פרק א'2
מסגרת אשראי בחשבון
הקצאת מסגרת אשראי/עו"ש בחשבון במטבע ישראלי
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"ריבית הפריים"  -ריבית הפריים של הבנק המבוססת על ריבית בנק ישראל ,בתוספת מרווח קבוע בשיעור של
 1.5%אשר מפורסם על ידי הבנק.
"מסגרת אשראי"  -מסגרות האשראי שתועמדנה לפי בקשת הלקוחות על פי הוראות חלק א' 2לכתב זה וכן
מסגרת האשראי החד צדדית שיעמיד הבנק )אם יעמיד( ,לפי שיקול דעתו ,על פי הוראות כתב זה.
באותם מקרים שבהם יפנו הלקוחות לבנק בבקשה לקבל בחשבון זה מסגרת אשראי/עו"ש במטבע ישראלי
)"בקשה להקצאת מסגרת אשראי"( ,יחולו התנאים הבאים:
הלקוחות מתחייבים לבצע חיובים לחשבון בגבולות יתרות הזכות שיעמדו לרשותם בחשבון או בגבול מסגרת
האשראי אם אושרה להם ,לפי העניין.
הלקוחות יפעלו באופן שבחשבון תיוותר בכל עת יתרת זכות מספקת או יתרת מסגרת אשראי מספקת לכיסוי
חיובים כאמור.
הבנק לא יכבד משיכה ,חיוב ,פעולה ,הוראה או בקשה אשר כתוצאה ממנה תיווצר בחשבון יתרת חובה שתחרוג
מסכום מסגרת האשראי שהועמדה בחשבון ,אלא במקרים חריגים ולפי שיקול דעתו של הבנק .עשה הבנק כך ,לא
יתפרש הדבר כהסכמה מצידו לעשות כן גם בעתיד ,או כהסכמה להגדלת מסגרת האשראי.
מבלי לפגוע באמור מובהר ,כי הבנק יהיה רשאי אך לא חייב להעמיד ללקוחות מסגרת אשראי חד צדדית לתקופה
שתקבע על ידו העשויה להיות שונה מתקופת מסגרת האשראי שהוסכמה עם הלקוחות .הבנק ימסור ללקוחות
הודעה על העמדת מסגרת האשראי החד צדדית ,תקופתה ותנאיה בסמוך למועד קביעתה.
העמדת מסגרת האשראי או מסגרת האשראי החד צדדית ללקוחות לא תתפרש כהסכמה מצד הבנק לעשות כן
בעתיד או כהסכמה לחדש את מסגרת האשראי.
הלקוחות מסכימים בזאת כי בתום תוקפה של מסגרת האשראי ,הבנק יהיה רשאי לחדש את מסגרת האשראי
)ככל שתחודש( ,כולה או מקצתה ,באופן אוטומטי ,ללא צורך בקבלת הסכמת הלקוחות לחידוש כאמור ,וזאת
במידה שלא נעשה שינוי כלשהו ביתר תנאי העמדת המסגרת )למעט גובהה( ,והכל תוך מתן הודעה ללקוחות בד
בבד עם ביצוע החידוש האמור .יובהר ,כי ככל שתחודש מסגרת אשראי כאמור )גם אם היא הוקטנה כאמור בסעיף
 48להלן( ,היא תחשב כאותה עסקת אשראי לצורך חוק נתוני אשראי.
הלקוחות מתחייבים לשאת בכל העמלות ,ההוצאות והחיובים בקשר עם הקצאת מסגרת האשראי לפי נהלי הבנק;
ובכפוף לכל דין על העמדת מסגרת אשראי חד צדדית לא יגבה הבנק עמלת הקצאה .פירוט העמלות הנוהגות
בבנק בגין הקצאת מסגרת אשראי כאמור יהיה כמפורט בתעריפון הבנק באפליקציה.
הבנק לא יהיה חייב לכבד כל משיכה ,חיוב ,הוראה או בקשה לאחר מועד סיום תקופת מסגרת האשראי ,אם
החשבון יהיה ביתרת חובה או שיהפוך להיות ביתרת חובה כתוצאה מכך.
כל חריגה ממסגרת האשראי שתיווצר או שתהיה בחשבון מכל סיבה שהיא ,תעמוד לפירעון מיידי והלקוחות
מתחייבים לשלם את הסכום החורג לבנק מיד עם היווצרותו ,כאמור ,ללא צורך בדרישת פירעון על ידי הבנק ,או
בהודעה או בתזכורת או בהתראה כלשהי מצידו ,זאת ,בכפוף לכל האמור בסעיף  50להלן והכול בהתאם ובכפוף
להוראות הדין.
מובהר ,כי אי כיבוד של חיובים על ידי הבנק עלול להביא ,במקרים מסוימים ,בין היתר ,ובהתאם להוראות הדין,
למסירת דיווח על פי חוק נתוני אשראי או כל הוראה אחרת בדין.
כמו כן מובהר ,כי סירוב של שיקים על ידי הבנק עלול להביא ,בנוסף לאמור לעיל ,להטלת הגבלה על החשבון ועל
הלקוחות והגבלות נוספות על פי חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א – .1981
יובהר ,כי הוראות פרק זה ופרק ו' – "תנאים שחלים על כל סוגי האשראי" יחולו על החשבון ,אם וככל שהלקוחות
בחרו כי תועמד בחשבון מסגרת אשראי.
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עמלת הקצאת אשראי
הבנק יהיה רשאי לחייב את הלקוחות בעמלת הקצאת אשראי בגין הקצאת מסגרת האשראי ללקוחות ,בשיעורים,
במועדים ובסכומים ,כפי שיקבעו על ידי הבנק.

