במצב   ולהחזיקם   "הנכסי  ם"( ז ה:   בסעיף    39
להעביר   להשכיר   ולא לשעבד,   לא למכור,   לא וראוי,   לא
מקצת  ם, מרשותו  בדרך  א חרת  א ת  הנכסים,  כולם   או
של   מוקדמת   בהסכמה   בהם,   אלא זכות   כל   ואף   לא

הבנק  בכת  ב.

 
 

ראות   לפי   הלקו ח   לרשות   האשראי   יעמיד   את הבנק   41.2  
בחלקי  ם, בבת   אחת או של   הבנק, הבלעדית   עיניו  
בזמנים  ולפי  התנאי ם  ש ייראו  לבנק,  וזאת  לשם  ביצוע  
אלא  אם  יוסכ ם  א חרת  בין   מטרות  האשראי  כאמור  -

הבנק  ללקוח.

 
 

  

     

                                                                    
  

       
    

      
    

   

הבנק  ו/או  ש הבנק  לו  הובהר  כי   40.1.3  
פעולה לבצע   לסרב   רשאי ם   הקורספונדנט  
הלבנת מניעת   מטעמי   שיקול-דעת ם   פי   על  
חשש עולה  א ם  טרור  ו/או ומימון   הון  
עלול מד ינ יותם   או שביצוע  הפעול ה  נוגד   את
או )סנקצ יות(  עיצומי ם  להפרת  לגרום  
לצורך ושבדיקות  בי נלא ומיי ם,  הסכמים  
הכרעה  עלולות  לעכב  ביצ וע  פעול ה.  הלקוח  
יהיו  לו  כל  טענות  כלפי  הבנק מא שר   כי לא

כתו צאה  מעי כוב  הפ עולה  ו/או  אי-ביצועה .
ו/או  לאנשים   להרשות  לעובד ים המוסמכים  של   הבנק 39.2  
כל   הבנק   ו/או על ידי לכך   על ידי ש הוסמכו   אחרים  
לאישור   קשר   לה   שי ש   א חרת   ממשלתית   ו/או רשות  
סביר   את בזמן   לבקר   ללקוח,   האשראי   ו/או   למתן
למסור   מצב  הנכסים,   וכן פנקסיו  וחשבונות יו   וכן את
כל   עבור   הבנק, את אלה   לאנשים   ל עובדי ם   ו/או
על   ולהקל   שיבקשו,   ו הב יאורי ם   החשבונות   מסמכי  
ההוצאות  הנכסי ם   . ובדיקות  בנכסים,  סיורם  
הלקו ח, של  חשבונו  יה יו  על אלה  בכל  הכרוכות  

עפ"י  דרישתו  הראשונ   ה. וישולמו   לבנק

עסקיו הוא  ו/או  נכס יו   ו/או הלקוח  מצהיר  ומא שר   כי 40.2  
פי  כל  ד ין הוראות   על עומדים  ויעמדו  בדרישות   ו/או

ו/או הסכם.
אודות מיידי   באופן   לדוו ח   לבנק מתחייב   הלקוח   40.3  
בעסקיו בנכס יו   ו/או סביבתיי ם   מפגעים   של   ק יומם  
והרשויות הדין  להוראות  בהתאם  בהם  ולטפל  
הרלוונטיות,  וזאת  מבלי  לגרוע  מכל  התחייבות  אחרת

מכוח  דין.   שלו  לפי  כל הסכם   ו/או
איכות בת חו ם  מפגעי ם   - סביבתיי  ם'  'מפ געי ם 
הסביבה,  במובנו  המקובל  הרחב  ב יותר  של  מושג  זה,

ללקוח   הקשורי ם   ה ציבור,   בבריאות   פגיעה   לרבות  
לעסק יו  וסביבת ם  והכוללי ם,  מבלי ו/או  לנכסיו   ו/או
אוויר זיהום  לעיל,  האמור  מכלל יות  לגרוע  
זיהום תהו ם,   לרבות   מי מים,   זיהום   ואטמוספירה,  
ובלתי מייננת   קר ינ ה   ריח,   רעש,   קרקע,   זיהום   י ם,  

כן,  מפגעים   מסוכני ם.   כמו פסולת  וחומרי ם   מייננת,  
רישוי במסגרת   ודרישות   הנח יות   קיימות   לגביהם  
ר שויות של  הנחיותיה ם  ובניה,  ותכנון  עסקי ם  
האנרגיה משרד   הסביבה,   המ שרד   להגנת מקומיות,  
והמים  לרבות  רשות  המי ם,  משרד  הבריאות,  משרד
ר שות הפנים,  וועדות  התכנון  והבניה  ו/או  כל  גוף   ו/או

רלו ונטית  אחרת  )להלן:  'הרשויות  הרלוונט  יות'(.

רואי   לנ הל  פנקסי  חשב ונות  לפי  שיטה  מאושרת   על ידי 39.3  
חשבון  מוסמכי  ם.

הלקו  ח, של   שנתיים   כספיים   דוחות   לבנק   להמציא   39.4  
מוסמכי  ם, חשבון   רואי   ידי   ומאו שרי ם   על מבוקרים  

חודשים   כל    9 מתום   יאוחר   שיוכנו,   ולא לאחר   מיד  
מהמועד  שאליו  הם  מתייחסי  ם.

בנוסף,  כאשר  סך  האשראי  של  הלקו ח  )אשר  לא  חלות  
על יו  תקנות ניירות  ערך  )דוחות  תקופתיים ומיידיי  ם(,
להמציא   אזי   מיליון    ₪, גבוה   מ-200 התש"ל -1970(
הנהלת   בחתימת   שנתיי ם   חצי   כספיים   נתוני ם   לבנק  
לתקופה  שבין   הלקוח ובמתכונת  דוח  כספי  חצי  שנתי   ,
יאוחר   ולא   שיוכנו,   לאחר   מיד   ביוני,   בי נואר   ו-30 1  
חודשים  מ המועד  שאל יו  הם  מתייחסי  ם ; מתו ם  כל    3

או  כא שר  סך  האשראי  של  הלקוח  )אשר  לא  חלות  עליו  
ומיידיי ם(, תקופתיים  )דוחות   ערך  ניירות  תקנות  
להמציא   אזי   מיליון    ₪, גבוה   מ-50 התש"ל  -1970(
ביוני,  מיד  לאחר   בינואר   ו-30 לתקופה  שבין    1 לבנק  ,
מהמועד   חודשים   כל    3 מתום   יאוחר   ולא   ש יוכנ ו,  
בחתימת  כספיים  נתונים   מתייחסי   ם, הם  שאליו 
הנהלת  הלקוח  הכוללי ם  מאזן,  דוח  רווח  והפסד,  דוח  
על  שי נויי ם  בהון  הע צמי  ודוח  על  תזרימי  המזומני  ם,

חשבונאיים  שינויים   פירוט  ג ם  אזי   שהיו,  וככל  
מ הותיי ם  ביחס  לדוחות  הכספיים  השנתיים  הקודמים  

ופירוט  אירועים  מהותיים  בלקוח.  

שיחול בכתב  כל   אימת הלקוח  מתחייב  להודיע   לבנק 40.4  
שינ וי  כלש הו  בעובדות  נשוא  הצהרותיו  לפי  סעיף  40.1
פירוט תוך   ה שי נוי,   מקרות   יומיים   תוך   וזאת   לעיל  

מהות  השינוי.

מטרת  האשראי .41

הלקוח  מתח ייב  בזה  להשתמש  בכס פי  כל  א שראי,  אך   41.1  
הבנק   ב ין   יוסכ ם   עלי הן   המטרות   ביצוע   לשם   ורק  
יהיה   לע יל,   זה   בסעיף   באמור   לפגוע   מבלי   ללקו ח.  
האשראי   מתוך   סכו ם   כל   להתנות   מתן רשאי   הבנק  
א ותו  סכו ם  נוצל   בקבלת  הוכחות  כד י  הנחת  דע  תו, כי

ו/או ינ וצל  למעש ה  ל ש ם  ביצוע  המטרות הא  מורות.
דוחות  כספיים להמציא  לבנק,  עפ"י  דרישה  של   הבנק, 39.5  
מבוקרים הלקוח,   של   הבנות   החברות   של   שנתיי ם  
לאחר מיד   מוסמכים,   חשבון   רואי   ע"י   ומאו שרים  
מהמועד חודשים   כל    9 מתום   יאוחר   ולא   ש יוכנו,  

שאליו  הם  מתיי חסי  ם.

 
 
 
 

הלקוח  הצהרת .40 

הלקו ח מצהיר  ומאשר ב ז ה כדל קמן: 42. ט"יבמ םיסקע םוי- ןוערהפ דעומ יתדחי 40.1  

והשלכ ם וכס ם ושל לת בעיקשי או ועבהק דועמה אם 42.1
בתכ פיל לבנק ח הלקו "יע םהשלכ ביתרי או קרן של

,לארשבי בנקאי ם עסקי ם וי נוישא םובי ולחי ה, ז
יאהבנק ם קיהעס םויל הז םושלת דועמ החדיי
לארשיב םקיבנ םעימבצ בו רש א יורחלאש וןשראה

,לועבפ וןרעהפ ם ולי דע ריבית שאי אירשהא ם. יעסק
 בוחיהמ םיספנו ה ריביתה בייו ח מיי חתופיו ילבבמקו

 תחודו בותר)ל םיכמסמב רטפולמ רטפ כי 40.1.1
 אל הוא ק,לבנ דוי על אוומצהש ם(יפיכס
 תוויבייחהת םושל נסכנ ולא צמו ע על בלקי
 אשל םפיוסנ או םירחא ם ייכספ ם בייוח או
 תושנל םלילועה- הילגרה םהעסקי ךרדב

 וא פיכסה במצבו סודיי וי נשי ל ם גרול או
 .לוש קיחו ה הבמבנ

תובענה  כלשהי   .יורחא באה נגדו   תלויה ועו מדת   לא   כי   40.1.2  
תובענות   משפט  כלשהו  )למעט  אותן   בבית  
מיטב   שלפי   לבנק(,   וכן בכתב  גיל ה  שהוא  
תובענה   נגדו   להגיש   עומדי ם   א ין   ידיעתו  

מ הותית  כלש   הי.

