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 ׳ ו פרק
 כל סוגי האשראי על החלים תנאים
 

 כללי  

בחשבון, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מסגרת   כל הלוואה או אשראי אשר יועמד ללקוחות   -"האשראי"   
 אשראי/עו"ש בחשבון, מסגרת כרטיס אשראי וערבות בנקאית. 

ערבות    מסגרות אשראי ו/או מסגרות כרטיס אשראי ו/אואו  /ו  אשראי  לקבל הלקוחות יבקשו מהבנק  מעת לעת   .89.1
ושיעורי ריבית כמפורט בבקשה    בתנאים, צמוד או לא צמוד,  הלוואות במטבע ישראלי או במטבע חוץ  בנקאית ו/או

 ). "הבקשה לקבלת אשראי"–אחת מבקשות אלו תיקרא  (כל הספציפית לקבלת אשראי 
  או  בטוחות  ידי  עלייתכן שיהיה מובטח, בין היתר,    ופרעונמעת לעת גם אשראי אשר  מהבנק    יבקשו  הלקוחות .89.2

   כלשהו שניתנו או יינתנו על ידי הלקוחות.  מסוג ערובות
, אם  ה לקבלת אשראי של הלקוחותכל בקשבקשר עם לבנק שיקול דעת בלעדי ומוחלט, מלא או חלקי, יובהר, כי   .89.3

 לאשרה או לדחותה, וזאת מבלי שהבנק יהיה חייב לנמק או לבסס את החלטתו כאמור.  
ל דין או הופטר מסיבה כלשהי מאחריותו למילוי התחייבות  כי אם אחד מהלקוחות נהיה/היה פסו  כמו כן, יודגש, .89.4

 כלשהי, הדבר לא יגרע מאחריות של הלקוחות האחרים שחתומים כלווים. 
 

   חישוב הריבית 

ה .90.1 על  הבנק  תהיה    אשראיהריבית  ידי  על  תחושב  והיא  האשראי  בבקשת  הנקוב  היומיותבשיעור  היתרות  ,  על 
השבועיות, או האחרות, לפי קביעת הבנק, ולפי מספר הימים בכל תקופת ריבית ביחס למספר הימים המדויק  
בשנה הרלוונטית, ותשולם על ידי הלקוחות או תצורף לקרן בסוף כל חודש, או כל תקופה שתיקבע על ידי הבנק  

   על פי שיקול דעתו.  
ימים, בהתאם למספר הימים בשנה בה    366ימים או    365קי  הריבית תחושב על פי מספר הימים שחלפו בפועל חל .90.2

ימים וחלקה האחר    365חלה התקופה הרלוונטית. אם חלק מהתקופה בה חל שיעור ריבית מסוים הינו בשנה בת 
בהתאם למספר הימים הקיימים  ,  ימים, החישוב ייעשה לגבי כל חלק מתוך אותה תקופה בנפרד  366הינו בשנה בת  

 . ו חלקבשנה בה חל אות
ראשון של הריבית לבנק  ה תשלום  תקופת חישוב הריבית מסתיימות במועדי חיוב הריבית. הבכל הנוגע להלוואות,   .90.3

תאריך תשלום הריבית הסמוך ביותר  ל לרשות הלקוחות ועד    ההלוואה ייעשה בגין התקופה שהחלה ביום העמדת  
תשולם ריבית בגין התקופה    ,הראשון. בכל תאריך תשלום הריבית שלאחר התשלום  הלוואה שלאחר יום העמדת ה

 .  שחלפה מתאריך תשלום הריבית שקדם לתשלום הריבית האמור ועד לאותו תאריך תשלום הריבית
 תנאי הריבית  שינוי .90.4

יגרום לשינוי בריבית על האשראי, וזאת במספר אחוזים זהה לזה שבו   בריבית הפרייםכל שינוי   .90.4.1 בבנק 
הבנק יהיה רשאי  יובהר, כי    . שיעור הריבית החדש יחול החל ממועד שינוי הריבית.  שונתה ריבית הפריים

הודעה על כל שינוי    לשנות את שיעור הריבית גם לגבי סכומי האשראי שכבר הוקצו ללקוחות בחשבון.
 ן בדרך הקבועה עפ"י הדין. כנ"ל תינת

לרבות  (  על האשראי   דין, הבנק יהיה רשאי מפעם לפעם, לשנות את שיעור הריבית הוראות ה בכפוף ל .90.4.2
מועדי  העמלות, ההוצאות,    וםוכן את סכ) וריבית הפיגורים פרייםפריים, התוספת על ריבית ה ה   ריבית

השינוי תישלח ללקוחות או תפורסם באופן  ובלבד שהודעה על  ,  הריבית  ודרכי חישוב   הריבית  ןרעויפ
יקבע להוראות  ,  שהבנק  כאמור,ובכפוף  הודעה  פרסום  או  למשלוח  והמועד  הדרך  בעניין  והכל    הדין 
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 פירעון  יומועדחיוב החשבון  

חוזרת לחייב את החשבון בסכומים הדרושים לפי רישומי  הלקוחות נותנים בזאת לבנק הוראות והרשאה בלתי   .91.1
קרן ההלוואות, הריבית, הפרשי ההצמדה, עמלות, הוצאות וחיובים שונים בגינם  לרבות  ,  אשראי  הבנק לפירעון כל

