" 1.5.8תנאי ההתקשרות המקוריים"  -המסמכים
עליהם חתמנו בעת ההתקשרות המקורית,
ובכללם מסמך בקשה לפתיחת חשבון ותנאים
כללים לניהול חשבון ,ומסמכים נוספים אם
וככל שנחתמו ו/או שייחתמו בעתיד ,והכול כפי
שחלים ו/או שיחולו על חשבוננו וכפי ששונו ו/או
ישונו בעתיד.
 .2סכום המסגרת ושיעורי הריבית
 2.1מסגרת האשראי המאושרת תעמוד על סך
ש"ח  ,ותשא ריבית כמפורט להלן-:
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* מובהר ,כי הריבית המצוינת הינה נכון למועד חתימת הסכם זה.
במקרה של שינוי הריבית יחול האמור בסעיף  5להלן.

 2.2ידוע לנו ואנו מסכימים ,כי בנוסף למסגרת האשראי
שלפי הסכם זה ,הבנק יהיה רשאי על פי שיקול דעתו
המוחלט והבלעדי ,מבלי שיהא חייב לעשות כן או
לנמק החלטתו לעשות או שלא לעשות כן ,ומבלי
שתהיה לנו הזכות לדרוש מהבנק לעשות כן ,להגדיל
מיוזמתו ובלא הגשת בקשה מצידנו ,את מסגרת
האשראי האמורה לעיל ,בסכום או בסכומים נוספים,
כפי שימצא לנכון .הבנק יודיע לנו על כך בכתב ויפרט
בהודעתו את תקופת מסגרת האשראי הנוספת ,את
סכומה ,וכל יתר הפרטים בהתאם להוראות הדין .על
מסגרת האשראי המוגדלת כאמור יחולו כל הוראות
הסכם זה ,בהתאמה.
 .3הריבית ,אופן חישובה ומועדי החיוב
 3.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף לאמור בסעיף 7.6
להלן ,יתרות חובה בחשבון ישאו ריבית משתנה
)להלן"-הריבית"( המחושבת בהתאם ל"ריבית יהב"
ו/או "ריבית הפריים" בצרוף תוספת סיכון ,בשיעורים
השנתיים החלים על מדרגות הריבית של סכום
המסגרת ,בהתאם לטבלת מדרגות הריבית שבסעיף
 2.1לעיל .הריבית תשתנה בכל עת שיחול שינוי "בריבית
יהב" ו/או ב"ריבית הפריים" כאמור בהגדרת "ריבית
יהב" ו"ריבית הפריים" בסעיפים  1.5.5ו 1.5.6-לעיל.

 4.2מובהר ,כי הפקדת המשכורת כאמור לעיל לא תפחית
ו/או תגרע בשום מקרה מזכויות הבנק לקיזוז ,עיכבון,
שעבוד ,חיוב חשבון וזכויות אחרות כפי שיש לו לפי
תנאי ההתקשרות המקוריים על הלקוח.
 4.3הבטוחות שניתנו ו/או שינתנו לבנק להבטחת פירעון
סכומי האשראי )לרבות התחייבותנו להפקדת משכורת
בבנק ,כאמור בסעיף  4.1לעיל( הן בעלות אופי מתמיד
ותישארנה בתוקף עד שהבנק יאשר בכתב את ביטולן
או עד פירעונו המלא של האשראי שלהבטחתו ניתנו
)לרבות הוצאות נלוות וכיו"ב ,בהתאם להסכמי
האשראי האמור( ,לפי המוקדם מבין השניים.