,לעיל 42.1 ףעיבס רמולא םתאהב ון רעהפ דועמ ייתחד 42.2
לע םליחה דדלמ ה דמהצ שוביחיב וינשיל םגרות לא
דועלמ דע ולחל יכוש מי ם ה ו ם,יחל םא י,ארש הא
 .ריהמקו דדלפי המ ל,ועבפ וןרעהפ
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 ררחושי ואהש ח הלקו הזב םיכמס ספק, רהס עןלמ 44.3
 תא וץח בעבמט לבנק םלשישרחלא רק ותובייחמהת

 ףעיבס רכזנההרבמק או וץ,ח בעמט סקתע ומיכס כל
 הזכ םוכס הבנק ידיל םלשיש רחלא- ילעל 44.2
 לעפוב םלושתה םובי פיקשיס ליארשי בעבמט

 יסכומ וילכיס וץח עבבמט שרודה םכוהס שתרכיל
 התבאו נקבל חוהלק מאת עויגיש וץח בעמט סקתע

 יפלב,ייח לא ךאי,שארהיהי בנקה יל.לע רטפוכמ עת,
 ןעורהפ מןז רחאל ם,עפלםעמפ דיבלעה דעתו ולקשי
 ןשבוח את כותזלם,השלכוץחבעמט סקתע ומיכסשל

 ץחו בעמט סקתע ומי כס לוקלסי וץח בעבמט חוהלק
 עבבמט חקוהל וןבשחביוח רתבתמו םהמ חלק כל או

 תא בנקל וערלפ חהלקו בייחתמהזכהרבמקו י,לראשי
 ןובשח בויחי םהבש ליראשי בעמטב םמיהסכו כל

 בשחיי ליראשי בעבמט הזכ ביוחו ר,כאמו חוהלק
 תוראהו פי עלחוללק תןנישליארשיבעבמט אירשלא
 ילראשי בעבמט נובושח ביוח םומי חלה ה,ז בכת

 .ךילוא ר,כאמו
 תוויכזב ועגלפ כדי ילעלרמובא יןא קות,ספ רהס עןלמ

 ףעיבס רטפוכמ ח במט" יתברמי ריבית ייתבלג הבנק
 .ילעל 35.3 ףעיסברהאמומ וערלג אוו/ יללע 38

 יאראשלסחבי םיכללי םתנאי

 ןדיבםייוינשבעק םיספ ונםיומותשל ותאצוה .145

 (לןהלרדכמוג) יןדכ הושלכ וינשי מהאוצכתשהרמק כלב
 ,יהשכל השקב או הראהו ה,שדרי וייל ממ האוצכת
 תשו ר ידי על או ראלשי בנק ידי על לבנק הנופת או נתןישת

 וא רת,חא הנבמדי יןבו ראלשבי יןב רת,חא כתמוסמ
 קנב פיכל קבנה של הישכל בותייחתה ויילממ האוצכת

 ןיבו אלרשבי יןב רת,חא כתמוסמ שותר פיכל או ראלשי
 השקבה ה, ארהו ה ה, שדריה וילמי םא יןב רת,חאהינדבמ
 רוכאמ יןדב הושלכ וינשי מ בענו רותהאמו חייבותהתה או

 ,םעלפ םעמפ השעיי או השעשנ םכמהס בענו הוא םא יןבו
 :תרחא כתמוסמ שותר או ראלשי בנק יןבל נקבה יןב

 םיכסאו נ וץח בעמט דקיהפ ל או זיקחהלבויחי הבנק 145.1.
 וא וץח בעמט ומיכס לוועיש או םייראלשי לא םיילזנ

 קנבה שעל םייראלשי הלא םילזי נהםיכסהנ של םיושו
 או ;דפקיהל או זיקחהל

 ץחו בעבמט םיראשאה מיסכו חתופיו או לוביוג 2.145.
 יסכומ או םיי לק ךישמהל או יתןל שאיר בנקהש

 לאצ דקיהפל שאי ר בנקהש וץח בעכמט נותודהפק
 או ;םירחא

 לוחיש )או הןש כל ותשירד הבנק על לוחוי או לויוט 3.145.
 ,קהבנ של נתוחי במ ו,ב ההית בנקה דעתשל וינשי
 ןיבש יחסל רשבא ן(השכל שות דריב הרחמה םושמ
 םיראשהא יןבל ד,חא דמצ נק,בה של רבותזרה

 םיכסהנ או ם,יי לק או יתן ל שאי ר נקבהשוץחבעבמט
 קנבהש וץח בעבמט נותדוהפק או םיליראשי הלא

 וא ני;שדמצ בל,לק או זיקחהל שאי ר

 ו)אםהשכל הבלהג או נאית הבנק על לווחיאו לויוט 4.145.
 לש תוינחבמ ו,ב היהת הבנק עתדשל וינשי ולחיש

 (םהשלכ הלבהג או נאיתב הרהחמ םשומ הבנק,
 םע רש בק או םיומיינלאב םיכספ וקישו םע רש בק

 ואר;כאמו םיווקשב בנקהשל יולותעופ או יועסק

 ,םשלל שרדיי שהבנק או הבנק על לוחוי או לויוט 5.145.
 םירחאםמילושת או םיטלהי סות,קנ ית,ברי ומישל ת

 לש נתוחי במ ו,בהיהת נקבה דעתשל וי ינש ולחיש )או
 ו(;הלל םושלהת שותירדב הרהחמ םושמ הבנק,

 רכאמו נוייה) האל כלמ הוצאכת כי בעיק והבנק 6.145.
 ,םהמ לקחמ או יל(על 5.145. דע 145.1. םייפבסע

 ןמת םע רש בק הבנק של הוצאהה או העלות דלתג
 ומיוקךשהמ םערשקב או ו(תמקצ או לו)כו אירש הא
 יומכס חתו פשי או (וקצתמ או לוכו) אשראיה של

 ח"ט במ םיסקעםוי- ותימויסמ ותולעפ יתדחי .43

 תריבי ופתתק חילתתלבעייקש או ועבהק דועהמ אם 43.1
 ץרבא או אלרשבי קאינבםקיעס םוי נואישםוכי ולחי
 עבמט גביול- אשראיה נתןיי בו בעהמט ונפק ה הב

 יקאבנ םיעסק םיו נוינשא םיוב( EURO) האירו
 תיטומטהאו המסלקה בו לתועפ שלא או ראלשבי
 תלחית דועמ החדי-"TARGET" איתופראיינבה

 ןושראה נקאיבה םיהעסק םולי ריביתה תקופת
 הב רץבאו אלרשבי םיקבנ םימבצע בו רשא יורחאשל
 ותבאו םיסקע י,ראשאה תןיני בו בעהמט נפקהו

 יאהבנק םיסקהע םויל ו,ראיה בעמט גביול- בעמט
 לראשיב םקיבנ םעיצבמ בו רשא יורח לאש וןשראה

 הקהמסל בו פועלת רש או רוהאי בעבמט םיעסק
 יארשאה ". TARGET" פאיתנאירוהבי טומטיתהאו

 תריביה לתקופת הבעשנק ריביתה את לשאת ךשיימ
 השדחה ריביתה ופתתק חילתת דועמל דע דמתהקו

 םיספנוה ריביתה ובייח ימי חתוופי ילבבמקו ועל,בפ
 .השדחה ריביתה מתקופת

 וה שלכםכוסםושללת בעייקש או ועבהק דועהמ אם 43.2
 בכת פיל לבנק חהלקו "יע הישכל ריבית או קרן של

 .45 וא ראלשיב איבנק םיסקע םוי נו אישםיוב ולחי ה,ז
 יבולג- יראשאה נתןיי בו בעהמט קנפהו הב רץבא
 לראשבי איבנק םעסקי םוינוינשא םובי ו,רהאי בעמט
 תיומטהאוט הסלקהמ בו לתועפ שלא או
 הז ם ולשת דועמ החדי-"TARGET" איתופראיינבה
 וב רשא יורחשלא ןשוארה נקאיבה םיסקהע םולי

 וב בעהמט פקונההב רץבאו ראלשבי םיבנק םימבצע
 עבמט גביול- בעמט ותובא םיסקע,אשראיה תןיני

 וירחאשל וןשראה יקאהבנ םיעסקה םולי ו,רהאי
 עבבמט םיעסק ראלשבי םיבנק םימבצע בו רשא

 תיטומטהאו המסלקה בו פועלת רש וא האירו
 דע ריבית שאי אשראיה ". TARGET" איתופריאינבה
 יביוח מיי חתוופי למקביבו ועל,פב ון רעהפ םולי
 .יורחא באהביוחהמםיספנוה ריביתה

 ץוחעבט במ םללש ותבייח הת .44

 חקוהל כי הזב םכוסמ ח,במט" יתןנ יראשאה אם 44.1
 ןתני בו וץח בעמט ובאות תודלפקו או לבנק םלשי

 ומנמ עוישיגו םייעמגה םמיהסכו כל את י,ארשהא
 ,םיטלהי ה,עמל יבית,ר ן,רק וללכ י,ארשאהםערשבק