ביטול/הקטנה של מסגרת האשראי
.48.1

.48.2

.48.3

הבנק יהיה רשאי להקטין )באותם התנאים( את מסגרת האשראי שאושרה או לבטלה כליל בהודעה של  21ימי
עסקים מראש )או תקופה קצרה יותר שיקבע הבנק בכפיפות להוראות הדין( ,ואם נדרש בהתאם להוראות הדין
יפורטו הפעולות אותן הלקוחות יכולים לנקוט כדי למנוע מהבנק לפעול כאמור לעיל.
אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הבנק להפחית )באותם התנאים( או לבטל את מסגרת האשראי בהודעה מוקדמת
קצרה יותר או באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת ללקוחות ,וזאת במקרים בהם הבנק עלול להסתכן באי יכולת
לגבות את האשראי ,עקב שינוי לרעה בכושר הפירעון של הלקוחות ,או עם התקיימותם של תנאים אחרים
המחייבים הקטנה מיידית או ביטול של מסגרת האשראי ,לרבות במקרה שהתקיימו אחת או יותר מהעילות
המזכות את הבנק ע"פ תנאים כלליים אלו בהעמדת האשראי לפירעון מיידי ,או במקרים אחרים המותרים על פי
דין.
מובהר כי במקרה של ביטול או הקטנה של מסגרת האשראי ,בהתאם ובכפוף להוראות הדין בנסיבות האמורות
לעיל ,תישלח ללקוחות הודעה על כך סמוך לאחר ההקטנה או הביטול כאמור.

ביטול מסגרת אשראי על ידי הלקוחות -פירעון מוקדם
הלקוחות יהיו רשאים בכל עת ,לבקש מהבנק לבטל את מסגרת האשראי או להפחית אותה ,ויסלקו לבנק מיידית
את יתרות החובה בחשבון אשר יוצרות יתרת חובה )אם בוטלה המסגרת( או יוצרות יתרת חובה החורגת
מהמסגרת )אם הופחתה( .בקשה לביטול/הקטנת מסגרת כאמור תימסר לבנק באמצעות האפליקציה ו/או באופן
אחר כפי שיקבע הבנק מעת לעת ,ולא יהיה צורך בהצגת תנאי המסגרת החדשים ללקוח טרם ההקטנה או הביטול
האמורים ,והכל בהנחה שלא היו שינויים ביתר תנאי מסגרת האשראי )למעט גובהה( .מובהר ,כי כל יתרת חובה
בחשבון בו לא קיימת מסגרת אשראי מאושרת ,או יתרת חובה בחשבון החורגת ממסגרת אשראי מאושרת ,תישא
ריבית פיגורים כמפורט במסמכי האשראי ו/או כמפורט בכתב זה.

ריבית על יתרות חובה וריבית פיגורים
.50.1
.50.2
.50.3

.50.4

כל יתרת חובה שתיווצר בחשבון בתוך מסגרת האשראי ,תישא ריבית משתנה על היתרות היומיות ,בשיעורים
עליהם הוסכם עם הלקוחות בבקשה להקצאת מסגרת אשראי.
יתרת החובה שתיווצר בחשבון במסגרת החד צדדית )אם הבנק יעמיד כזאת ללקוחות( תישא ריבית משתנה על
היתרות היומיות בשיעור עליו הוסכם עם הלקוחות בבקשה להקצאת מסגרת אשראי.
אותם הסכומים מיתרת החובה בחשבון אשר מסיבה כלשהי יעלו על מסגרת האשראי המאושרת בחשבון )לרבות
במקרה שהמסגרת הוקטנה( ,וכן כל יתרת החובה שהלקוחות יהיו חייבים בחשבון ,במקרה בו לא קיימת להם
מסגרת אשראי כלשהי בחשבון )או במקרה שהיא בוטלה( ,ואשר לא שולמו על ידי הלקוחות במועד או לפי דרישתו
הראשונה של הבנק ,יישאו בגין התקופה שמיום אי תשלום יתרת החובה במועד ועד לתשלומה המלא בפועל,
ריבית פיגורים על היתרות היומיות כפי שנקבעה בבקשה להקצאת מסגרת אשראי האחרונה ,על פי מספר הימים
המדויק באותה השנה ואשר חלפו בפועל מהמועד שנוצרה יתרת חובה בחשבון ועד לסילוקה המלא בפועל.
יובהר ,כי במקרה בו לא קיימת ללקוחות מסגרת אשראי בתוקף ,תחול ריבית בשיעור כפי שיקבע על ידי הבנק
מעת לעת ויפורסם על ידו.
יודגש ,כי הריבית לפי סעיף זה תחושב כאמור לעיל ותשולם על ידי הלקוחות ו/או תיזקף לחובת החשבון מדי
חודש ,או תקופה אחרת כפי שיהיה נהוג בבנק מפעם לפעם ותישא אף היא ריבית כנ"ל.

22