2

 .5שינויים במסגרת האשראי ובריבית
 5.1הבנק יהא רשאי לשנות את מועד החיוב ,שיטת החישוב
ושיעורי הריבית ,בהתאם להודעת הבנק ו/או פרסום
על פי הוראות הדין ,בכללן כללי הבנקאות )שירות
ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים( תשנ"ב1992-
או כל חוק אחר שיבוא במקומן.
 5.2בכלל זה ,הבנק יהיה רשאי בכל עת ,לשנות את שעור
הפריים ו/או את תוספת הסיכון שפורטה בסעיף 2.1
לעיל ,כמו גם את תדירות החיוב ,ובלבד שתפורסם
הודעה על כך בשני עיתונים יומיים ,ועל גבי לוח בסניף,
או שתינתן לנו ,או תישלח אלינו ,הודעה בכתב,
במועדים כמפורט להלן;
 5.2.1בשינוי במועד החיוב של הריביות הנ"ל או
התדירות לחיובן  -ארבעה עשר יום לפחות לפני
השינוי.
 5.2.2ביתר המקרים  -שלושה ימי עסקים לפחות לפני
השינוי.
 5.2.3במקרה של הורדת שיעור הפריים  -אנו
מסכימים כי הבנק יהיה רשאי לפרסם הודעה
על כך בשני עיתונים יומיים ועל גבי לוח בסניף
לא יאוחר משלושה ימי עסקים לאחר השינוי.
 5.2.4החל מהמועד הנקוב בהודעות כאמור ,יכנסו
השינויים לתוקף והסכומים האמורים לעיל,
לפי העניין ,ישאו ריבית בשיעור החדש הנקוב
בהודעה.
 5.2.5הוראות סעיף זה יחולו גם אם ינקוט הבנק
בהליכים משפטיים לגביית סכומים המגיעים
לבנק בהתאם לתנאים אלה.
 5.2.6הובהר לנו ,כי אופן ומועדי פרסום השינויים
בשיעור הריבית שפורטו לעיל הינם בהתאם
להוראות הדין החלות במועד חתימתנו על כתב
התחייבות זה ,והם ישתנו או יותאמו ,מעת לעת,
במידת הצורך ,אם וככל שהוראות הדין
האמורות ישתנו.
 5.3ידוע לנו ,כי בכל מקרה בו יודיע הבנק על שינוי שיעור
הריבית ,המועד לתשלומה ,הדרך לקביעתה או דרך
החישוב לצבירתה ,אנו נהיה רשאים לסלק לבנק תוך
שבעה ) (7ימים מתאריך ההודעה של הבנק את מלוא
יתרות החובה בחשבון בצירוף הריבית ,לפי שיעורי
ותנאי הריבית טרם שינוים כאמור על ידי הבנק .לא
נעשה שימוש בזכותנו כאמור ,ישאו סכומי החוב
שבחשבון ריבית בשיעורים ובתנאים כפי שיקבעו על
ידי הבנק ,החל מהתאריך שייקבע בהודעת השינוי.
 5.4הבנק רשאי להקטין או להפסיק את מתן האשראי,
כולו או מקצתו ,בהודעה מוקדמת של עשרה ימים
לפחות .זאת ,בין היתר במקרים של שינוי במאפייני
החשבון ,היקף וסוג ההכנסות המופקדות לחשבון ו/או
שינוי באופי פעילות החשבון ,והכל מבלי לגרוע
מהאמור בסעיף  5.5להלן.
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 3.2הלקוח ישא בריבית בגין האשראי שינוצל על ידו .כל
אחת מהריביות הנזכרות בכתב זה ,תחושב על בסיס
היתרות היומיות ומספר הימים שחלפו בפועל ,מחולק
במספר הימים המלא באותה השנה .ריבית כנ"ל תהיה
מצטברת ותיזקף לחובת החשבון בתום כל חודש ביום
הראשון של החודש שאחריו ,או לבחירת הבנק בתום
כל רבעון ביום הראשון של החודשים ינואר ,אפריל,
יולי ואוקטובר של כל שנה ,או בתום תקופה אחרת
כפי שיהא נהוג בבנק מעת לעת ,החל במועד הקרוב
ביותר אחרי מועד ניצול מסגרת האשראי כולה או
חלקה לראשונה.

 .4תנאים ובטחונות
 4.1תנאי לאישור מסגרת האשראי ו/או להבטחת מסגרת
האשראי ,הינו הפקדת משכורתנו לחשבון ,באופן שוטף.

 5.5על אף האמור לעיל ,הבנק יהא רשאי להקטין או
להפסיק את מתן האשראי ,כולו או מקצתו ,לאלתר
וללא כל הודעה מוקדמת ,הכל לפי שיקול דעתו
הבלעדי-:

 6.5אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור למסגרת אשראי
זו ,וכל עוד לא הועמדה המסגרת בפועל ,לא יהיה הבנק
חייב להעמיד את המסגרת.