 תצאוהוו םליבו מס ד,ו"ע טרחת רכש גרות,א
 לעיל רטפוכמ חהלקומ עוישיג ו םייעמגה םמי)הסכו

 תקעס מי"סכו ה:ז 44 ףעיבס לןהל קראוייה זףעי בס
 םלשי הבנק בו הרמק לכב כי הזב רהבמו וץ"(.ח בעמט
 והשכל 'ג דלצ וץח עבמט סקתע ומי כמס ם סכו כל

 ,חבמט" מושללבייחהיהי לא בנקהו ליראשי בעבמט
 םומיכס םאות את קלבנ רזיחהל חקוהל בויחי זיא

 .ראלשבע יבמט

 ץוח בעבמט םלשל חקוהל ייבותחתהב ועגלפ ליבמ 44.2
 ירה וץ,ח בעמט סקתע מיסכו כל את יללע רטפוכמ

 םימהסכו את חהלקו םלשי הי שכל הבומסי הרבמק
 תאחומהלק ועבלת ץייאל שהבנק או לי ראשי בעבמט

 תרבתמו או ליראשי בעבמט וץח בעמט סקתע ומי כס
 תבי ידי על בויחי /אווםלשיחוהלקו י,ראלשי בעמט

 יומכס את םלשל ועלפל הצאהוה כתשל /אוו שפט מ
 עבמט רתבתמו או ליראשי בעבמט וץח בעמט סקתע
 ואות בייחי הזכ ביוחש חוהלק הזבםמסכי י,לראשי
 םשל ספיקשי י,ראלשי בעבמט הזכ םוכס לבנק םלשל
 בי רמיה יןיפחלה רשעל םאבהת וץ,ח בעלמט מרתוה
 ץחו בעמט רלמכו בנקה והגנ שבו חאותוהמ ברותהע ל

 בעמט סקתע ומיכסוילכיס שרדייש פיכ ו,תיחווללק
 .הבנק לידי הושכל םוכס של ועלבפ םושלהת םובי וץח
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עם   בקשר   לקבל   זכאי   שהבנק   והריבית   הקרן  
הנזכרים   אחד  מהמקרים בכל דהיינו אז, האשראי,   כי
לפגוע   לגרוע   או ומבלי   לעיל,   האמורים   בסע יפים  
הבנק   יהיה   זה,   פי  כתב  של   הבנק על בזכות  כלשהי  
או  מקצת  ו, כולו האשראי, רשאי  לסרב  להעמיד   את
האשראי   העמיד   את )במקרה שטרם לרשות  הלקוח
את   העמיד   שהבנק   ובמקרה   הלקו  ח(, לרשות  
ישלם   הלקו  ח, לרשות   ממנו כל   חלק או   האשראי  
הראשו  נה, דרישתו לפי מפעם  לפע ם, לב נק, הלקוח

על   לפצותו   כדי   הבנק, לדעת   בו, שיהיה   כזה   סכום
עם   בקשר   הבנק   וההוצאות   של העלות   הגדלת  
כאמו  ר, והריבית   הקרן   הפחתת   על   או   האשראי  
לפעם   הבנק  מפעם ידי על וסכום  כלשהו  כפי  שייקבע

יחייב את  הלקוח. כאמו ר,

המונח "שינוי  כלשהו  בדין"  משמעו   זה ל צורך סעיף    45
שינוי,  במדינה  כלשהי,  של  איזה  חוק,  נוהל,  תקנ  ה, -
שינ וי  בפירושם  של  איזה  חוק,  נוה  ל, הוראה   או צו   או

משרד   מצד   ידי   או על   כאמור,   הוראה   צו   או תקנה,  
בנק   ישראל   או משרד  ממשלתי  אח  ר, בנק האוצר   או
דין  או   בית  משפט,   בית אחרת,   או מרכזי  בכל  מדינה

רשות  אחרת המוסמכת  לכ  ך. אחר   או גורם  מוסמך

תשתנה   חד ש,   נומ ינלית   ריבית   שיעור   שיקבע   פעם   כל   47.5  
בלוח   שתירשם   המתואמת   הריבית   גם   לכך   בהתאם  

הסילוק  ין.

יתרת   יחול   על החדש   הנומינלית   הריבית   שיעור   47.6  
ה שינוי   וריבית(,  ממועד הבלתי  מסולקת   )קרן ההלוואה
לפי   בפועל,   ה הלוואה   לסילוק  עד   או הבא   לשינוי   ועד 

המוקדם  מביניה  ם.

חוקיות   אי 45.2  

ימי  עסקים   ב הודעה  מוקדמת  של    3 הבנק  יודיע  ללקוח 47.9  
ו/או  ע"י  פרסום  הודעה   גבי  לוח  בס ניפי   הבנק לפ חות,   על
בכל  צורה  חוקית  אחרת,  על   בשני  עיתונים  יומיים,   או
כהגדרתה   הפריים   ריבית   שיעור   להעלות   את כוונתו  
ובמקרה   התוספת   שיעור   ו/או   את לעיל   בסעיף    47.7
שהמדובר  בהורדת  שיעור  ריבית  הפריים  ו/או  התוספ  ת,

ימי  עסקים   מ-  3 הודעה כאמור לא  יאוחר יפרסם   הבנק
ישלם   ב הודע ה   הנקוב   ומהיום   - כנ"ל   הורדה   לא חר  
על   יתרת  ההלוואה הבלתי  מסולקת, הלקוח לבנק   את

פי  שיעור הריבית  הנומי נלית  החדש  שנקבע  בהתא  ם.
להלוואות  במ ט"י   תנאים  מיוחדים   ב' - חלק

הלוואה  בריבית  קבועה   - )1( ת חייב  חלק ב וקביעת   הבנק חישובי  הריבית  ייעשו  ע "י    הבנק, 47.10  
יהיו  קיימים(  לכל   ואת  הערבים )ככל  שאלה את  הלקוח

דבר וענ  ין. ריבית קבועה   .46  

עליו  יוסכם   שנתית  בשיעור   ריבית  נומינלית   תישא   ההלוואה  
היתרה הבלתי   ע "י  הבנק,   על ללקוח,  כפי  שתחושב בין   הבנק
ועד   ההלוואה   מ יום   מתן ההל ווא  ה, סכום   של   מסולקת  
שהיא  ריבית  שנתית  מתואמת   למועד/ים  המיועד/ים  לפרעונה,
בלוח  הסי לוקין  שיישלח  ללקוח  לאחר  ביצוע   שיירשם ב שיעור

ז  ה. מכתב נפרד ההלוואה ויהווה   חלק בלתי

ריבית צמודה  למדד   .48  

ריבית  ניידת   .47  

סכום ההלוואה  והריבית )לרבות  ריבי ת  הפיגורי ם(  וכל   49.1 
צמודים   יהיו   על   פי חלק  זה, הנוספים   התשלומים  

למדד  המחירים  לצרכ ן.

לצרכן   המחירים  מדד  משמעו   - היסודי"  "המדד   49.2
או  לפני  מתן   האחרון  שייקבע  לפני  יום  מתן  ההל וואה,
ניתנה   ההלוואה   א ם   ההל וואה, סכום   מתוך   סכום   כל  

בחלקי  ם.

לצרכן המחירים מדד משמעו - החדש" "המדד  
סכום  כלשהו האחרון  שייקבע  לפני  תשלומו  בפועל   של

של  פרעון  קרן  ההלוואה  או  הריבית  בגינו.

שיעור  הריבית  הנומינלית  יהיה  מור כב  מצירוף  שיעורי   47.2  
הריבית  המפורטים  להל  ן:

ביום   בבנק   שבתוקף   הפריים   ריבי ת   שיעור   47.2.1  
מתן  ההל  וואה.

   

לוח  סילוקין   יישל ח  ללקו ח עם  או  לאחר ביצוע  ההלווא ה 47.3  
יירשמו  הריבית   זה,   ובו מכתב נפרד שיהווה  חלק   בלתי
הריבית   וכן   מרכיבי ה,   כולל   פירוט הנומינלית,  

ניי  דת(, המתואמת  )שגם  היא  תהיה

מפעם   תשתנה   ההלוואה  תקופת   שבמשך  מקרה  בכל   47.4  
להלן  )להלן   לפע ם  ריבית  הפריים  כהגדרתה  בסעיף    47.7
שתשתנה   החדשה"   או זה:  "ריבית  הפריים בסעיף    47.4
החדש  ה"(, "התוספת   )להלן   התוספת   לפעם  מפעם 

שיעור   שייקבע   כך  הנומינלית,   הריבית   שיעור  ישתנה 
בהתאם,  המכיל   ריבית  נומינלית  חדש,  מוגדל  או   מוקטן
בצירוף   החדשה   הפריים   ריבית   שיעור   בתוכו   את
לפי  העניין.  )להלן  במעיף   התוספת  החדשה, התוספת   או

זה: "שיעור הריבית  הנומינל  ית"(. 47

בתוספת   ישראל   בנק   ריבית   פרושה:   הפריי ם"   "ריבית   47.7
.1.5  % יסתבר  שהעמדת   על  פי  שיקול  דעת  הבנק  , אם בכל  עת  ,

בלתי   חוקיים   או אינם   המשכו   ללקוח   או האשראי  
לרבות  אם  חל  שינוי  כלשהו  בדין   אפשריים  עבור  הבנק,
יהא  הבנק   או  באופן  החלתו  , לע  יל( )כהגדרתו  בסעיף    45.1
חלק  ו, ללקוח  את  האשראי,  כולו   או ל העמיד רשאי  לסרב

רשאי   הבנק   יהא   ללקוח,   הועמד   שהאשראי   ובמקרה  
מסולקת   פירעונה  המוקדם  של  היתרה   הבלתי לדרוש   את
מוקדם   לפירע ון   דרישה  של   מקרה   בכל   האשרא י.   של  
ימי ם  ממועד   כאמור  מת חייב הלקוח  לפרוע  לבנק  בתוך    30
סכום  היתרה   בכתב  של  הבנק   את מלוא דרי שתו  הרא שונה
על   מובהר   כי להסרת   ספק הבלתי  מסולקת  של  האשראי  .
התנאים   יחולו   זה  בסעיף  כאמור   המוקדם   הפירעון  
)כהגדרתם   ההתקשרות   ובתנאי   זה   בכתב   המ פורטים  

לע יל(.   בסעיף    33.3

הוג  ן, אשראי   בחוק   כהגדרתה  - ישראל"   "ריבית   בנק 47.8
תשנ"ג-  1993.

