ʭʺʧʰʥʤʹʲʰʹʤʠʥʥʬʤʭʫʱʤʬʧʴʱʰ

ʮʲʡʬʠʸʹʩʬʯʥʹʠʸʤʩʮʥʠʬʰʩʡʤʷʰʡʤ

BBBBBBBʤʹʷʡʸʴʱʮBBBBBBBʤʥʥʬʸʴʱʮ

ʣʧʠʣʶʮ ʷʰʡʤʯʬʤʬ

ʡʩʡʠʬʺʭʲʤʣʧʠʮʲʡʬʠʸʹʩʬʯʥʹʠʸʤʩʮʥʠʬʰʩʡʤʷʰʡʤʯʩʡ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBʦʺBBBBBBBBBBBBBBBBBBBʯʩʡʬ

ʩʰʹBʣʶʮʤʥʥʬʤʯʬʤʬʥʠʸʷʩʣʥʧʬʭʤʮʣʧʠʬʫʥʣʧʩʡʭʬʥʫ

BBBBBBBBB ʭʥʩʮʭʫʱʤʩʴʬ ʸʫʥʮʤʯʬʤʬ BBBBBBBBBBBBBBBʺʠʮʹʥʫʸʬʣʮʥʲʥʠʥʹʫʸʥʠʥʸʫʥʧʥʠʥʭʩʬʲʡʤʥʰʤʤʥʥʬʤʥʬʩʠʥʤ
BBBBBBBʹʥʢʫʲʥʣʩʤʱʫʰʡʤʮʥʹʸʩʺʬʡʥʠʤʮʥʹʸʺʸʧʠʺʩʦʥʧʺʥʫʦʥʠʤʰʹʮʺʸʩʫʧʺʥʫʦʥʠʤʸʩʫʧʺʥʫʦʥʠʺʥʬʲʡʺʥʫʦ
BBBBBBBBB
ʡʥʧʸBBBBBBBBBBBʡʥʹʩʡʺʠʶʮʰʤBBBBBBBB ʤʷʬʧBBBBBBʹʥʢBBBBBBBʤʷʬʧBBBBBBBBʹʥʢBBBBBBBʤʷʬʧ
ʸʮBBBBBʬʹʧʨʹʡʭʩʸʣʧBBBBBʥʡʥBBBBBBBBBBBBBBB ʱʮ

ʥʠʱʫʰʤʮʺʥʲʥʡʰʤʺʥʩʣʩʺʲʥʠʥʺʥʮʩʩʷʤʩʰʡʺʥʩʥʫʦʺʥʡʸʬʥʡʭʩʮʩʩʷʥʩʤʩʹʥʠʥʥʡʺʥʮʩʩʷʤʺʥʩʥʫʦʤʬʫʺʥʡʸʬʬʰʤʱʫʰʤ
" "תנאים מיוחדים להסכם ההלוואה: למסמך תנאים מיוחדים להסכם ההלוואה משכון וערבות ) להלן1 שקשורות אליהן וכאמור בסעיף
("או "הסכם ההלוואה
(BBBBBBBBBBBʮʬʧʤʬʩʲʬʱʫʰʤʺʡʥʺʫʩʴʬʺʥʲʣʥʤʧʥʬʹʮʬʺʩʣʩʺʲʺʡʥʺʫ ʷʰʡʤʺʡʥʨʬʺʥʣʡʲʥʹʮ ʱʫʰʤʯʬʤʬ
ʧʹBBBBBBBBBBBBBBBʭʩʬʩʮʡ ʧʹBBBBBBBBBBBBBBBBBBʬʹʬʬʥʫʪʱʡʺʥʠʥʥʬʤʸʴʱʮʥʠʤʠʥʥʬʤʥʬʸʹʠʬʷʰʡʤʺʠʮʹʷʩʡʤʥʥʬʤʥʬʩʠʥʤʥ
ʤʨʮʨʸʥʴʮʫʺʥʤʸʨʮʬ ʤʠʥʥʬʤʤʯʬʤʬ
ʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʡʥʯʬʤʬʭʩʨʸʥʴʮʤʭʩʠʰʺʡʥʯʬʤʬʸʥʮʠʤʪʱʡʤʠʥʥʬʤʤʥʥʬʬʺʺʬʭʩʫʱʮʷʰʡʤʥʬʩʠʥʤʥ
ʯʮʷʬʣʫʭʩʣʣʶʤʯʩʡʭʫʱʥʤʪʫʩʴʬ