וכן תשלומים אחרים שיגיעו מהלקוחות לבנק על פי כתב זה ו/או כל בקשה לקבלת אשראי (הסכומים האמורים  
 ).  "אשראיםה"סכומי יקראו 

(או אינו    יחול ביום שאינו יום עסקים  תשלום כלשהו מסכומי האשראיםפירעון של  בכל מקרה שמועד  יובהר, כי   .91.2
הראשון    (או יום העסקים במטבע חוץ)  אז יידחה אותו מועד חיוב ליום העסקים   יום עסקים במטבע חוץ, לפי העניין)

  .שלאחריו
 ות, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אשראי שיועמד ללקוחה אי עמידה בפירעון  .91.3

 

 קבלת האשראי מטרת  

  ועל ,  הדין"פ  ע  מותרת  מטרה  לכל  אשראיהכספים שהעמיד הבנק בחשבון בהתאם ל  את  לנצלרשאים    הלקוחות
, אם  כלומר.  אשראיבעל ידי הלקוחות  בפועל  או לאמת את השימוש שיעשה  ו/לוודא    כלשהי  חובה  תוטל  לא הבנק

, אין על הבנק לוודא או  מסוימת  מטרה  לצורך  נלקח  האשראי  כי  אשראי  במסגרת הבקשה לקבלתציינו    ות הלקוח
 לאמת את הצהרתם זו.  

 

  רעון מוקדםיפ 

רעון י "פהמוסכם (בסעיף זה    ורעוני, לפני מועד פמנו, או כל חלק מאשראיסכומי היהיו רשאים לפרוע את    הלקוחות 
רעון מוקדם (ככל שישנן) ולתנאים נוספים שיהיו מקובלים בבנק במועד ביצוע  יבכפוף לתשלום עמלות פ),  מוקדם"

וכן כל סעיף    1967  –לחוק המשכון, תשכ"ז    )ב(13מוסכם בזאת כי סעיף  .  הכל בכפוף לדיןו  רעון מוקדם כאמוריכל פ
 . רעון המוקדםיאחר שיבוא במקומו, לא יחול על הפ

 

 רעון מיידי  ילפ  אירועי הפרה והעמדה 

מוסכם   ,מבלי לגרוע מהזכויות ומהסעדים העומדים לרשות הבנק לפי כל מסמך, לרבות כתב זה, ו/או לפי כל דין .94.1
, יהיה הבנק רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול  אחד או יותר  להלן)  (כהגדרתו  כי בכל מקרה בו יארע אירוע הפרה

   :לנקוט גם באחד או יותר מהסעדים המפורטים להלן , דעתו הבלעדי
 ו/אולא להעמיד ללקוחות אשראי נוסף שהתחייב להעמיד להם;  .94.1.1
לדרוש מהלקוחות את הפירעון המיידי של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מהלקוחות, בהתאם   .94.1.2

לרישומי הבנק, בקשר עם כל אשראי, הלוואה, חוב, התחייבות, או חיוב מכל מין או סוג, לרבות הריבית,  
תם, בין אם  ההוצאות והעמלות (לרבות עמלת פירעון מוקדם ככל שישנה), כולם או מקצ הפרשי הצמדה,  

 ; ו/או  הגיע מועד פרעונם של אלו או טרם הגיע
מסגרת .94.1.3 את  לבטל  ו/או  בו  השימוש  אפשרות  את  להגביל  ו/או  כרטיס  כל  לאלתר  לחסום  ו/או    לבטל 

מהסכומים  כרטיס  ה בכל/חלק  מיידי  באופן  החשבון  את  לחייב  ו/או  לחדשה  לא  ו/או  להקטינה  ו/או 
ן פעולות שבוצעו בכרטיס, לרבות בגין אשראים שקיבלו או  המגיעים ושיגיעו מאת הלקוחות לבנק בגי

וזאת אף לפני מועדי   יקבלו הלקוחות באמצעות הכרטיס, בצירוף ריבית שלא סולקה עד אותו מועד, 
החיוב הרגילים ו/או מועדי החיוב הדחויים ו/או מועדי החיוב בתשלומים ו/או מועדי פירעון האשראי,  

כרטיס,  ה את  ביטל או חסם הבנק. והכל בצירוף עמלותלהוראות הדין)  (בכפוף ללא צורך בהודעה מראש 
 .חיובה כרטיס   הסכם בתנאייחולו בנוסף ההוראות הרלוונטיות 

איזו מהפעולות המצוינות לעיל, לא תגרע מזכותו לנקוט פעולה כזו, בכל עת, בעתיד,  הימנעות הבנק מנקיטה ב .94.2
מזכותו של הבנק לנקוט בכל פעולה אחרת על פי כל    באופן כלשהו לפי שיקול דעתו, ואין באמור לעיל, די לגרוע  

 דין ו/או מסמך.  
ימי עסקים מראש, וזאת בכפוף לכל דין, ואם   21  ותהודעה ללקוח  בנקהיישלח לפירעון מיידי,  במקרה של העמדה  .94.3

 לנקוט כדי למנוע את   יםיכול  ותקוחפעולות שהלה נדרש בהתאם להוראות הדין יפורטו בהודעה כאמור, בין היתר,  
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היה רשאי שלא לשלוח  י   בנק. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי ההקדמת מועד הפירעון (ככל שישנן)  .94.4
בשל    הבנק חשש ממשי לפגיעה ביכולת הגבייה של    קיים  אם קיימות נסיבות מיוחדות שבהןור,  הודעה מראש כאמ