 5.5.1בכל מקרה בו נפר באופן יסודי התחייבות
מהתחייבויותינו לפי הסכם זה ו/או לפי מסמכי
ההתקשרות המקוריים עם הבנק ,כהגדרתם
בסעיף  1.5.8לעיל ,לרבות במקרה של איחור
בתשלום כלשהו לבנק;

 .7חריגות ממסגרת האשראי
 7.1אנו מתחייבים לנהל את החשבון באופן שלא תיווצר
חריגה כלשהי ממסגרת האשראי ,ובכלל זה לא לבצע
חיוב כלשהו של החשבון  -לרבות באמצעות הוראות
העברה ,משיכות וכיו"ב  -וכל פעולה אחרת ,שתגרום
לכך שיתרת החובה בחשבון תהיה גבוהה ממסגרת
האשראי .הבנק לא יהא חייב לכבד משיכה ,פקודה,
הוראה או בקשה כלשהי שלנו שכתוצאה ממנה תיווצר
או תגדל יתרת החובה בחשבון מעל מסגרת האשראי,
על כל המשתמע מכך )להלן-סכום החריגה( ,ואנו
מסמיכים את הבנק בעצם חתימתנו על כתב התחייבות
זה לנקוט בכל פעולה המתחייבת מסירוב כיבודם של
חיובים אלו .אולם ,הבנק יהא רשאי לכבדם ,לפי שיקול
דעתו ועל פי כל דין ,אך גם אם הבנק עשה כן
לא יתפרש הדבר כהסכמה מצידו לעשות כן בעתיד
ו/או להגדלת מסגרת האשראי.

 5.5.2בכל מקרה בו יתעורר ו/או יתגלה סיכון ליכולתו
של הבנק לגבות את סכום מסגרת האשראי כולו
או חלקו ,עקב שינוי לרעה בכושר הפירעון שלנו;
 5.5.3בכל מקרה בו התקיים מקרה מהמקרים
המקנים לבנק זכות להעמיד את חובותינו
לפירעון מיידי על פי דין ו/או על פי מסמכי
ההתקשרות המקוריים ,כהגדרתם בסעיף 1.5.8
לעיל;
 5.5.4עקב כל הוראת דין שחלה ו/או שתחול על הבנק,
ועמידתו בה מחייבת הקטנה או ביטול מיידיים
של מסגרת האשראי;
 5.5.5בכל מקרה בו יחול שינוי ו/או גריעה בביטחונות
שנתנו להבטחת מסגרת האשראי ,כמפורט
בסעיף  4.3לעיל .לעניין סעיף  5.5.1לעיל מובהר,
כי אי הפקדת משכורת לחשבון בחודש כלשהו
תיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצידנו,
על כל המשתמע מכך ,לרבות זכותו של הבנק
לבטל לאלתר את מסגרת האשראי כאמור לעיל.
 5.6החל ממועד ביטול מסגרת האשראי ו/או הקטנתה,
לפי העניין ,אנו מתחייבים לפרוע לאלתר כל יתרת חוב
בלתי מאושרת שתהיה בחשבון.

 .6תקופת מסגרת האשראי
 6.1הסכם זה ייכנס לתוקף במועד העמדת מסגרת האשראי
בפועל ,וזאת בכפוף לכך שמשכורתנו תופקד לחשבון
דלעיל ,לאחר חתימתנו על הסכם זה כנדרש ובתנאי
שיומצאו לבנק כל הביטחונות שסוכמו עימנו ,ככל
שסוכמו ,ובכפוף לכך שהבנק יחתום על ההסכם .עם
זאת ,הבנק רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא שתחול
עליו כל חובה כזו ,להעמיד את מסגרת האשראי ,גם
אם לא עמדנו בתנאי ההסכם ,כולם או חלקם.
 6.2מסגרת האשראי תהיה בתוקף עד

חתימה
בראשי תיבות

 6.3עד למועד תום תקופת מסגרת האשראי הנקוב בס"ק
 6.2לעיל תהיה לכל צד הזכות להודיע למשנהו כי בתום
התקופה הוא מעוניין לבטל את מסגרת האשראי ו/או
לשנות את תנאיה ,מכל סיבה שהיא .לא שלח צד
מהצדדים הודעה כאמור ,תוארך התקופה לשנה
קלנדארית נוספת.