.ʤʦʧʴʱʰʮʣʸʴʰʩʺʬʡʷʬʧʤʥʥʤʮʤʦʭʫʱʤʬʠʥʡʮʤ
ʯʬʤʬʨʸʥʴʮʫʥʲʸʴʩʹʤʠʥʥʬʤʤʬʹʭʩʮʥʫʱʤʡʫʸʤʯʬʤʬ

(ריבית+ הלוואה צמודה לדולר ארה"ב )קרן.א
ʠ
ʭʩʹʣʥʧʬʹʤʴʥʷʺʬʯʺʰʩʤʠʥʥʬʤʤʪʥʺʮ
ʧʹʺʥʠʮʹʮʧʥʳʬʠʸʹʲʤʹʩʮʧʥʭʩʩʺʠʮʭʩʬʩʮʡ ʧʹʬʹʪʱ
ʤʰʩʤʺʩʡʩʨʷʴʠʤʺʥʬʲʤʺʥʥʬʰʤʺʥʠʶʥʤʡʡʹʧʺʤʡ ʤʰʹʬʺʮʠʥʺʮʺʩʡʩʸ ʤʰʹʬBBBBBʬʹʸʥʲʹʡʺʩʡʩʸʠʹʩʥ
BBBBBB 
. להסכם ההלוואה969 סכום זה יהיה צמוד לדולר ארה"ב וכמפורט בתוספת
______% תוספת מרווח מהעוגן בשיעור/______ ובניכוי% הריבית הנ"ל מורכבת מעוגן בשיעור
.___________________________:הלוואה תנתן לשם מטרה

. ככל שקיימת,סכום התשלום לפירעון ההלוואה עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב שינוי שיעור הריבית או עקב הצמדה

(ריבית+ הלוואה צמודה למדד )קרן.ב

ʭʩʹʣʥʧʬʹʤʴʥʷʺʬʯʺʰʩʤʠʥʥʬʤʤʪʥʺʮ
ʧʹʺʥʠʮʹʮʧʥʳʬʠʸʹʲʤʠ
ʹʩʮʧʥʭʩʩʺʠʮʭʩʬʩʮʡ ʧʹʬʹʪʱ
BBBBBB ʤʰʩʤʺʩʡʩʨʷʴʠʤʺʥʬʲʤʺʥʥʬʰʤʺʥʠʶʥʤʡʡʹʧʺʤʡ ʤʰʹʬʺʮʠʥʺʮʺʩʡʩʸ ʤʰʹʬBBBBBʬʹʸʥʲʹʡʺʩʡʩʸʠʹʩʥ
ʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʡʳʩʲʱʡʨʸʥʴʮʫʯʫʸʶʬʭʩʸʩʧʮʤʣʣʮʬʣʥʮʶʤʩʤʩʤʦʭʥʫʱ
0 ʸʥʲʩʹʡʯʢʥʲʤʮʧʥʥʸʮʺʴʱʥʺʩʥʫʩʰʡʥBBBBBBʸʥʲʩʹʡʯʢʥʲʮʺʡʫʸʥʮʬʰʤʺʩʡʩʸʤ
._______________________:ההלוואה תנתן לשם מטרה
. ככל שקיימת,סכום התשלום לפירעון ההלוואה עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב שינוי שיעור הריבית או עקב הצמדה
(ריבית+ הלוואה צמודה למדד בריבית משתנה )קרן.ג
ʭʩʹʣʥʧʬʹʤʴʥʷʺʬʯʺʰʩʤʠʥʥʬʤʤʪʥʺʮ ʧʹʺʥʠʮʹʮʧʥʳʬʠʸʹʲʤʹʩʮʧʥʭʩʩʺʠʮʭʩʬʩʮʡ