,  ות לגבי הלקוח  או תנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה/ו  ות שינוי לרעה בכושר הפירעון של הלקוח
 . האמור לאחר שהוסר החשש  , בהקדם האפשרי הודעה, ותשלח ללקוחיי  הבנקובלבד ש

שמיום העמדת    בגין התקופהפיגורים    ריבית האמורים  שאו הסכומים  י , ילו לפירעון מיידילהעמדת הסכומים העם   .94.5
, בכפוף  לפני הנהלים והכללים הנהוגים בבנק  ותצטברהמלא בפועל שתתרבה  ידי ועד התשלום  יהחוב לפירעון מ

 בהתאם לדרישת הבנק.   את כל הסכומים האמורים לבנק להוראות כל דין, והלקוחות מתחייבים לשלם 
לנכון בקשר עם   .94.6 ולנקוט את כל האמצעים שימצא  יהיה רשאי לחייב את חשבון הלקוחות בכל הסכומים  הבנק 

 .תב זה כפי שהבנק ימצא לנכון, לרבות מימוש הבטוחות והערובות בכל דרך והליך ע"פ דין ו/או על פי כגבייתם
 :  "אירוע הפרה"  כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, אחד או יותר, יקראו .94.7

במועד שנקבע לתשלומו, או על פי  הבנק    לבנק, לפי רישומי   אם הלקוחות לא ישלמו לבנק סכום כלשהו שיגיע  )1(
 . דרישתו הראשונה של הבנק

אשראי,  ה לקבלת מתנאי כתב זה או כתב התחייבות או כל בקשאם הלקוחות יפרו או לא יקיימו תנאי כלשהו   )2(
או יתחייבו כלפי הבנק לרבות מסירת הודעות דוחות  ו/מסמך או כל התחייבות אחרת שהלקוחות התחייבו  

 .  ו/או דיווחים על פי כתב זה ולפי כל דין
  ה לקבלת בכל בקש  אם יתברר לבנק כי מצג או הצהרה כלשהם מהמצגים או מהצהרות הלקוחות בכתב זה או )3(

נתנו לבנק על ידי הלקוחות אינם נכונים או אינם מדויקים  יאו יו/אשראי או כל מצג או הצהרה אחרים שניתנו 
או אינם שלמים, או חדלו להיות נכונים או שלמים או מדויקים, או כי ישנו סיכוי סביר כי המצגים או ההצהרות  

 .  םהללו יחדלו להיות נכונים או שלמים או מדויקי
או אם הוגשה בקשה על ידי כל גורם, גוף, אדם או תאגיד לפתיחה בהליכי חדלות פירעון כנגד הלקוחות; אם   )4(

כנגד הלקוחות ידי רשות מוסמכת כלשהי החלטה על פתיחה בהליכי חדלות פירעון  "הליכי  .  התקבלה על 
לפי חוק  כינוס נכסים, הקפאת הליכים, הליכי חדלות פירעון    ,הליכי פשיטת רגל, פירוק  –חדלות פירעון"  

מינוי בעל תפקיד שיוקנו לו סמכויות ניהול ביחס לכל או לחלק מנכסי הלקוחות.  ,  חדלות פירעון (ליחידים)
י  350הגשת בקשה לאישור הסדר חוב לבית המשפט לפי סעיף   לחוק חדלות    ' לחוק החברות או לפי פרק 

לחוק חדלות פירעון, ולרבות הליכים זמניים ביחס לכל    'וח במשא ומתן מוגן לפי חלק יפירעון או החלטה לפת
 .אחד או מההליכים כאמור ולרבות הליכים דומים לפי כל חוק או לפי כל חוק שיבוא במקומם

לרבות  (אם הלקוחות ינהלו מגעים ו/או משא ומתן, לצורך גיבוש הסדר או פשרה ביניהם לבין מי מנושיהם   )5(
מניותיהם,  נושי בעלי  או  חבריהם  לבין  ביניהם  או  אחרות)  שלטוניות  רשויות  או  רשויות המדינה  שהינם  ם 

בנוגע, בין היתר, לחוב שלהם כלפי אותם נושים, חברים או בעלי מניות, ואשר כתוצאה מהאמור לעיל עשויה,  
להיפרע  הבנק  ביכולת  פגיעה  להיגרם  הבנק,  דעת  שיקול  ל  לפי  הנוגע  בכל    יהם חובותמהלקוחות 

 . הלקוחות במלואם ובמועדם יהן שלוהתחייבויות
נקט פעולת הוצאה לפועל כלשהי על או נגד רכוש של הלקוחות או על או  יאם יוטל עיקול זמני או קבוע או ת )6(

 .נגד בטוחה מהבטוחות והערובות שנמסרו או שימסרו לבנק על ידי הלקוחות או הערבים או עבורם
בקשה למינוי כונס נכסים זמני או קבוע או אם הוגשה בקשה  ,  לשהו של הלקוחותאם הוגשה על או נגד רכוש כ )7(

 . לפתיחה בהליכי כינוס, לרבות הליכים זמניים, או אם ניתן צו כאמור
 כאמור.  להימחק  עומדאם יימחק שמם של הלקוחות מפנקס כלשהו המתנהל על פי דין, או  )8(
 . או לא יפרעו את חובותיהם לאחרים במועדם לבנק  אם הלקוחות יפסיקו לפרוע את חובותיהם )9(
אם הלקוחות יפסיקו לנהל את עסקיהם, אם תופסק העבודה או חלק ניכר ממנה למשך תקופה ארוכה לדעת   )10(