 7.2אנו מתחייבים לבדוק באופן רציף את דפי החשבון
ומצב החשבון ,כדי למנוע היווצרות יתרת חובה חריגה
כאמור.
 7.3הבנק לא יכבד הוראות לחיוב החשבון שיש בהם כדי
לגרום לחריגה ,וזאת מבלי לתת הודעה מוקדמת.
 7.4נוצרה בכל זאת חריגה ,אנו מתחייבים לסלקה מיד
עם היווצרותה ,ללא צורך בקבלת דרישה מאת הבנק
לעשות כן.
 7.5ידוע לנו ,כי החזר חיובים ו/או משיכות ו/או שיקים
עלול לגרור אחריו תוצאות חמורות ,בכללן הגבלת
חשבון לפי חוק שיקים ללא כיסוי ,תשמ"א.1981-
 7.6אם וכאשר יתרת החובה בחשבון תעלה על מסגרת
האשראי ,ישא סכום החריגה ריבית בשיעור השנתי
החל על המדרגה האחרונה של סכום המסגרת ,בהתאם
לטבלת מדרגות הריבית .במקרה שלא נפרע את סכום
החריגה לפי דרישת הבנק ,יהיה הבנק רשאי לחייב
את סכום החריגה בריבית בשיעור המירבי ,וזאת החל
מהמועד אותו יקבע הבנק ,אך לא לפני מועד היווצרות
סכום החריגה בחשבון; למען הסר ספק ,ומבלי לגרוע
מזכות הבנק לבטל את מסגרת האשראי ולדרוש פירעון
מיידי של יתרת החובה בחשבון ,אזי במקרה בו לא
פרענו את יתרת החובה כאמור לפי דרישת הבנק ,הבנק
יהיה רשאי לחייב את מלוא יתרת החובה בחשבון
בריבית בשיעור המרבי.
 .8סדר כיבוד חיובים
במידה ויגיעו לבנק ביום מסוים מספר חיובים ו/או משיכות
ו/או שיקים שסכומם הכולל יגרום לחריגה מהמסגרת ,יכבד
הבנק בראש ובראשונה חיובים שבוצעו על ידו ,לרבות חיובי
ריבית ,תשלומים ,החזרי הלוואות ,עמלות וכיו"ב ,ורק אחר
כך ,במידת האפשר ,ייפרעו חיובים אחרים ,בסדר כפי
שייקבע לפי שיקול דעתו של הבנק .במקרה כזה מתחייב
הלקוח להודיע לבנק ,לכל המאוחר בשעה  10:00בבוקר
איזה מתוך החיובים ו/או המשיכות שבוצעו על ידו יכובד
ואיזה יוחזר; במידה ולא ניתנה הוראה כאמור יפעל הבנק
לפי שיקול דעתו וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה
כלפי הבנק עקב כך.
 .9הצהרת הלקוח
הננו מאשרים כי הובהרו וידועות לנו המשמעויות השונות
והמיוחדות של אשראי בריבית משתנה ,והסיכויים
והסיכונים האפשריים באשראי מסוג זה.
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 6.4עם סיום תוקפה של מסגרת האשראי ,בין מחמת
שהגיע תאריך סיום המסגרת והמסגרת לא חודשה
לתקופה נוספת ,ובין מחמת ביטולה על ידנו ו/או על
ידי הבנק ,לפי התנאים הכתובים בכתב התחייבות זה
ו/או בכל הסכם שבינינו לבין הבנק ו/או בכל כתב
התחייבות או מסמך אחר שנחתם על ידינו והמופנה
לבנק ,אנו נפרע מייד כל יתרת חובה שתהיה בחשבון,
ללא צורך בדרישת פירעון על ידי הבנק .היה ומסגרת
האשראי תוארך לתקופה נוספת ,כי אז תחול הוראה
זו במועד סיום המסגרת כפי שיהיה בתום התקופה
המוארכת או במועד ביטולה על ידינו ו/או על ידי הבנק
במהלך התקופה המוארכת.

3

 .10ימי עסקים
היה ותאריך סיום המסגרת או תאריך החיוב של איזה
מהריביות שלפי כתב התחייבות זה חל ביום שאינו יום
עסקים ,יידחה תאריך סיום המסגרת או תאריך החיוב
הנ"ל ,לפי העניין ,ליום העסקים הראשון שלאחריו.

 .12תנאים מיוחדים

4

 .11אחריות ביחד ולחוד
במקרה והלקוח הוא יותר מאישיות משפטית אחת ,אחריות
יחידי הלקוח הינה ביחד ולחוד ,והבנק רשאי לגבות מכל
אחד מהם את מלוא סכום האשראי ,ואחריותו של כל אחד
מהם לא תצומצם עקב היותו אחד מיני רבים ו/או עקב כך
שיתר יחידי הלקוח לא היו רשאים להתקשר בכתב זה או
מסיבה אחרת כלשהי.

חתימה

חתימה

ולראיה באנו על החתום:

תאריך

חתימת הלקוח )(1

שם המאשר

תפקיד

חתימה וחותמת

תאריך

חתימת הלקוח )(2

שם המאשר

תפקיד

חתימה וחותמת

תאריך

חתימת הלקוח )(3

שם המאשר

תפקיד

חתימה וחותמת
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