ʠ
ʧʹʬʹʪʱ

BBBBBB ʤʰʩʤʺʩʡʩʨʷʴʠʤʺʥʬʲʤʺʥʥʬʰʤʺʥʠʶʥʤʡʡʹʧʺʤʡ ʤʰʹʬʺʮʠʥʺʮʺʩʡʩʸ ʤʰʹʬBBBBBʬʹʸʥʲʹʡʺʩʡʩʸʠʹʩʥ
 משכון וערבות וכן יחולו עליוʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʡʳʩʲʱʡʨʸʥʴʮʫʯʫʸʶʬʭʩʸʩʧʮʤʣʣʮʬʣʥʮʶʤʩʤʩʤʦʭʥʫʱ
. להסכם ההלוואה5 התנאים המפורטים בתוספת
ʸʥʲʩʹʡʯʢʥʲʤʮʧʥʥʸʮʺʴʱʥʺʩʥʫʩʰʡʥBBBBBBʸʥʲʩʹʡʯʢʥʲʮʺʡʫʸʥʮʬʰʤʺʩʡʩʸʤ
._______________________:ההלוואה תנתן לשם מטרה

. ככל שקיימת,סכום התשלום לפירעון ההלוואה עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב שינוי שיעור הריבית או עקב הצמדה

(ריבית+ הלוואה שקלית לא צמודה בריבית קבועה )קרן.ד
ʭʩʹʣʥʧʬʹʤʴʥʷʺʬʯʺʰʩʤʠʥʥʬʤʤʪʥʺʮ ʧʹʺʥʠʮʹʮʧʥʳʬʠʸʹʲʤʹʩʮʧʥʭʩʩʺʠʮʭʩʬʩʮʡ

ʠ
ʧʹʬʹʪʱ

BBBBBB ʤʰʩʤʺʩʡʩʨʷʴʠʤʺʥʬʲʤʺʥʥʬʰʤʺʥʠʶʥʤʡʡʹʧʺʤʡ ʤʰʹʬʺʮʠʥʺʮʺʩʡʩʸ ʤʰʹʬBBBBBʬʹʸʥʲʹʡʺʩʡʩʸʠʹʩʥ
.סכום זה יינתן במסלול של הלוואה שקלית לא צמודה בריבית קבועה
ʸʥʲʩʹʡʯʢʥʲʤʮʧʥʥʸʮʺʴʱʥʺʩʥʫʩʰʡʥBBBBBBʸʥʲʩʹʡʯʢʥʲʮʺʡʫʸʥʮʬʰʤʺʩʡʩʸʤ
.
___________________________:הלוואה תנתן לשם מטרה
 הלוואה משולבת לא צמודה בריבית קבועה.ה

ʭʩʹʣʥʧ____ʬʹʤʴʥʷʺʬʯʺʰʩʤʠʥʥʬʤʤʪʥʺʮ ʧʹ ________________________ʭʩʬʩʮʡ ʧʹ________ʬʹʪʱ
. להסכם ההלוואה87 וכמפורט בתנאים הנוספים בתוספת, ʤʰʹʬʺʮʠʥʺʮʺʩʡʩʸ___ ʤʰʹʬBBBBBʬʹʸʥʲʹʡʺʩʡʩʸʠʹʩʥ


.____ % ʤʰʩʤʺʩʡʩʨʷʴʠʤʺʥʬʲʤʺʥʥʬʰʤʺʥʠʶʥʤʡʡʹʧʺʤʡ

.סכום זה יינתן במסלול של הלוואה שקלית לא צמודה בריבית קבועה

______ʸʥʲʩʹʡʯʢʥʲʤʮʧʥʥʸʮʺʴʱʥʺʩʥʫʩʰʡʥBBBBBBʸʥʲʩʹʡʯʢʥʲʮʺʡʫʸʥʮʬʰʤʺʩʡʩʸʤ
._______________________:ההלוואה תנתן לשם מטרה

ʪʹʮʤʭʺʧʰʥʤʹʲʰʹʤʠʥʥʬʤʭʫʱʤʬʧʴʱʰ
BBBBBBBʤʹʷʡʸʴʱʮ
ʣʧʠBʣʶʮ
BBBBBB

BBBBBBBBʤʥʥʬʸʴʱʮ


ʷʰʡʤʯʬʤʬ

ʮʲʡʬʠʸʹʩʬʯʥʹʠʸʤʩʮʥʠʬʰʩʡʤʷʰʡʤ
ʡʩʡʠʬʺ ʭʲʤʣʧʠʮʲʡʬʠʸʹʩʬʯʥʹʠʸʤʩʮʥʠʬʰʩʡʤʷʰʡʤʯʩʡ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBʦʺBBBBBBBBBBBBBBBBBBBʯʩʡʬ