הבנק, לפי שיקול דעתו והערכותיו של הבנק בנסיבות המקרה, או אם יושעה או יבוטל רישיון או היתר או  
 . לקוחות לשם ניהול עסקיהם או חלק מהםהדרושים ל , הסכמה או אישור או הרשאה

דו"חות כספיים, ספרי חשבונות, דו"חות ואסמכתאות אחרות  ,  אם הלקוחות לא ימסרו לבנק במועדם מאזנים )11(
בקשר למצב עסקיהם, או אם הלקוחות ידרשו לעשות כן על ידי הבנק ולא יענו לדרישה להנחת    - עדכניים   –

 .  דעתו ולשביעות רצונו של הבנק
של מוות, פסלות דין, מינוי אפוטרופוס ו/או תומך בקבלת החלטות (כפי הגדרתם בחוק הכשרות    במקרה )12(

הליכי חדלות פירעון, מאסר, עזיבת הארץ או הפרת התחייבות  ),  1962-המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב
 כבטוחה או  של או על ידי הלקוחות או צד כלשהו לשטרות, מסמכים וניירות ערך שנמסרו או יימסרו לבנק 
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 . ערובה בחשבון )13(
שניתנו   ,אם לפי שיקול דעת הבנק ולפי הערכתו חל שינוי לרעה בשווי הבטוחות או הערובות או חלק מהם )14(

לפי המקרה, לא מסרו  ,  להבטחת פירעון סכומי התחייבויות הלקוחות או של הערבים, והלקוחות או הערבים
ערובות חלופיים להנחת דעתו של הבנק ובמועד שבו  לבנק, לפי דרישתו הראשונה של הבנק, בטוחות או  

 .  נדרשו על ידי הבנק לעשות זאת
אם לפי שיקול דעתו של הבנק ולפי הערכתו קיים חשש סביר שהלקוחות לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם   )15(

 .  הקיימות או הצפויות כלפי הבנק בהגיע מועד קיומן
מאורע העלול לפגוע בשווים של הלקוחות או ביכולתם הכלכלית או הפיננסית או בכושרם העסקי    אירע אם   )16(

  של הלקוחות; או אם אירע שינוי אחר לרעה במצב הכספי או בפעילות הכלכלית או המסחרית או בעסקים 
     .לפי חוק נתוני אשראיפי נתונים שהתקבלו על ידי הבנק ל לרבות  , הערביםו/או  ביחס ללקוחות

מאורע כלשהו אשר תוצאתו עלולה לזכות כל גורם, גוף, אדם או תאגיד שהם בארץ או בחוץ לארץ,    אירעאם   )17(
על פי מסמך כלשהו שנחתם או שייחתם על ידי הלקוחות או לפי כל דין בזכות להעמדה לפירעון מיידי של  

אדם או תאגיד  ,  ותו גורם, גוף כולם או חלקם, של הלקוחות כלפי א , חובות או התחייבויות או חיובים כלשהם
די ובין אם יידרשו  יוזאת בין אם אותו גורם, גוף אדם או תאגיד לא ישתמש בזכותו זו להעמדה לפירעון מי 

 .  הלקוחות לפרוע פירעון מוקדם של חובות שהלקוחות חייבים או יהיו חייבים לנושים אחרים
ו/או הבנק  ו  אם החשבון נסגר או עומד להיסגר, או הוגשה בקשה לסגירת )18( ידי הלקוחות  או אם הוגשה  על 

), וכל זאת ללא הותרת בטוחות ו/או ערובות מספקות, לפי שיקול  "הבנק האחר"בקשה להעבירם לבנק אחר (
וללא הקמת הרשאה   ובמועדו  דעת הבנק, להבטחת פירעון היתרה הבלתי מסולקת של האשראי במלואו 

 הבלתי מסולקת של האשראי כאמור.  חיוב החשבון בבנק האחר לצורך פירעון היתרהל
אם הלקוחות יעשו שימוש בכספי אשראי שקיבלו מהבנק, שלא למטרה שלשמה הסכים הבנק להעמידו, ללא   )19(

 . קבלת הסכמת הבנק לכך מראש ובכתב
לבין   )20( הלקוחות  בין  ההסכם  של  תוקפו  ו/או  פקע  התקשרו  הבנק  עימה  האשראי  כרטיסי  הלקוחות  חברת 

בה שהיא; או אם הלקוחות הפרו או לא קיימו התחייבויות כלשהן שהתחייבו כלפי  מכל סי,  באמצעות הבנק
 , חברת כרטיסי האשראי הנ"ל; אם הלקוחות יסגרו את חשבונם בבנק המחויב על פי פעילותם בכרטיס חיוב

 .או יפסיקו לפעול בו, או יעבירו את פעילותם לגבי רכישות באמצעות כרטיס החיוב לחשבון אחר
, בשינויים שהעניין  )14, ()13( ,  )16(  ,)15(   (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12),בס"ק    מאירועי ההפרה כמפורטד  בקרות אח  )21(