בריבית  קבועה   הלוואה  צמודה  למדד - חלק ב )3(

בין  הבנק   ההלוואה תי שא  ריבית  נומינלית  ב שיעור  על יו  יוסכם
היתרה   למדד,   על צמודה   הבנק,   ע"י  שתחושב  כפי   ללקוח, 
ההלוואה  ועד   ההלווא ה  מיום   מתן הבלתי  מסולקת  של  סכום
שהיא  ריבית  שנתית  מתואמת   למ ועד/ים  המיועד/י ם  לפרעונה,
ללקוח  לאחר ביצוע   בשיעור שיצוי ין  בלוח  הסילוקין  שיישלח

ז  ה. מכתב נפרד ההלוואה ויהווה  חלק   בלתי

הלוואה  בריבית  ניידת   - חלק ב )2(

ההלוואה  תישא  ריבית  ניידת  בשיעור  נומינלי  שנתי  עליו   47.1  
ללקוח,  כ פי  שתחושב ע"י  הבנק  )להלן   יוסכם בין   הבנק
היתרה   ז ה: "שיעור הריבית  הנומינלית"(,   על בסעיף  47
מתן   מיום   ההל וואה,   סכו ם   של   מסולקת   הבלתי  

ההלוואה  ועד  למועד/ים המיועד/ים  לפרעונ   ה.

הצמדה למדד   .49

ז  ה: 47 בסעיף )להלן תוספת שיעור 47.2.2  
"הת  וספת"(.
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ג ם  א ם  מסיבה  כלשהי   מובהר  ומודגש  בזה  במ פור ש   כי
לא  ימציא  הבנק  ללקוח  לוח  סילוק ין  חד ש,  תחול  על
הסכומי ם  שיחושבו  על הלקוח  החוב ה  ל של ם  לבנק   את
ריבית פי   ב יניי ם,   על תקופת   אותה   לגבי   הבנק   ידי  
תקופת אותה   לגבי   הבנק   על   ידי שתיקבע   הביניים  
בי ניים  כאמור  לעיל,  במועדי  הת שלו ם  הקבועים  בלוח

הסילוקין המ  קורי.

הבנק   שב חו זר   בכך   מותנה   כאמור   הריבית   קיבוע  
שיהיה  בתוקף  במועד  התחנ ה  האמור ה,  תהיה  קיימת  
בריבית  מדד  צמודות  לה לוואות  תעריפית  ריבית  
ההל וואה  ליתרת  תקופת הזהה  לתקופה  קבועה  

כאמו  ר.

קיבל  ו/או  ידאג  לקבל  מהבנק   הלקוח  מאשר  בזה   כי
תהיה ו/או   שלגביהן   קיימת התקופות   לגבי   פרטים  
כאמו  ר, תעריפית   ריבית   הלווא ה   בעת   מתן קיימת  

ישתנה   ז ה   לא מצב   מתחייב   כי אינו   הבנק   ואולם  
ההלווא  ה. בעתיד  במשך   תקופת

הריבית   קיבע   את הבנק   א ם   בזאת   כי מובהר   כן  
י היה  רשאי א ז  הלקוח   לא כאמור,  לבק שת  הלקוח   כי
עד תשתנה   כאמור,   לא שקובע ה   והריבית   בו,   לחזור  

לתום  תקופת  ההלוואה.

   

כפי הביניי ם, לתקופת   קבועה   מדד  בריבית   צמודות  
ואשר   שיפורסם  על  ידי  הבנק  ב חוזרי  הבנק  לסניפי ם,
מרווח  שנתי  ק בוע יהיה  בתוקף  ב אותה  עת  , בהפחתת
זו )ריבית   ללקוח   הבנק   בין   יוסכם   עליו   באחוזים  
ריבית הביניי  ם"(. "ריבית   בחלק   זה : להלן   תיקרא  
בכל תיקבע   הביניים   מתקופות   אחת   לכל   הביניים  
עד ביניים   תקופת   אותה   לכל   בתוקף   ותהיה  תח נה,
וחוזר  חלילה  עד   למועד  התחנה  העוקבת  שלאחריה /

לתום  תקופת  ההלוואה.

חישוב  הפרשי  הצמדה  למדד   .50  

אם  יתברר  במועד  התשלום  בפועל  של  סכום  כלשהו  בגין 50.1  
המדד  היסוד  י, המדד  החדש  השתנה   לעומת ה הל ווא ה,   כי
מוקט  ן, אותו  סכום,  כשהוא  מוגדל   או ישלם  הלקו ח   את
לפי  העניין,  באופן  י חסי  למידת  ה שינוי  של  המדד  החדש  

לעומת  המדד  היסו  די.

נקבע ריבית  כלשהן   לא אם  במועד  התשלום  של   קרן ו/או 50.2  
אותה   עדי ין  המדד  שאמור  היה  להקבע,  ישלם  הלקוח   את
אותה  ריבית  כשהן  מותאמות  על  בסיס  ארעי   קרן   ו/או
של  המדד  שנקבע  לא חרונ ה  לפי  אותו  מועד.  אם  יתברר  
הפרעון   מועד   לאחר   ב פיגור   שייקבע   החדש,   המדד   כי  
ארעי  בסיס  ש ש ימש   המדד  לעומת  השתנה  כאמור,  
את   הלקוח   ישלם   א זי   קרן   או ריבית, אותה   לפרעון  
ימים   מ- 7 יאוחר   ה  בא, ולא הפרעון   כמועד   ה הפר שי ם  
יזוכה  שהלקוח  הבנק,  או של  הראשונה  מדרישתו  

בהפרשים  במועד  הפרעון  הבא,  לפי  הענ   ין.

כל  יתרת  ההלוואה  הבלתי  מסולקת  )קר  ן/ בכל תח נה, 52.4
ריבית  והפרשי  הצמדה  על  הק רן  והריבית(  תשוערך
צמודה  למדד  שיהיה  ידוע  באותו מחדש  לקרן  ח דשה,
צמודה כשהיא   הביניים   ריבית   ותישא   את מוע  ד,
ממועד  תחילת  כל  תחנה למדד  שיהיה  ידוע  כאמור /
וחוזר  חלילה ועד  למועד  התחנה  העוקבת  של אחר יה,

עד  לתום  תקופת  ההלוואה.

לוח ללקוח הבנק י שלח תחנה כל לאחר בסמוך 52.5  
כל ל של ם   לבנק את מתחייב   והלקוח   חדש,   סילוק ין  
בלוח נקובי ם שי היו במועדים הסכומים  אותם  

הסילוקין  החד  ש.

)  מבוטל( 50.3 

50.4  

)  מבוטל( 50.4.1 

אם  מועד  הפרעון הקבוע  יידח ה  מסיב ה  שאותו 50.4.2  
תישא   אזי   בנקאי,   עסקי ם   יו ם   היה   לא   יום  
שיהיה   המדד   בג ין   הצמד ה   הפרשי   ההלוואה  
ידוע  במ ועד  הפרעון  המקורי,  כפי  שנקבע  בלוח  

הסילוק  ין.

מועד אם   לעיל   , בסעיף    42.1 האמור   למרות   50.4.3  
היום   הוא   ריבית   של   קרן או הקב וע   הפרעון  
יום   אינו   זה   ויום   כלש הו   חודש   של   האחרון  
ליום  הפרעון  מועד  יוקד ם  בנקא י,  עסקים  

העסקים  הבנקאי  האחרון  באותו  חוד   ש.

קיבוע ריבית 52.6

בסמוך  לפני  תום  כל   ז  ה, על  אף  האמור  לעיל  בסעיף    52
בכתב,  בהודעה   ת חנ ה  י היה  הלקוח  רשאי  ל הודיע   לבנק
את   לקבע   בר צו נו   מראש,   כי ימים   של    14 מוקדמת  
יתרת   כל   ולמ שך   ההלווא ה   יתרת   כל   לגבי   הריבית  
קיבוע   מוסכ ם   כי כ זה   במקרה   ההלוואה.   תקופת  
אלי ה  ניתנה   התחנה  שבסמוך   הריבית  יתבצע  במועד  
הריבית   לשיעור  ב התאם  כאמור,  ההודעה   לבנק
ביחס   לסניפי ם,   בחוזרי   הבנק שיפורסם   התעריפית  
לתקופה  קבוע ה,  בריב ית  מדד  להלוואות   צמודות
בתוקף   יהיה   וא שר   ההלווא  ה, תקופת   ליתרת   הזהה  
בסעיף   52.3 האמור   המרוו ח   בהפחתת   עת,   באות ה  

לע  יל.