ʩʰʹʣʶʮʤʥʥʬʤʯʬʤʬʥʠʸʷʩʣʥʧʬʭʤʮʣʧʠʬʫʥʣʧʩʡʭʬʥʫ

ריבית+ הלוואה שקלית )פריים( קרן.ו
ʭʩʹʣʥʧ____ʬʹʤʴʥʷʺʬʯʺʰʩʤʠʥʥʬʤʤʪʥʺʮ ʧʹ ________________________ʭʩʬʩʮʡ ʧʹ________ʬʹʪʱ
. להסכם ההלואה06   וכמפורט בתנאים הנוספים בתוספתʤʰʹʬʺʮʠʥʺʮʺʩʡʩʸ___ ʤʰʹʬBBBBBʬʹʸʥʲʹʡʺʩʡʩʸʠʹʩʥ
BBBBBBʤʰʩʤʺʩʡʩʨʷʴʠʤʺʥʬʲʤʺʥʥʬʰʤʺʥʠʶʥʤʡʡʹʧʺʤʡ
BBBBBBʸʥʲʩʹʡʯʢʥʲʤʮʧʥʥʸʮʺʴʱʥʺʩʥʫʩʰʡʥBBBBBBʸʥʲʩʹʡʯʢʥʲʮʺʡʫʸʥʮʬʰʤʺʩʡʩʸʤ
.___________________________:הלוואה תנתן לשם מטרה
. ככל שקיימת,סכום התשלום לפירעון ההלוואה עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב שינוי שיעור הריבית או עקב הצמדה
 הלוואת גישור שקלית.ז

ʭʩʹʣʥʧ____ʬʹʤʴʥʷʺʬʯʺʰʩʤʠʥʥʬʤʤʪʥʺʮ ʧʹ ________________________ʭʩʬʩʮʡ ʧʹ________ʬʹʪʱ

. להסכם ההלואה16 וכמפורט בתנאים הנוספים בתוספת

 ʤʰʹʬʺʮʠʥʺʮʺʩʡʩʸ___ ʤʰʹʬBBBBBʬʹʸʥʲʹʡʺʩʡʩʸʠʹʩʥ

BBBBBBʤʰʩʤʺʩʡʩʨʷʴʠʤʺʥʬʲʤʺʥʥʬʰʤʺʥʠʶʥʤʡʡʹʧʺʤʡ
BBBBBBʸʥʲʩʹʡʯʢʥʲʤʮʧʥʥʸʮʺʴʱʥʺʩʥʫʩʰʡʥBBBBBBʸʥʲʩʹʡʯʢʥʲʮʺʡʫʸʥʮʬʰʤʺʩʡʩʸʤ
.___________________________:הלוואה תנתן לשם מטרה
. ככל שקיימת,סכום התשלום לפירעון ההלוואה עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב שינוי שיעור הריבית או עקב הצמדה
לתשומת ליבך ייתכן ששיעור העלות האפקטיבית המוצג לעיל שונה משיעור העלות הממשית המוצג במסמך "ריכוז פרטים עיקריים בהסכם למתן
. לרבות לענין הנתונים המשמשים לחישוב ואופן החישוב של כל אחד מהערכים הנ"ל, וזאת נוכח הבדלים בהוראות הדין הרלבנטיות,"אשראי