לערב כלשהו שערב לפירעון התחייבויות הלקוחות או שהעמיד לזכות הבנק בטוחה או ערובה כלשהי    - חייב  מ
 . הלקוחות כלפי הבנקלהבטחת חובותיהם, התחייבויותיהם או החיובים על שמם של  

  

   אירוע הפרה אודות קיומו של התחייבות הלקוחות להודיע לבנק 

צפוי   אירוע הפרה  כי  להם  היוודע  מיד עם  ו/או  אירוע הפרה  הלקוחות מתחייבים להודיע לבנק מיד עם קרות 
להשפיע על יכולת  הלקוחות מתחייבים להודיע לבנק על כל הליך משפטי שננקט נגדם ושעלול  בנוסף,  .  לקרות

 . הלקוחות לפרוע את חובותיהם והתחייבויותיהם לבנק
 

 ריבית פיגורים 

כל סכום המגיע או שיגיע לבנק על פי כתב זה או על פי הבקשה לקבלת אשראי, שלא שולם על ידי הלקוחות במועד   .96.1
או שלא   )ל הלוואהש  סילוקין וח (לרבות על פי ל שנקבע או שייקבע לתשלומו בכתב זה או בבקשה לקבלת אשראי 

שבו היה על הלקוחות לשלמו ועד    יישא בגין התקופה שתחילתה בתאריך,  שולם לפי דרישתו הראשונה של הבנק
 . , במטבע הרלוונטיתשלומו בפועל, ריבית פיגוריםמועד ל

 בקשה לקבלת אשראי.  ה על האשראי מצוינים במסגרתפיגורים שיעורי ריבית ה  .96.2
כאמור, ואף גבייתה בפועל או חיוב החשבון או חשבון    פיגוריםלמניעת ספק מובהר בזה כי זכותו של הבנק לריבית   .96.3

, לא ישהו או יפגמו בכל תרופה ובכל סעד שיעמדו לזכות הבנק בהתאם  אחר כלשהו של הלקוחות בגינה, לא יגרעו
צעים לשם גביית כל סכום, שלא שולם לו על ידי  זכותו של הבנק לנקוט בכל האמלכתב זה או על פי הדין ואף לא ב

 . דרישתו או להמשיך בנקיטתםבמועד בהתאם ל הלקוחות 
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 , חשבון פיגורים  חיוב החשבון 

במועד כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ו/או סכומים נוספים המגיעים ושיגיעו לבנק על פי כתב זה ו/או על   .97.1
הבנק יהיה רשאי, אך לא חייב, לחייב בגינם את החשבון של    ),"התשלום הנ"ל"  –בסעיף זה  (אשראי  ל פי הבקשה  

תיווצר יתרת  , או שאו ביתרת חובה  יתרת זכות הוא יהיה ב, בין אם  בע חוץהלקוחות, בין במטבע ישראלי ובין במט
 . החיוב האמור חובה בעקבות

את החשבון לחשבון ביתרת  תהפוך  או    יתרת החשבון תהיה ביתרת חובה   , אם בעת חיוב החשבון כאמור לעיל .97.2
תהיה תיווצר  אם  כמו כן,  שא האשראי ריבית בשיעור שיהיה מקובל באותה עת על פי תנאי אותו חשבון. יי חובה,  
החשבון יחויב בריבית  או אם לא היתה מסגרת בחשבון,  )אם אושרה( בחשבון אשראי שאושרההממסגרת   חריגה

 חשבון. ה על פי תנאי קשר עם החריגה האמורה פיגורים ב
פעולות  לרבות בכל הנוגע ל (אם במועד כלשהו לאחר חיוב החשבון כאמור לעיל, הבנק יחליט, לפי שיקול דעתו   .97.3

כי אין בחשבון כיסוי מספיק    )לחובת החשבון עד לאותו מועד ועד בכלל  ו/או ייזקפורישומים האחרים שנזקפו  לו
חות מסגרת אשראי לצורך כיסוי כאמור, הבנק  תשלום הנ"ל, או לחלקו, ואין הבנק מוכן להעניק ללקוצורך ביצוע הל

ולהעבירו  )  או אותו חלק ממנו שלא היה לו כיסוי כאמור(יהיה רשאי לבטל את חיוב החשבון בגין התשלום הנ"ל  
 .הבנק לצורך כך יעל שם הלקוחות, לפי בחירת הבנק, שיפתח על יד   ים/נפרד  ות/נלחובת חשבו

 .  הלקוחותשל הבנק לחייב כל חשבון אחר של אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו  .97.4
 

 צבירת ריבית 

חודש    מדי   יזקף לחובת החשבוןריבית פיגורים, שת   לרבותכל ריבית הנזכרת בכתב זה, המגיעה מהלקוחות לבנק,  
תישא   ,במשך כל תקופה אחרת שבגינה תותר עפ"י הדין צבירת ריביתאו  או, כפי שיהיה נהוג בבנק מפעם לפעם,  

 .עור ישה אף היא ריבית באותו 
 

 סכומים/תשלומים זקיפת 

  בטוחה   כל וכן כל סכום שיהיה בבנק כתוצאה מימוש    הלקוחות  לזכות   שישולמו   סוג   מכל   זיכוי   או   תשלום,  סכוםכל   .99.1
בסדר  ,  האשראי  פירעון   להבטחת   או   לפירעון  ישמש ,  אחרים  או   הלקוחות   ידי   על   שתינתן  או  שניתנה   ערובה   או