הפרשי  חישוב  ו צורת  דרך  אופן,  יקבע   את הבנק   50.5  
ויישומ  ם. אלה   הצמדה   תנאי   הוראות   לפי   ההצמדה  

)ככל   הערבים   הלקוח   ואת את   ת ח ייב   הבנק   קביעת  
שאלה יהיו  קיימים(  לכל  דבר  וענ   ין.

הלוואה  צמודה  למדד  בריבית  משתנה   - חלק ב ) 4(

תחולת תנאי  הלוואה  צמודה  למדד  בריבית  קבועה .51  

יחולו   להל ן, ו- 53 מוסכם בזה  כי  בכפוף  לאמור  ב סעיפים  52
על  כל  אחת   לעיל , ו- 50 ללא  שינוי  כל  הוראות  סעיפים 48, 49
לפרעון   עד   להל ן, בסעיף    52.2 כמוגדר   הביניי ם, מתקופות  

ההלו  ואה. המלא  בפועל   של

ריבית משתנה .52  

תישא  ההלוואה   לע  יל, בסעיף    48 האמור   אף   על   52.1  
ריבית  נומינלית  שנתית   בתקופת  הביניים הראשו נה,

ללקו  ח. בשיעור  עליו  יוסכם  בין  הבנק  

וללא  כל  קשר  לריבית לעיל , על אף  האמור  בסעיף  48 52.2  
הביניים לתקופת ביחס כאמור יוסכם עליה  

שיעור  הריבית  על  יתרתה   הבנק  ישנה   את הראשו נה,
שנתיי ם, שלש בת   ההל וואה, מ סולקת   של הבלתי  
כפי  שיוסכם  בין   ארבע  שנים  או  חמש  שני ם, שני ם,
זה   : תיקרא   בחלק כאמור   תקופח   )כל   ללקוח  הבנק  
ייקרא   כאמור   תקופה   כל   ותום   ביניי  ם", "תקופת  

בחלק  זה:  "תחנה   "(.

שינוי תקופת  הביניים 52.7  

לעי  ל, קובעה  הריבית  כאמור  כסעיף    52.6 כל  עוד   לא
יהיה   הלקו ח   תחנה   כל   לפני   בסמוך   בזה   כי מוסכם  
של    14 מוקדמת   בכתב,  ב הודע ה   להודיע   לבנק רשאי  
הביניים   לש נות   את תקופת ברצונו   כי   מראש,   ימים  
ארבע   לתקופ ה  א חרת,  בת  שנתיים  או  של ש  שני ם   או
הביניים   י שנה   את תקופת שני ם  או  חמש  שנים.   הבנק

שיעור הריבית  שי חול  על  כל  אחת  מתקופות  הביני  ם, 52.3  
כשיעור  יהיה  הראשו נה, הביניים  תקופת  למעט  
הריבית  התעריפית  שיהיה  נהוג  בבנק  לגבי  הלוואות  
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מוסכם  כי  סכום  ההלוואה  י הי ה  צמוד  במלואו  )הן  קרן   57.1  
החדש   היציג   ה שער   אם   ועל   כן למט"ח,   ריבית(   והן  
ה  יסודי, היציג   השער   לעומת   השתנה   לעיל,   כמוגדר  
ריב  ית( ו הן   קרן   )הן   תשלום   כל   לבנק   הלקוח   י של ם  

יחסי   באופן   הענ יין,   לפי   מוקטן,   מוגדל   או כשהוא  
ל שי עור  ה שינ וי  של  השער  היציג  ה חד ש  לעומת  השער  

היציג  הי  סודי.

        
       

 

 

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

   

שאליו  צמודה החוץ   מ טבע   משמעו   "מט"ח"   המונח  56.3
ההלוואה.

הביניים תקופת ואולם הלקוח, ל הודעת בהתא ם  
שתקופת במקרה משנתיים. תפחת לא הא חרונ ה  
הביניי ם  הא חר ונה  שתיווצר  תפחת  משנתיים,  תצורף  
תקופת  ב יניי ם  זו  לתקופת  הביניי ם  שלפניה,  שתהפוך  
שינוי   של   במקרה   האחרונ ה.   הבי ניי ם   להיות   תקופת
כאמו ר, הלקוח   להודעת   בהתאם   הביניי ם   תקופת  
תהיה   החדשה,   הבינ יים   לתקופת   שתיקבע   הריבית  
הבנק   בחוזר   שתתפרסם   התעריפית   לריבית   בהתאם  
להלוואות ביחס התחנה בתאריך בתוקף שיהיה  

צמודות  מדד  בריבית  קבועה  לתקופה  הזהה  לתקופת  
בסעיף   האמור   המרווח   בהפחתת   ה חדש ה,   הביניי ם  

לע  יל. 52.3  

על  רצונו  בשינוי  תקופת   יודיע  הלקוח   לבנק כל  עוד   לא
כפי   הביניים   אורך   תקופת י הי ה   כאמור,   הביניים  
לעי  ל, ללקוח  כאמור  בסעיף    52.2 שהוסכ ם  ב ין   הבנק
תקופת   בשינוי   רצונו   לבנק   על הלקוח   הוד יע   ואם  
כפי   הביניים   אורך   תקופת י הי ה   כאמור,   הביניים  
בעקבות  הודעת  הלקוח   ששונתה  לא חרונ ה  ע"י   הבנק

לבנק  כאמו  ר.

משמעו  השער  היציג המונח "השער  היציג  היסודי" - 56.4
שייקבע  ביום  מתן  סכום  ההלוואה  הצמודה  למט"ח.
אזי  יהיה חל  יום  כזה  ב יום  שבו  לא  נקבע  שער  יצי ג,
שנקבע האחרון   היציג   השער   היסו די, היציג   השער  

יום. לפני  אותו  

היציג השער   משמעו   ה חדש"   היציג   "השער   המונח  56.5
)הן כלשהו  סכום   ב פועל   של תשלומו   ביום   שייקבע  
ואם  לא  נקבע  ב אותו  יום  שער  יצי  ג, קרן  והן  רי בית(,
השער  האחרון  שנקבע   אזי  יהיה  השער  היציג   החדש,

לפני  אותו  יום.

חישוב הפרשי  הצמדה  למט"ח .57  

וחישוב  ה, הביניים   ריבית   שיעור   לענין   הבנק   קביעת   52.8  
יהיו   שאלה   )ככל   הערבי ם   הלקוח   ואת תחייב   את

קיימים(  לכל  דבר  וענ   ין.

)  מבוטל( 57.2 
פרעון מוקדם .53  

הפרשי חי שוב וצורת דרך אופן, את יקבע הבנק 57.3  
ויי שומם. אל ה   הצמד ה   תנאי   הוראות   לפי   ההצמדה  
)ככל הערבים   הלקו ח   ואת תחייב   את הבנק   קביעת  

שאלה יה יו  קיימים(  לכל  דבר  וענין.

הלקוח  יהיה ל עיל, על אף  ובנוסף לאמור  בסעיף  31 53.1  
הבלתי   יתרתה   כל   את   מוקדם   בפרעון   לפרוע   רשאי  
והפרשי  הצמדה   ריב ית, מסולקת  של  ההלוואה  )קר ן,
של   לקיומם   בכפוף   תחנ ה/ בכל   והריבית(   הקרן   על  

הלוואה  צמודה  למטבע  חוץ )בריבית  ליבור(התנאים  המצטברים  הבאי  ם: - חלק ב ) 6(

ריבית ליבור  צ מודה  למט"ח .58

הריבית ב שיעור   שנתית   נומינלית   ריבית   תישא   ההלוואה
כפי  שתחושב   להלן  , הכולל,  כהגדרתו  וכמשמעותו  בסעיף    60.1
ההל וואה, סכו ם   של   מסולקת   הבלתי   היתרה   הבנק,   על ע "י  
לפרעונה. המי ועד/י ם   למועד/ים   ועד   ההלוואה   מיו ם   מתן
ושיעור השנתית   הנומינלית   הריבית   שיעור   בדבר   הודעות  
"ה  הודעות"( זה:   ב חלק   )להלן   המתואמת   השנתית   הריבית  
כהגדרת ה  בסעיף  60.1 יישלחו  ללקוח  לגבי  כל   תקופת ריבית,
לתקופת  הריבית הריבית   הלקוח.  שיעורי   להלן,  ויחייבו  את  
הראשונ ה,  יירשמו  בלוח  הסילוקין  א שר  יי של ח  ללקוח  לאחר
בלתי   חלק   י ה וו   ו ה הודעות   הסילוקין   לוח   ההלוואה.   ב יצוע  

נפרד  מכתב  ז  ה.

בכתב מתאימה בקשה בבנק התקבלה 53.1.2  
לפני   יום   לפחות  30 כאמו ר, מוקדם   לפרעון  

כל  ת ח  נה.

כספים הופקדו בבנק הלקוח בחשבון 53.1.3  
לביצוע והדרושים המתאימים בסכומים  

פרעון  מוקדם  כאמור  .

פי כאמור   על שיבוצע   מוקדם   פרע ון   של   מקרה   בכל   53.2  
לא  תחול  על  הלקוח  החובה  לשלם   הוראות  ס עיף  ז ה   ,

שביר   ה. עמלת  פר עון  מוקדם  או   קנס

הצהרה .54  

ידאג  לקבל  מהבנק  הבהרות  בדבר   קיבל   ו/או הלקו ח  מאשר   כי
למדד   צמודה   הלוואה   של   והמיו חדות   השונות   המשמעויות  
בהלוואה   האפשריים   והסיכויים/ הסיכ וני ם   משתנה,   בריבית  

מסוג  ז  ה.