ʭʩʦʥʧʠʬʲʤʬʲʩʠʬʺʥʮʩʩʷʹʬʫʫʱʫʰʤʩʣʩʬʲʺʥʧʨʡʥʮʤʺʥʮʩʩʷʤʺʥʤʠʥʥʬʤʤʺʸʺʩʥʬʩʲʬʳʩʲʱʡʡʥʷʰʤʤʠʥʥʬʤʤʭʥʫʱʠ
ʱʫʰʤʺʹʩʫʸʬʭʫʱʤʩʴʬʲʤʸʥʮʺʤʪʱʮʥʠʥʥʰʥʶʸʺʥʲʩʡʹʬʷʰʡʬʠʶʮʥʺʹʺʥʠʮʹʩʴʬʲʺʥʠʡʤʺʥʩʥʸʹʴʠʤʯʩʡʮʪʥʮʰʤʩʴʬʱʫʰʤʩʥʥʹʮ
ʠʬʤʠʥʥʬʤʤʤʸʷʮʬʫʡʥʷʰʡʤʬʹʥʰʥʶʸʺʥʲʩʡʹʬʺʴʱʥʰʥʠʺʸʧʠʠʺʫʮʱʠʬʫʮʥʠʥ ʺʩʮʶʲʤʩʩʰʡʬʹʤʸʷʮʡ ʤʩʩʰʡʤʺʥʩʥʬʲʪʱʮʥʠʥ
ʧʹʬʲʤʬʲʺ


ʯʺʰʩʺʤʠʥʥʬʤʤʩʫʭʩʣʣʶʤʬʲʭʫʱʥʮʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʬ ʠ ʳʩʲʱʡʲʥʡʷʬʭʠʺʤʡʥʤʠʥʥʬʤʬʱʧʩʩʺʤʡʬʩʲʬʸʥʮʠʬʳʥʴʫʡ
ʯʬʤʬʭʩʨʸʥʴʮʤʭʩʣʲʥʮʬʥʭʩʸʥʲʩʹʬʭʠʺʤʡʤʥʥʬʬ
ʭʥʩʡʧʹʬʹʪʱ


ʭʩʠʰʺʤʭʩʩʷʺʤʡʷʸʬʩʲʬʭʩʨʸʥʴʮʤʭʩʣʲʥʮʬʥʭʩʸʥʲʩʹʬʭʠʺʤʡʤʥʥʬʬʯʺʰʩʺʤʠʥʥʬʤʤʩʫʭʩʣʣʶʤʬʲʭʫʱʥʮʬʩʲʬʸʥʮʠʤʳʠʬʲʡ
ʯʬʤʬʹʭʩʸʡʨʶʮʤ
ʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʩʠʰʺʬʭʠʺʤʡʺʥʰʥʧʨʩʡʤʥʭʩʫʮʱʮʤʬʫʺʠʶʮʤʬʳʥʴʫʬʩʲʬʭʩʸʥʮʠʤʭʩʣʲʥʮʬʥʭʩʸʥʲʩʹʬʭʠʺʤʡʤʠʥʥʬʤʤʯʺʮ
ʥʰʥʶʸʺʥʲʩʡʹʬʥʷʰʡʤʩʣʩʬʲʥʹʸʣʩʩʹʩʴʫ ʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʡʥʺʸʣʢʤʫ
ʷʬʧʬʫʥʠʤʠʥʥʬʤʤʯʺʮʣʲʥʮʩʰʴʬʪʥʮʱʡʷʰʡʬʤʥʥʬʤʬʹʡʺʫʡʤʩʩʰʴʥʰʤʬʩʲʬʭʩʸʥʮʠʤʭʩʣʲʥʮʡʥʭʩʮʥʫʱʡʤʠʥʥʬʤʤʯʺʮʬʩʠʰʺ
ʸʥʮʠʤʸʥʸʹʠʭʹʬʤʣʥʡʲʩʮʩʤʲʡʹʮʺʥʧʴʠʬʤʸʷʮʬʫʡʥʤʰʮʮ

. ככל שיידרשו בגין העסקה על ידי הבנק, מילוי התניות נוספות.3
ʣʲʥʮʤʭʥʺʯʬʤʬ



ʤʭʥʩʬʣʲʤʠʥʥʬʤʤʺʠʬʡʷʬʩʠʫʦʤʩʤʩʤʥʥʬʤʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʩʠʰʺʬʫʡʤʥʥʬʤʺʣʩʮʲʬʳʥʴʫʡʢ