לסילוק עמלותהבא:   לבנק, שנית  הוצאות  לסילוק  לסילוק    רביעית ,  הפיגורים  ריבית   לסילוק שלישית  ,  ראשית, 
ידי הבנק(הריבית והפרשי ההצמדה למדד והפיצוי לבנק על פי הוראות כתב זה   בגין תוספת    ) ככל שנדרש על 

במקרה ש מהאמור,  לגרוע  מבלי  קרן האשראי.  לסילוק  ולבסוף,  מטבע,  המרת  או  המשתלמים  עלות  ל סכומים 
כפירעון מוקדם, בכפוף לכל דין ולכל הסכמה עם הלקוח, הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו, ליחס את הסכום הנותר  

 .לפירעון הקרן לתשלומים האחרונים של הקרן
על אף האמור לעיל, בנסיבות שללקוחות כמה הלוואות בבנק, כל סכום שישולם לבנק על ידי הלקוחות ו/או אדם   .99.2

יתקבל על ידי הבנק וייזקף לסכות ההלוואה שיבחרו הלקוחות בעת התשלום. עם זאת, הבנק רשאי לסרב  אחר  
 לבקשת הלקוחות כאמור, מטעמים סבירים.  

 

  יןכתוצאה משינויים בדין או בהחלת הדעלויות נוספות  

של  החלת הדין,  או באופן במדינת ישראל ו/או במדינה אחרת כלשהי, מכל מין וסוג,  נוי, יש  - נוי כלשהו בדין"  י"ש
חוק, תקנה, צו או הוראה או כלל כלשהם או שינוי כאמור בפרושם של הנ"ל על ידי בית משפט, בית דין או רשות  
 של מדינה כאמור המוסמכת לכך או המופקדת על ביצועם או על קיומם של חוק, תקנה, צו הוראה או כלל כאמור. 

שניתנה או הופנתה   - או כתוצאה ממילוי דרישה, הוראה או בקשה כלשהי  בדיןכלשהו  יחול שינוי  בכל מקרה ש 
לבנק על ידי בנק ישראל או על ידי רשות מוסמכת אחרת, או כתוצאה ממילוי התחייבות כלשהי של הבנק כלפי  

, הדרישה או הבקשה נובע משינוי  בנק ישראל או כלפי רשות מוסמכת אחרת, בין אם מילוי ההתחייבות, ההוראה
 מהסכם שנעשה או ייעשה מפעם לפעם, בין הבנק לבין בנק ישראל או רשות מוסמכת אחרת:   ו/אוכלשהו בדין 

או לגבי    הגבלות או החמרות לגבי דרישות הנזילות של הבנק או לגבי דרישות בקשר עם הנכסים הנזיליםיחולו   .100.1
 הפקדונות שהבנק יידרש להחזיק בקשר עם מתן אשראי או הלוואה או המשך נתינם  

 יוטלו או יחולו על הבנק דרישות כלשהן (או שיחול שינוי שלדעת הבנק תהיה בו, מבחינתו של הבנק, משום   .100.2
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רשאי ליתן או  החמרה בדרישות כלשהן) באשר ליחס שבין הרזרבות של הבנק מצד אחד, לבין האשראי שהבנק   .100.3
 או מצד שני);   -להמשיך לקיים או לנכסים או לפקדונות שהבנק רשאי להחזיק או לקבל  

יוטלו או יחולו על הבנק תנאי או הגבלה כלשהם (או שיחול שינוי שלדעת הבנק תהיה בו, מבחינת הבנק, משום   .100.4
פעולות הבנק בשוק  או  עסקי  החמרה בתנאי או הגבלה כלשהם) בקשר עם השוק הבינבנקאי בלונדון או בקשר עם  

 אוהנ"ל (מבלי לגרוע משאר המקרים המפורטים בסעיף זה לעיל); 
  וו/או מימונ ו או המשך נתינת הבנק (לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק) בקשר עם מתן האשראי   ת יתייקרו עלויו .100.5

או  (או תשלומים אחרים  יוטלו או יחולו על הבנק או שהבנק יידרש לשלם תשלומי ריבית, קנסות, היטלים  ו/או  
 ;)שיחול שינוי שלדעת הבנק תהיה בו, מבחינת הבנק, משום החמרה בדרישות התשלום הללו

הבנק יחויב בניכוי מס במקור על הריבית בגין כל אשראי או הלוואה או על המקורות הכספיים המשמשים אותו   .100.6
 . למימון כל אשראי

או  ו/תגדלנה העלות    ,או מכמה מהם במצטבר  ,מהאירועים האמורים לעילוהבנק יקבע כי כתוצאה מכל כל אחד  
,  הוצאות הבנק בקשר עם מתן האשראי (כולו או מקצתו) או בקשר עם המשך קיומו של האשראי (כולו או מקצתו) 

הבנק יהיה רשאי לסרב להעמיד את האשראי, כולו או מקצתו, לרשות הלקוחות (אם טרם העמיד את האשראי  
לפי    לקוחות) ואם הבנק העמיד את האשראי או כל חלק ממנו לרשות הלקוחות ישלמו הלקוחות לבנקלרשות ה

הראשונה,   כדידרישתו  הבנק,  של  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהם,  שיש  נוספים  בגין   סכומים  ולפצותו     לשפותו 
אשר  כמפורט לעיל    הנוספות או החדשות או ההפסדים והנזקים  ההוצאות הסבירותו/או  החבויות  ו/או  העלויות  