הצמדה למט"ח .59

להל  ן, סכום ההלוואה  והריבית  הנזכרים בסעיף    60.1 59.1
יהיו  צמודים   וכל  התשלומים  הנוספים  על   פי חלק זה,
הבנק   בין   יוסכם   המטבע  עליו   סוג   היציג   של לשער  

ללקו  ח. הלוואה  צמודה  למטבע  חוץ  בריבית קבועה   - חלק ב ) 5(

ריבית צמודה  למ ט"ח .55  
56.5 םעיפיס ותארוה 59.2 -  על ם ג וולחי,עיללו 56.4

 קחל לפי ור(בלי יתבריב)ץוח עבטלמ דהוצמ וואההל
 .זה

ה הל ווא ה  תישא  ריבית  נומ ינלית  שנתית  ב שיעור  עליו  יוסכם  
ללקוח  כ פי  שתחו שב  ע"י  הבנק,  צמודה  למט"ח,  על   בין   הבנק
מתן   מיום   ההלוואה,   סכו ם   של   מסולקת   הבלתי   היתר ה  
ריבית   שהיא   לפרעונה,   המיועד/ים   למועד/י ם   ועד   ההלוואה  
שישלח   הסילוקין   בלוח   שי צוי ין   בשיעור   מתואמת   שנתית  
נפרד  מכתב   ללקוח  לאחר  ביצ וע  ה הלווא ה  וי הווה   חלק בלתי

ז  ה.

ריבית  הליבור  ודרך  החישוב קביעת   .60  

לשער צמודה   שנתית   ריבית   ישא   ההלוואה   סכום 60.1
בשיעור תהיה השנתית הריבית היסודי. היציג  
השווה  ל"שער  הליבור"  בהגדרתם להלן )או  לריבית

ניהול  בחוברת   בסעיף   12.2 כהגדרתה  החלופ  ית,
עליו  יוסכם   בתוספת  מרווח  קבוע  ב אחוזי ם, חשבון( ,
)שער   זה:  "המרווח "( בין  הבנק  ללקוח  )להלן   בחלק
ייקרא   הליבור )או  הריבית  החלופית( בצירוף  המרוו ח,
ריבית  הליבור בחלק  זה:  "שיעור  הריבית  הכולל   "(.
ששה או חודשים שלושה של לתקופה תיקבע  

הצמדה למט"ח .56  

)  מבוטל( 56.2 
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הלוח  הגרגוריאני  או  תקופה   חודשים  קלנדריי ם   לפי
מתן  בעת   ללקוח   הבנק  בין  שיו סכ ם   כפי   אח  רת,
שיעור   הריבית  "(. "תקופת  זה:  )בחלק  ההלוואה  
לגבי  כל  תקופת   יחושב   ההלוואה   הכולל  על   הריבית  
ריבית  ע ל  ה סכומי ם  שהלקו ח  יהיה  חייב  לבנ ק  מזמן  
סכום של מ סולקת הבלתי היתרה בגין לזמ  ן,

ההל  וואה.

     

   

תנאים  מיוחדים  להלוואות  במט"ח ג   - חלק

ליבור   ( הלוואה  במטבע  חוץ  )בריבית   - חלק  ג )1(

הלוואה  במטבע  חוץ .62

)קרן ותיפרע   ריבית,   ותי שא   חוץ   במטבע   תינתן   ההלוואה
ניתנ  ה. וריבית(  באותו  מטבע   בו

ריבית  במט"ח .63  
או  "שער  ליבור"  בכתב  זה  , )  LIBOR (  "המונ ח  "ליבור 60.2  
INTERBANK OFFERED (  משמעו:  ריבית  ליבור
המוצעת הריבית שהיא ,) RATE LONDON 
לבנקי ם  גדולים  על  פקדונות  במטבע  חוץ  )הזהה  לאותו  
הבינבנקאי   בשוק   ההלוואה(   ניתנה   שבו   מ טבע   סו ג  
יום   מדי   שתפורסם   כפי   הריב  ית, לתקופת   בלונדו  ן,
עסקים ימי שני לונדו ן, שעון לפי 11:00 בשעה  
הכספים בשווק י מסחר מתנהל בה ם בנקאיי ם  
ריבית   )בחלק תקופת   כל   של   תחילתה   לפני   בלונדון  

שממנו   המידע   מקור   הריבית  "(. קביעת   "יו ם   זה:  
או   LIBOR01 'מס ע מוד   יהיה   הליבו ר   שער   יילק ח  
במערכת המתאים( )לפי LIBOR02 מ ס' עמוד  
כ- הידוע ה   Bloomberg במערכת או Reuters 

לפי   והכל   - אחרת   מקובלת   מערכת   כל   או   BBAM 
קביעת  הבנק   .

הריבית ב שיעור   שנתית   נומ ינלית   ריבית   תישא   ההלוואה
ל הל ן,  כפי  שתחושב  ע"י  הבנק, הכולל,  כמשמעותו  בסעיף    64.1
של  סכום  ה הלוואה,  ממועד  מתן על  היתרה  הבלתי   מסולקת
ה הל וואה  ועד  למועד/ים  המיועד/ים  לפרעונ ה.  הודעות  בדבר
שיעור  הריבית  הנומינלית  השנתית  ו שיעור  הריבית  השנתית
ריבית, תקופת כל לגבי ללקו ח יישלחו המתואמת,
שיעורי הלקוח.   את   ויחייבו   להלן,   בסעיף    64.1 כמשמעותה  
הסילוקין ייר שמו  בלו ח   הראשונה   הריבית   לתקופת   הריבית  
הסילוקין לו ח   ה הלווא   ה. ביצוע   לאחר   ללקו ח   יישל ח   אשר  

נפרד  מכתב  זה. וה הודעות יה וו  חלק   בלתי

קביעת  ריבית  הליבו ר  ודרך  החישוב .64

השווה בשיעור   שנתית   ריבית   יש א   ההלוואה   סכום   64.1
לעיל(  בתו ספת   ל"שער  הליבור"  )כהגדרתו  בסעיף    60.2
)שער  הליבור  )או לעיל   ( המרווח  )כהגדרתו  בסעיף    60.1
זה: ייקר א   בחלק הריבית  החלופית(  בצירוף  המר וו   ח,
תיקבע הליבור ריבית הכולל"(. הריבית "שיעור
חודשים ששה או חודשים שלושה של לתקופה
כפי הלוח  הגר גורי אני  או  תקופה  אח  רת, קלנדריים   לפי
)בחלק ההלוואה   מתן   ללקו ח  בעת   הבנק   שיוסכם  בין  
על הכולל   הריבית   שיעור הריבית  "(. "תקופת   זה:  
ההלוואה  יחושב  לגבי  כל  תקופת  ריבית  על  הסכומים
היתרה בגין   לזמ  ן, מזמן   לבנק   חייב   יהיה   שהלקוח  

הבלתי  מסולקת  של  סכום  ההלוואה.

לא הליבור   שער   בו   במקרה   כי   בז ה   ומוסכם   מוצהר   60.3  
יחדל  מלהתפרס ם,  יחול  האמור  בסעיף   יהיה  קיים   ו/או
בחוברת  ניהול  חשבון,  והריבית  החלופית  תבוא   12.2  
במקום  שער  הליבור  הן  בכתב  זה  ו הן  בכל  מסמך  של  
בסעיף   כהגדרת ם   ההתק שרות   בתנאי   )לרבות   הבנק  
מוצהר ל עיל, מהאמור לגרוע מבלי לעיל  (. 33.3  

יקבע  )וכל   ומוסכ ם  כי  בכל  מקרה  שבזמן  כלשהו   הבנק
אין   הלקו ח  לכל  דבר  וענין(   כי קביעה  כזו  תחייב   את
שער   קביעת   לשם   מתאימים   אמצעי ם   בידי   הבנק
הליבור  )או  הריבית  החלופית(  בהתאם  לאמור  בסעיף  
א ז  יקבע  הבנק  את  השער  בהתייעצות   זה  לעיל,   כי 60  

מוצהר  ומוסכ ם  בזה  במקרה  בו  שער  הליבור  לא  יהיהעם  מומחים  כלכליים  שייבחרו  ע "י    הבנק. 64.2
יחדל  מלהתפרסם,  יח ול  האמור  בסעיף    12.2 קיי ם   ו/או
בחוברת  ני הול  חשבון,  והריבית  החלופית  תבוא  במקום
הבנק של   מסמך   בכל   והן   זה   בכתב   הן   הליבור   שער  
בסעיף   33.3 כהגדרתם   ההתקשרות   בתנאי   )לרבות  
ומוסכם  כי מוצהר   לעיל   ,  מהאמור   לגרוע   מבלי   לע  יל(.
ייקבע  )כל  קביעה  כזו   בכל  מקרה  שבזמן  כלשהו   הבנק
הבנק א ין   בידי וענין(   כי דבר   לכל   הלקוח   ת חייב   את
)או הליבור שער קביעת לשם מתאימים אמצעים
זה  לעיל, הריבית  החלופית(  בהתא ם  לאמור  בסעיף    64
השער  בהת ייע צות  ע ם  מומחים כי  אז  יקבע  הבנק   את

כלכליים  שייבחרו  ע"י  הבנק.