. יבוטל באופן אוטומטי חלק ההלוואה שטרם בוצע והלווה לא יהיה זכאי לקבלו, מובהר כי בתום המועד לביצוע ההלוואה.("לביצוע ההלוואה
ʺʩʡʩʸʸʥʲʩʹʺʲʩʡʷʬʱʩʱʡ
ʩʰʥʶʩʧʩʡʩʨʷʩʩʡʥʠʺʩʡʩʸʸʥʲʩʹʺʲʩʡʷʬʱʩʱʡʮʡʫʸʥʮʬʰʤʺʩʡʩʸʤʸʥʲʩʹ ʺʥʠʫʦʺʥʠʥʥʬʤʮʷʬʧʨʲʮʬ ʺʥʠʥʥʬʤʤʩʢʥʱʬʫʡ
ʧʥʥʸʮʮʥ ʯʢʥʲʤʯʬʤʬ
ʤʠʥʥʬʤʤʲʥʶʩʡʭʥʩʡʲʡʷʩʩʥʺʥʰʺʹʤʬʩʥʹʲʤʠʥʥʬʤʤʩʫʮʱʮʡʥʯʬʤʬʥʺʸʣʢʤʫʯʢʥʲʤʸʥʲʩʹ
ʤʠʥʥʬʤʤʬʥʬʱʮʬʫʡʯʢʥʲʤʸʥʲʩʹʯʬʤʬ

. העוגן מבוסס על "ריבית הלייבור המעוגל" כהגדרתה בתוספת להסכם ההלוואה, בהלוואות צמודות מט"ח.א
ʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʬʺʴʱʥʺʡʲʥʡʷʬʭʠʺʤʡʤʩʤʩʯʢʥʲʤʩʥʰʩʹ
 העוגן מבוסס על ריבית הבסיסית )ריבית הפריים( הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהלוואות שיקליות לא צמודות בריבית משתנה.ב
או חיקוק אחר שיבוא להחליפו או לתקנו/ )או בכל חוק ו1993 -  התשנ"ג, כהגדרתה בחוק אשראי הוגן,לפי ריבית בנק ישראל
ʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʬʺʴʱʥʺʡʲʥʡʷʬʭʠʺʤʡʤʩʤʩʯʢʥʲʤʩʥʰʩʹ .בעניין זה( בתוספת מרווח קבוע