   .יוטלו על הבנקהוטלו ו/או 
, לפרוע בפירעון כאמור בסעיף זה, יהיו הלקוחות רשאיםושיפוי  אולם, בכל מקרה שהבנק ידרוש מהלקוחות פיצוי  

גם אם בחרו הלקוחות  מוקדם את האשראי כי  יובהר,  והכל בכפוף להוראות הדין.  תנאיו,  לפי  לעשות שימוש  , 
 שאו הלקוחות בתשלומים המפורטים לעיל.  ים כאמור, יבזכותם לפירעון מוקד

 

 שינויים במצב השוק  

מכל סיבה שהיא, או שיחול שינוי לרעה בתנאים של   , אם לא תהיה אפשרות סבירה לקבוע את שיעור הריבית .101.1
לגבי מסחר במטבע ההלוואה או האשראי, או שלא תהיה לבנק אפשרות סבירה לגייס  בלונדון  השוק הבינבנקאי  

מקורות מימון במטבע ההלוואה או האשראי במהלך העסקים הרגיל שלו, או שלא תהיה לבנק אפשרות לגייס  
או   או התייקרות במקורות האשראי  מקורות מימון מספיקים, או במקרה שתחול התייקרות במקורות המימון 

ויות הגיוס של הבנק, או שיחול שינוי בדירוג של הבנק, מוסכם שהבנק יהיה רשאי לשנות בהתאם ובכפוף  בעל
להוראות הדין, את תנאיהם של כל אשראי או הלוואה או הסכם בקשר עם מתן האשראי או ההלוואה ללקוחות או  

 . כאמורהמשך קיומם  
מועדי תשלום הריבית, בסיס חישוב  ,  יעור הריביתשהבנק יהיה רשאי לשנות את    ,מבלי לגרוע מכלליות האמור .101.2

ההוצאות,  ,  שיעורי וסכומי העמלות  שינויהחלפת מטבע האשראי או ההלוואה במטבע אחר או בכל הנוגע    , הריבית
  לפי קביעותיו של הבנק  להמחירים והחיובים השונים בכל הקשור והנוגע לאשראי או להלוואה וכיוצא באלה, והכ

הבנק יהיה רשאי  בנוסף,  .  יתרה הבלתי מסולקת של כל אשראי או הלוואה לפירעון מוקדםאו להעמיד את כל ה
 . להעמיד את כל היתרה הבלתי מסולקת של כל אשראי או הלוואה לפירעון מוקדם

 ן.הודעה על שינויים כאמור תישלח ללקוחות או תפורסם באופן שהבנק יקבע, בכפוף להוראות הדי .101.3
ימים ממועד ההודעה או הפרסום    30יהיו רשאים לפרוע את האשראי או ההלוואה כאמור תוך  הלקוחות  יובהר, כי   .101.4

יחולו על תנאי  ,  לא פרעו הלקוחות את האשראי בפירעון מוקדם כאמור.  תשלום עמלת פירעון מוקדם  כאמור, וללא
 האשראי או ההלוואה, השינויים בתנאים כמפורט בהודעה או הפרסום כאמור.  

 

   אי חוקיות 

אם    –כולו או מקצתו, לרשות הלקוחות, או    העמדת האשראי,  נוי כלשהו בדין,יכתוצאה מש  כיאם הבנק יקבע   
המשך קיומו של האשראי, ייעשה עבור הבנק  , לרבות  הועמד לרשות הלקוחותאשר  האשראי, כולו או מקצתו,  

האשראי, כולו או מקצתו, לרשות  רשאי לסרב להעמיד את  יהיה  לבלתי חוקי, לבלתי אפשרי או לבלתי מעשי, הבנק  
יהיה הבנק רשאי לדרוש מהלקוחות את    , אם האשראי, כולו או מקצתו, כבר הועמד לרשות הלקוחות  הלקוחות, או

 בצירוף ריבית); והלקוחות מתחייבים לסלק לבנק את (היתרה הבלתי מסולקת של האשראי   פרעונה המוקדם של 
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יום מדרישתו הראשונה של הבנק ובלבד שבדרישה האמורה יצוין כי היא מבוססת על    30כל הסכומים הנ"ל תוך  

כי על הפירעון המוקדם על פי סעיף זה יחולו התנאים המפורטים בכתב    , למניעת ספק מובהר  הוראות סעיף זה.
 .  זה ובבקשת האשראי או ההלוואה או ההסכם

 

 יות וחובות  כוהעברת ז 

זכויות ו/או חובות הבנק בגין ו/או בקשר עם אשראי שהעמיד ו/או יעמיד הבנק    –   הזכויות והחובות באשראי" "
ללקוחות ו/או בגין ו/או בקשר עם התחייבות להעמדת אשראי שנתן ו/או ייתן הבנק ללקוחות, כולן או מקצתן וכן  

עם האשראי ו/או    זכויות הבנק על פי שעבודים ו/או ערבויות ו/או בטוחות אחרות שניתנו ו/או יינתנו לבנק בקשר
 .בקשר עם התחייבות להעמדת אשראי כאמור

העברה ו/או מכירה ו/או הסבה ו/או המחאה, של הזכויות והחובות באשראי, כולן או    –   העברה" או "להעביר""
השתתפויות עסקת  באמצעות  לרבות  נעברים,  למספר  ובין  אחד  לנעבר  בין  בחלקים,  או  בשלמות     מקצתן, 