עבור  כל הכולל,   הריבית   שיעור   פי   הריבית   על סכו ם   60.4  
ההלוואה   תקופת  ריבית,  ביחד  ע ם  שיעורי  סכום   קרן
ביום   ובצרוף  הפר שי  הצמדה,  ישולמו  ע"י  הלקוח   לבנק

ריבית.   האחרון  שבסוף  כל   תקופת

דחיית  המועד  לפרעון  תשלומי יוסכם   על בכל  מקרה   בו 60.5  
הריבית,  תחושב  הריבית  בגין  תקופות  הר יבית  הנדחות  
ריבית  )להלן  בכתב  זה:   בסוף  כל   תקופת ותצורף   לקרן
"ריבית  מצטברת  דחויה"(,  עד  למועד  תשלום  שיוסכם  
הדחויה   המצטברת   הריבית   ללקו ח.   הבנק   ב ין   עליו  
ת שול ם  באותו  מועד  שיוסכם  עליו  כאמור,  ומתאריך  
כל  תקופת  ריבית  תחושב  ותשולם   ז ה  ואילך  הריבית   על

כפי  שהוסכם  מלכתחיל ה.  
או   מועד   בדבר   ללקוח,   ב ין   הבנק א חרת   ונקבע   הי ה  
מועדי  פרעון  הריבית  המצטברת  הדחויה,  אזי  הריבית  
או למועד בהתאם תיפרע הדחויה המצטברת  

המועדים  שייקב עו  כאמו  ר.

הלוואה  במטבע לעיל,  יחו לו  ג ם   על הוראות  סעיף    60.5 64.3
חוץ  )בריבית  ליבור(,  לפי חלק  זה.

כל עבור   הכולל,   הריבית   שי עור   פי   הריבית   על סכום   64.4
במטבע   הלקוח   לבנק ישולם   על ידי ריבית,   תקופת  
ה הל ווא ה,  ביום ה הל ווא ה,  ביחד  עם  שיעורי  סכום   קרן

ריבי  ת. האחרון  של  כל   תקופת

חישוב  הפרשי  הצמדה  למ ט"ח .61  

מוסכ ם  כי  סכו ם  ההלוואה  יהיה  צמוד  במלואו  )הן  קרן 61.1  
החדש   היציג   השער   אם   כן   ועל   למט"ח,   ריבית(   ו הן  
הלקוח   ישלם   היסודי,   היציג   ה שער   לעומת   השתנה  
לבנק  כל  תשלו ם  )הן  קרן והן  ריבית(  כשהוא  מוגדל  או  
של   השינוי   ל שיעור   י חסי   באופ ן   העניין,   לפי   מוקטן,  

השער  היציג  החדש  לעומת  השער  ה יציג  הי  סודי.

ה עובק יתבריב ץוח עבטבמ וואההל-(2ג ) חלק

ריבית  קבועה  במט"ח .65

ללקוח   ההלוואה  תישא  ריבית  בשיעור  עליו  יוסכ ם  ב ין   הבנק
כפי  שת חו שב  ע"י  הבנק,  על  היתר ה  הבלתי  מסולקת  של  סכום
המיועד/ים   למועד/י ם   ועד   ההלוואה   ממועד   מתן ה הל ווא ה,  
בלוח יירש ם   המתואמת   השנתית   הריבית   שיעור   לפרעונה.  
הסילוקין  שיישלח  ללקוח  לאחר  ביצוע  ההלוואה  ויהוו ה  חלק

בלתי  נפרד  מכתב  זה.

)  מבוטל( 61.2 

הפרשי חישוב  וצורת דרך אופן, את יקבע הבנק 61.3  
ויישומ  ם. אלה   הצמדה   תנאי   הוראות   לפי   ההצמדה  

)ככל   הערבים   הלקוח   ואת תח ייב   את הבנק   קביעת  
שאלה יהיו  קיימים(  לכל  דבר  וענ   ין.
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והריבית  בדרך   נתן  הבנק  ללקוח  דרישה  לת שלום   הקרן 69.3  
חייב   הלקוח  יהיה  אזי   - להלן   זה  בחלק  המפורטת  
סכום   מלוא   הדרישה   את עם   מתן מיד   לסלק   לבנק
סכום   בתוספת   זה,   חלק  פי   לו   על שניתן   האשראי  

מאת  הלקוח  עד  לאותה    עת. הריבית  שיגיע   לבנק מועדי הריבית   .6  7
ההלווא  ה, במטבע   הלקוח   לבנק ע"י   ישולם  הריבית   סכו ם  

שיוסכם   במועדים   ההלוואה,   סכום   קרן שיעורי   עם   ביחד  
ללקו  ח. ע ליהם בין   הבנק

הפירעון   שנפרע  במ ועד במועד הפירעון  של  כל   אשראי 69.4  
יהיה   המקורי  )לרבות  אשראי  חוזר,  כהגדרתו  לה  לן(,
ז  ה: הבנק  ר שא י,  להעמיד  אשראי  חדש  )להלן   בחלק  ד'

של   הריבית   ושיעור   הקרן   סכום   חוז  ר"(. "אשראי  
זהי  ם, יהיו   החוזר   האשראי   ושל   שנפרע   הא שראי  
חוזר   להל ן.   מתן אשראי בסעיף    69.5 לאמור   בכ פוף  
מראש   הלקו ח  או  הודעה בקשה  מצד הגשת אי נו  טעון
לפני   לבנק,   הודיע   לא   שהלקוח   ובלבד  מצד   הבנק,
רצונו  לפרוע   את  האשראי. העמדת  האשראי  החוזר,   על

תנאים  מיוחדים  להקצאת  אשראי   ד   - חלק

דריש ה   קצר  מועד   לפי

האשראי   במקרה  שהבנק  י חליט  לשנות  את  הריבית   על 69.5  
ל העמיד  אשראי  חוזר   זה   או חלק  ד' פי   שהוקצה   על
האשראי   של   הריבית   משיעור   שונה   ריבית   ב שיעור  

ההוראות  הב  אות: שנפרע, יחולו

מיידי  )ככל   הנ"ל  לפירעון הא שראי הבנק  יעמיד   את  *  
הפירעון   מועד  לפני   יחול   הריבית   שינוי   שמועד 

המקור  י(;
  

רשאי  לקבוע  מסגרת  בסכום   יהיה ידוע  ללקוח   כי הבנק 68.5  
ידי   ידי ו,  ומסגרת  זו  שתיקבע   על שונה  מהמבוקש   על
ל  בטל, הלקוח  כלפי  הבנק.   הבנק זכאי הבנק  תחייב   את
המסגרת  בכל    עת, לשנות   את לדחות,  להקטין,  לעכב   או
נימוק,  הכל   מוקדמת   או מבלי  ליתן  ללקוח  כל  הודעה

על  פי  קביעתו ושיקול  דעתו  הבלעדי של הבנ  ק.

לעיל,  אם  חל  שינוי  בריבית   למרות  האמור  בסעיף    69.5 69.6  
ההוראות  ה  באות: בנק ישראל, יחולו

העמדת  מסגרת  כאמור  לעיל  נועדה   כן  ידוע  ללקו ח   כי 68.6  
בהעמדת  אשראי  קצר   אך ורק  להקל  על  טיפול   הבנק
ב פועל,  ככל  שיועמד,  ועצם  העמדת  המסגרת  לא   מועד
להעמדת   מצד   הבנק כלשהי   כהתחייבות   תתפרש  
כל   לגבי   - כפופה  אשר   בפועל,   מועד   קצר  אשראי  

הבלעדי  של  ה  בנק. לשיקול   דעתו אשראי  בנפרד  -

מיידי  )ככל   האשראי  הנ"ל  לפירעון הבנק  יעמיד   את *  
הפירעון   מועד  לפני   יחול   הריבית   שינוי   שמועד 

המקור  י(;

ידי   לתקופה  שתיקבע   על חדש אשראי הבנק  יקצה *  
גבו הה/נמוכה   תהיה   החדשה   הריבית   הבנק  .
האשראי  שנפרע  בא ותו  שיעור   מהריבית  שחלה   על

ישראל.   בו  עלתה/ירדה  ריבית   בנק פי  שיחה  טלפונית   הא שראי  יועמד  לבקשת  הלקוח   על 68.7  
פי  כל  אמצעי  תקשורת  אחר הנהוג  בבנק  או   ו/או   על
כל   בזה   כי מוסכם  הסכמתו.   ייתן   את שלגביו   הבנק
האשראי   בדבר   הקצאת ב" הודעה   הכ לולים   הפרטים  
לוח  סילוקין"  )להלן  בחלק    ד' לפי  דרישה - מועד קצר
ללקו  ח, ישלח   אשר   הבנק הסילוקין"(   "לוח   זה:  

לבין   בינינו  שסוכם  את   וכמשקפים  כנכונים  ייחשבו  
הסילוקין   לוח   מתייחס   אל יו   האשראי   לגבי   הבנק  

האמו  ר.

הודעות  ודרישת  תשלום   אופן  מתן .70  

לדרוש   רשאי   יהיה   הבנק לע  יל, בסעיף    69 לאמור   בהמשך  
מ הלקו ח  ת שלום  מיידי  של  סכום  האשראי  בתוספת  הריבית  
על   ללקוח  להודיע   בגינו,   וכן המגיע   לבנק נוסף  סכום   וכל  
ידי   שינויים  בריבית,  ככל  שיידר ש,  באמצעות  הטלפון   ו/או על
אחרת,  בין  במכתב,  בין  בפקס,  בין  במברק,  בין   מתן  הודע ה
תק שורת   באמצעות   ב ין   מחשבי  ם, תקשורת   באמצעות  

לנכו  ן. הכל  כפי  שהבנק   ימצא אחרת  - אלקטרונית   ו/או     

הוראות  טלפוניות   .71  

לפי  דרישה  מותנית  בהתקשרות  מועד הקצאת  אשראי  קצר
בכתב  הוראות  טלפוניו  ת. עם   הבנק הלקוח

בסיס   לפי  חישוב יומי   על הריבית  תחושב   על ידי הבנק 69.2  
קלנדרית,  ותיפרע   בפועל  באותה  שנה של  מספר  הימים
עם  הקרן,  בתום  תקופת  האשראי   הלקוח  ביחד על   ידי
שנקבעה  מלכתחילה  בהתאם  לאמור בלוח  הסילוקין  
מיד   הפירעון  המקורי"(,   או זה:  "מועד ד' )להלן   בחלק
כמפורט  לה  לן, דרישה  ראשונה   על ידי הבנק עם   מתן

בדבר   לבנק   הלקוח  ידי   הודעה   על מתן   עם   מייד  או  
לפי  המוקדם   והריבית  - סכום   הקרן ר צו נו  לפרוע   את

מביניהם.  