 העוגן נקבע לפי, בהלוואות צמודות למדד בריבית קבועה המבוצעות בחלקים ובהלוואות צמודות למדד בריבית משתנה.ג
ʺʴʥʷʺʬʤʬʩʡʷʮʤʤʴʥʷʺʬʥʠʤʠʥʥʬʤʤʺʴʥʷʺʬʣʣʮʣʥʮʶʸʦʢʮʡʭʩʸʥʢʮʺʸʨʮʬʹʣʥʧʤʪʬʤʮʡʯʺʩʰʹʩʠʸʹʠʯʩʢʡʤʲʥʡʷʤʺʩʡʩʸʤʸʥʲʩʹ
ʬʲʩʹʣʥʧʧʥʣʡʹʣʥʧʡʭʲʴʬʠʸʹʩʷʰʡʭʱʸʴʮʹʲʣʩʮʤʺʬʡʨʡʭʱʸʴʺʮʤʯʩʩʰʲʬʭʠʺʤʡʸʺʥʩʡʤʩʬʠʤʡʥʸʷʤʥʠʺʩʡʩʸʤʩʥʰʩʹ
/79 ʯʥʮʩʮʤʸʥʲʩʹʯʥʲʸʩʴʬʤʴʥʷʺʩʴʬʭʩʸʥʢʮʺʸʨʮʬʹʣʥʧʤʪʬʤʮʡʯʺʩʰʹʩʠʸʹʠʧʥʬʺʩʡʩʸʤʬʲʲʣʩʮʸʥʩʣʬʺʥʠʥʥʬʤ
ʺʥʠʺʰʫʹʮʩʰʺʥʰʭʩʷʰʡʫʤʱʬʹʣʣʮʣʥʮʶʸʦʢʮʤʱʰʫʤʮʸʦʧʤʤʸʥʲʩʹʥ
ʭʩʩʺʰʹʭʩʩʬʰʩʮʥʰʭʩʧʰʥʮʡʭʡʹʧʩʷʰʡʤʯʢʥʲʤʺʲʩʡʷʭʹʬʥʭʩʩʡʩʨʷʴʠʭʩʧʰʥʮʡʭʩʮʱʸʥʴʮʲʣʩʮʤʺʬʡʨʡʭʩʰʥʺʰʤʩʫʸʤʡʥʮ
ʯʢʥʲʤʸʥʲʩʹʩʡʢʬʤʠʥʥʬʤʤʩʰʥʺʰʯʩʡʬʲʣʩʮʤʺʬʡʨʡʲʩʴʥʮʤʯʥʺʰʤʯʩʡʩʰʥʹʺʥʩʤʬʩʥʹʲʹʪʫ
ʭʩʡʩʥʧʮʤʭʩʩʥʰʩʹʡʭʱʸʥʴʺʹʤʬʡʨʤʩʴʬʯʢʥʲʤʲʡʷʩʩʤʰʥʹʯʴʥʠʡʥʠʤʰʥʹʺʥʸʩʣʺʡʲʣʩʮʤʺʬʡʨʭʱʸʥʴʺʥʤʩʤ
ʺʥʠʷʰʡʤʥʶʡʤʺʸʣʢʤʫʺʲʶʥʮʮʤʺʩʡʩʸʤʸʥʲʩʹʩʴʬʯʢʥʲʤʲʡʷʩʩʠʩʤʹʤʡʩʱʬʫʮʹʣʥʧʡʭʲʴʲʣʩʮʤʺʬʡʨʺʠʬʠʸʹʩʷʰʡʭʱʸʴʠʬ
ʺʴʥʷʺʬʤʬʩʡʷʮʤʤʴʥʷʺʬʺʥʠʥʥʬʤʯʩʢʡʥʰʷʺʬʥʠʥʴʩʬʧʤʬʠʥʡʩʹʸʧʠʥʶʬʫʥʠʡʱʹʺʤ ʸʥʩʣʬʤʠʥʥʬʤʬʹʭʣʷʥʮʯʥʲʸʩʴ
ʩʥʰʩʹʣʲʥʮʩʰʴʬʬʠʸʹʩʷʰʡʮʬʡʷʺʤʹʳʷʥʺʡʹʲʥʣʩʤʯʥʸʧʠʤ ʥʶʤʺʩʡʩʸʯʬʤʬ ʤʬʩʡʷʮʤʤʴʥʷʺʬʸʺʥʩʡʤʡʥʸʷʤʥʠʤʠʥʥʬʤʤ
ʥʣʩʬʲʥʲʡʷʩʩʹʭʩʧʮʥʮʭʲʺʥʶʲʩʩʺʤʡʷʰʡʤʩʣʩʬʲʯʢʥʲʤʲʡʷʩʩʠʩʤʹʤʡʩʱʬʫʮʸʥʮʠʫʥʶʤʺʩʡʩʸʤʤʲʡʷʰʠʬʺʩʡʩʸʤ
ʯʥʸʧʠʤʯʢʥʲʤʸʥʲʩʹʬʭʠʺʤʡʡʹʥʧʩʤʰʥʹʠʸʤʤʴʥʷʺʤʯʥʹʠʸʤʷʬʧʤʸʧʠʬʺʥʴʱʥʰʤʺʥʴʥʷʺʤʭʩʴʱʥʰʤʭʩʷʬʧʤʮʣʧʠʬʫʬʯʢʥʲʤʸʥʲʩʹ
ʺʩʡʩʸʤʩʥʰʩʹʳʱʥʰʤʲʥʶʩʡʤʣʲʥʮʩʰʴʬʬʠʸʹʩʷʰʡʮʬʡʷʺʤʹʳʷʥʺʡʹʲʥʣʩʤ
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ʩʰʹʣʶʮʤʥʥʬʤʯʬʤʬʥʠʸʷʩʣʥʧʬʭʤʮʣʧʠʬʫʥʣʧʩʡʭʬʥʫ