(Participations)   סקאות לגידור סיכון, ובכל דרך אחרת שהמעביר ימצא לנכוןע. 
ידע ו/או נתונים ו/או מסמכים המצויים כיום בידי הבנק או שיהיו מצויים בעתיד בידי הבנק ובכלל זה    –   מידע""

ידע ו/או נתונים ו/או מסמכים הנוגעים ללקוחות ו/או שנמסרו לבנק על ידי הלקוחות ו/או שנמסרו לבנק על ידי  
דדים שלישיים בקשר עם הלקוחות, ולרבות ידע ו/או נתונים ו/או מסמכים הנוגעים לשעבודים ו/או לערבויות  צ

 . ו/או לבטוחות אחרות שניתנו/יינתנו לבנק בקשר עם התחייבויות הלקוחות כלפי הבנק
 . אדם ו/או תאגיד בין מישראל או מחוץ לישראל –  נעבר""
 . נעבר אשר הבנק מנהל או עשוי לנהל עמו מו"מ להעברת הזכויות והחובות באשראי –  נעבר פוטנציאלי" "
 .  לרבות יועץ מטעם נעבר או נעבר פוטנציאלי וכן חברות העוסקות בדירוג אשראי –  יועץ"" 

הבנק יהא רשאי לפי שיקול דעתו, בכל עת, ללא קבלת הסכמת הלקוחות, להעביר את הזכויות והחובות באשראי   .103.1
לכל נעבר, וכל נעבר יהיה רשאי להעביר את החובות והזכויות באשראי לכל נעבר אחר מבלי צורך    לעיל רתן כהגד

 .  בהסכמה של הלקוחות, וכל זאת בכפוף לדין ובכפוף להוראות סעיף זה להלן
הנדרש    הבנק יהיה רשאי לגלות ולמסור לכל נעבר ו/או נעבר פוטנציאלי ו/או יועץ, את המידע כהגדרתו להלן, ככל .103.2

או רצוי לדעת הבנק לצורך בחינה או ביצוע עסקה של העברת זכויות וחובות הבנק, ובלבד שגילוי המידע לנעבר  
ו/או לנעבר פוטנציאלי ו/או ליועץ, יהיה בכפוף לחתימתם על התחייבות לסודיות לשביעות רצון הבנק אלא אם  

 .ל פי דיןהנעבר או הנעבר הפוטנציאלי או היועץ כפוף לחובת סודיות ע
הלקוחות מתחייבים לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך, ככל שיידרש על ידי הבנק באופן סביר, בקשר עם   .103.3

 .העברה של החובות והזכויות באשראי כאמור לעיל
 

   ערובות ובטוחות 

כפי שיוערך  )  ""הנכס המשועבד(עבורם  במקרה ששוויו של נכס נשוא בטוחה כלשהי שהבנק קיבל מהלקוחות או  ב .104.1
מוערך  ה שוויו של הנכס המשועבד,  (, איבד או עלול לאבד שיעור ניכר מערכו  לפי שיקול דעתו  ע"י הבנק מעת לעת

ורע העלול לפגוע ביכולתו הכספית של  , או שאירע מא)וע"י הבנק, עלול להיות נמוך משמעותית ממחיר השוק של
ערב כלפי הבנק לסילוק כל או חלק מהסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק כאמור, ימציאו הלקוחות  שערב כלשהו,  

 . לבנק, לפי דרישתו הראשונה, בטוחות או ערובות נוספות, להנחת דעתו של הבנק
בהס  ככל  .104.2 או  הלקוחות  בחתימת  שטרות  ו/או  שיקים  יחזיק  זה  בתם  שהבנק  או    ) "השיקים"  - (בסעיף  שנמסרו 

מדרגה   קבוע  בשעבוד  כמשועבדים  ויחשבו  יהיו  הם  אחר,  באופן  או  כבטוחה  למשמרת,  לגביה,  לבנק  שימסרו 
יובהר,  .  רעון כל יתרת חובה שתיווצר בחשבון כלשהו של הלקוחות, מכל סיבה שהיאי ראשונה לבנק להבטחת פ

השיקים, לנקוט בכל הצעדים המשפטיים או האחרים, כפי שימצא הבנק    הבנק יהיה רשאי למכור או לנכות אתכי 
הבנק יהיה רשאי להתפשר  כמו כן,  לנכון לשם גביית השיקים, ולזקוף את הוצאות הגבייה על חשבון הלקוחות.  

ולהשתמש   חלקית  תמורה  מהם  לקבל  לשחרר,  לוותר,  מהם,  אחד  כל  או  הערבים  או  המסבים  החותמים,  עם 
רעון כל יתרת חובה שתיווצר בחשבון כלשהו של הלקוחות. אין בקבלת השיקים או קבלת  ים לפ בתמורת השיקי

תמורתם המלאה או החלקית כנ"ל כדי לגרוע מחובת הלקוחות לפרוע את יתרות החובה בחשבון, וזאת מבלי  
 .  לגרוע מזכותו של הבנק לנקוט אמצעים אחרים לשם גביית יתרת החובה האמורה

 בבעלותם הגמורה , על ידם לבנק הם בחזקתםמעת לעת ימסרו  יש או שיקים שנמסרו שים  הלקוחות מתחייב .104.3
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