ריבית  פיגורים   .72  

הלקוח  ישולם   על ידי שלא   הנ"ל   מהסכומים  סכום  כל  
השווה  ל"ריבית  במועדו,  ישא  ריבית  פיגורים  מירבית  בשיעור
התקף  בעת  לעיל,  בנוס חו   מירבית"  כמשמעותה  בסעיף    8.2

חישוב הריבית  המירבית.

   

הלוואה  במטבע   לעיל,  יחולו  גם   על ו-  62 הוראות  ס עיפים    60.5 .66  
חלק  ז  ה. לפי חוץ  בריבית  קבועה,

הקצאת  מסגרת  אשראי  והעמדת  אשראי   .68  

דעתו   שיקול   פי   בפע ם,   על פעם   יקבע   מדי הבנק   68.1  
מועד  לפי   קצר המסגרת  לקבלת   אשראי הבלעדי,   את
אשר יהיה  מוכן,  אם ב כלל,  להעמידה לרשות   דרישה

זה:  "המסג  רת"(. הלקוח )להלן  בחלק  ד'

מדי   הבנק  רשאי  ליתן  ללקוח  מתוך  המסגרת  האמורה, 68.2  
ליתן  האשראי   אשראי  חד  פעמי   או סכום פעם  בפעם,
בפ  ועל, בשלבים,  כשכל  אשראי  ואשראי  שיינתן  ללקוח

ובתנאים   ידי   הבנק שתיקבע   על לתקופה   יהיה  
שייקבעו  בעת  קבלת האשראי  בפ ועל. המיוחדים

שיעור הריבית  החדש  ביום   הבנק  יודיע  ללקוח   על *  
לה  לן; זה ד' שינוי  הריבית,  בדרך המפורטת   בחלק

 .)מבוטל( 68.3

כפי  שתאושר   המסגרת  האמורה  הנה הלקוח  מאשר   כי 68.4  
אשראי   לבקשת   ובהמשך  בהסתמך   על על   ידי הבנק,

ע"י  הלקוח  לבנ  ק. שתוגש
ידי   שתיקבע   על הבנק  יקצה  אשראי  חדש  לתקופה *  

לעי  ל. הבנק, ובריבית  עליה  הודיע  ללקוח  כאמור

בלוח  הסילוקין   כך   אלא הבנק  לא  יודיע  ללקוח   על *  
הקצאת  אשראי  חדש  כאמור  בסעיף   שיישלח  לו  עם

לה  לן; זה

 םותשל ותרישדו יתבריה בוחיש .69

העמדת   בגין   מהלקוח   לבנק יגיעו   אשר   הסכומי ם   69.1  
שייקבע  בין   זה,  ישאו  ריבית  בשיעור פי   חלק אשראי   על
ואשראי  מתוך   כל   אשראי עם   מתן הלקוח  לב ין   הבנק

המסג  רת.
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 רתוזחתיבל וראהה .73

 ןובשח את בייחלרזחו בלתי פןאוב לבנק הזבהרמו חוהלק
 ופרטי רשא בבנק לושרחא וןבשח כל או בבנק לושש"עוה
 יכפ ביתוהרי הקרן ומיכסב ן",וקיילסה חוב"ל עויופי

 םא יןב וזאת ן,עורפיה ועדיבמ הבנק, ידי על שבווחיש
 בקע הזכל ךפוהיש או יטוריבד או טורירדיק ה היי וןבשחה
 תא ביוחה רתבתמו הכזי קבנהש מנת על ר,מוהא ביוחה

 ובשחיי ךכךרצוול ן",קילוי סהחוב"ל בנקוה אירשהא םסכו
 לעיל 69 ףעי בס םעיהקבו םידועמהמ דחא כל וןרעפי כמועדי

 .םהנימבי םדהמוק פיל-

 רישהד לפי דעומ רצק עם אשראי רבקש ותעמל .74

 תרבולל,עילהז'ד בחלק רומכא אשראי של הדעמה כל ין בג
 ירהמקו ועדובמ יןב ע,רנפש אשראי של רתזחו הדהעמ יןבג

 בויחיח,קוהל וזמתיביןבו נקבה זמתיוביןבו,דועמםרטיןבו
 .הבנק וןיפ רתע פי על בעמלות וןבשחה

 תועצבאמ ותעילים לפדחומי ם תנאי- ה חלק
 יאראש ס כרטי

 גוס פי על ו"לחב םושיימשל ץוח עבטמ בתצהק עתביק.75
 יאראשהס כרטי

 ידי על בעתנק לעת עתמ כי חוללק בזאת יעדמו הבנק 75.1
 יקזיחלמ "לחוב ח"במט שומשי ל הבקצה הבנק

 :הז 75 ףעיבס לןה)ל םייימנלאובי אשראי יסי רטכ
 יארשאה יסירטכ גיסו פי על ח",מט" בתהקצ"
 .םיונ שה

 ,לו"חב םישמושי ה לכל יחסתתימ חמט"ה בתהקצ 75.2
 יקלפובד A.T.M. ירישכבמ םימנזומ שיכותמ רבותל

 :לןהדלכ טיתאוטמ שתדחתמ היאום,יהבנק

 טרכראשי "יעםיונפקהמ םימילאוינב אשראי יסי רטכ
 קחלב לןה)ל בע"מ ראלשי ד(ריורוק) ייופריו ו/או בע"מ

 ןקריאמ םליועפ "יע ו/או "(רטכראשי בתלושת" ה:ז
 "(רסאקספ יקןר"אמ ה:ז בחלק לןה)ל בע"מ רסאקספ

 םימינלאובי אשראי יסירטכ ם, יו 14-ל אחת-
 יסכרטי ו/או בע"מ ראלשיבלוק רסינדי "יעםיונפקהמ

 "(רסיניד" ה:ז בחלק לןהל) בע"מ אלרש לי אשראי
 תחא- ארץ(ב םישומשיל םג יחסתמתי הבהקצה)
 ;שדחו ל

 חולקת הימחת

 יסכרטי "יע יםקנפוהמ םיימנלאובי אשראי יסירטכ
 טע)למ "(הזי"ו ה:ז לקחב לן הל) בע"מ אלרשלי אשראי

- ם(ישדחו 3-ל ונפקהמ מינלאובי הזוי אירשא רטיסכ
 .םישדחו 3-ל אחת

 טרכראשי בתלושת של םימינלאויב אשראי יסירטכב 75.3
 אהו חט"המ בתהקצ םסכו ס,ראקספ יקןראמ ו/או

 הלא אירשא יסי רטכ כל על חל הואו דבבל שיאי
 לש דחא ףני בס ח הלקו םש על נפקויו ו/או קונפהוש

 .םהנימבי הגבוההבקצההם סכו פיל הבנק,

 תבקצה םסכו ם,יומיינלאב רסינדי אשראי יסירטכב
 וקפונהשהז מסוג ראיש הא יסי רטכ כל על חל ח"המט
 הובהג הבקצההם סכו פי ל,ון בשחבחקולל קונפיו ו/או

 .םהיינבמ
 תבקצה ם סכו ם,יומינלאבי הזיו אשראי יסירטכב

 .הז מסוג רטיסכ כל על חל ח"המט

 תנולפ יועל ח,"המט בתקצהוינשיביןנעומחולקה אם 75.4
 .ןשבוחה הלמתנ וב בנקהףניס של שורו יא בלתלק

 דבכל לאש י,דבלעה ותדע ולשיק פי על י,אשר הבנק 75.5
 ןכו ,חקולל דעמשתו הבקצההמ ותרגחוה ותכשי מ

 ספובטשםיבתנא רכאמו כלה- הלבטל ו/או הינטלהק
 יסכרטי רתבחו הבנק יןבל חוהלק יןבש ותרשקההת

 .נטיתברלהאירשהא

 תרבח "יעחוללק ח שלישת ת,שידחוהביוחה דעתהוב 75.6
 ח"המט בתהקצ יןיצות נטית,ברלה אירשהא יסי רטכ

 .ביוחה דעתהו דועלמ וןכוח, נהלק שות רל דתהעומ

 תאורהולםפיפוכ "לחוב שראיא רטיסכבםישושימו שותרכי .76
 ףתוקב יוהיש פיכ ץ,חו בעמט על חופיקל יחסב חלותה יןדה

 .אלרשבי לעת מעת

 עבמט על חקלמפ רתעבי טיתרלבנה אירש הא יסירטכ רתבח .77
 יכפ ל,ו"חב םניזוממ שיכותמו אותעסק על םיחויוד וץח

 .וץחבעמט עלחקופיה ותארהוב לעת עתמבעייק/בעשנק

 תהוראוה רית יןבל הז חלק ותראהו יןב הרסתי יןא דעו כל .78
 .הז בתכ ראותהו רית לוחוזה, י בכתב

ה ימחת שם  ך ארית

_______________________ יףנס  _____________________________ ס'ן מוחשב
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