 בהלוואות שקליות בריבית קבועה המבוצעות בחלקים ובהלוואות לא צמודות בריבית משתנה.ד
 ʬʩʲʬʠʳʩʲʱʡʸʥʮʠʫʭʩʩʸʴʤʺʩʡʩʸʸʥʲʩʹʬʲʱʱʥʡʮʥʰʩʠʺʩʡʩʸʤʸʥʲʩʹʯʤʡ
ʥʠʤʠʥʥʬʤʤʺʴʥʷʺʬʣʥʮʶʠʬʤʸʦʢʮʡʭʩʸʥʢʮʺʸʨʮʬʹʣʥʧʤʪʬʤʮʡʯʺʩʰʹʩʠʸʹʠʯʩʢʡʤʲʥʡʷʤʺʩʡʩʸʤʸʥʲʩʹʩʴʬʲʡʷʰʯʢʥʲʤ
ʬʠʸʹʩʷʰʡʭʱʸʴʮʹʲʣʩʮʤʺʬʡʨʡʭʱʸʴʺʮʤʯʩʩʰʲʬʭʠʺʤʡʸʺʥʩʡʤʩʬʠʤʡʥʸʷʤʥʠʺʩʡʩʸʤʩʥʰʩʹʺʴʥʷʺʬʤʬʩʡʷʮʤʤʴʥʷʺʬ
ʭʩʸʥʢʮʺʸʨʮʬʹʣʥʧʤʪʬʤʮʡʯʺʩʰʹʩʠʸʹʠʧʥʬʺʩʡʩʸʤʬʲʲʣʩʮʸʥʩʣʬʺʥʠʥʥʬʤʬʲʩʹʣʥʧʧʥʣʡʹʣʥʧʡʭʲʴ
ʺʥʠʺʰʫʹʮʩʰʺʥʰʭʩʷʰʡʫʤʱʬʹʣʥʮʶʠʬʸʦʢʮʤʱʰʫʤʮʸʦʧʤʸʥʲʩʹʥ /79 ʯʥʮʩʮʤʸʥʲʩʹʯʥʲʸʩʴʬʤʴʥʷʺʩʴʬ
ʭʩʩʺʰʹʭʩʩʬʰʩʮʥʰʭʩʧʰʥʮʡʭʡʹʧʩʷʰʡʤʯʢʥʲʤʺʲʩʡʷʭʹʬʥʭʩʩʡʩʨʷʴʠʭʩʧʰʥʮʡʭʩʮʱʸʥʴʮʲʣʩʮʤʺʬʡʨʡʭʩʰʥʺʰʤʩʫʸʤʡʥʮ
ʯʢʥʲʤʸʥʲʩʹʩʡʢʬʤʠʥʥʬʤʤʩʰʥʺʰʯʩʡʬʲʣʩʮʤʺʬʡʨʡʲʩʴʥʮʤʯʥʺʰʤʯʩʡʩʰʥʹʺʥʩʤʬʩʥʹʲʹʪʫ
ʭʩʡʩʥʧʮʤʭʩʩʥʰʩʹʡʭʱʸʥʴʺʹʤʬʡʨʤʩʴʬʯʢʥʲʤʲʡʷʩʩʤʰʥʹʯʴʥʠʡʥʠʤʰʥʹʺʥʸʩʣʺʡʲʣʩʮʤʺʬʡʨʭʱʸʥʴʺʥʤʩʤ
ʺʥʠʷʰʡʤʥʶʡʤʺʸʣʢʤʫʺʲʶʥʮʮʤʺʩʡʩʸʤʸʥʲʩʹʩʴʬʯʢʥʲʤʲʡʷʩʩʠʩʤʹʤʡʩʱʬʫʮʹʣʥʧʡʭʲʴʲʣʩʮʤʺʬʡʨʺʠʬʠʸʹʩʷʰʡʭʱʸʴʠʬ
ʺʴʥʷʺʬʤʬʩʡʷʮʤʤʴʥʷʺʬʺʥʠʥʥʬʤʯʩʢʡʥʰʷʺʬʥʠʥʴʩʬʧʤʬʠʥʡʩʹʸʧʠʥʶʬʫʥʠʡʱʹʺʤ ʸʥʩʣʬʤʠʥʥʬʤʬʹʭʣʷʥʮʯʥʲʸʩʴ
ʺʩʡʩʸʤʩʥʰʩʹʣʲʥʮʩʰʴʬʬʠʸʹʩʷʰʡʮʬʡʷʺʤʹʳʷʥʺʡʹʲʥʣʩʤʯʥʸʧʠʤ ʥʶʤʺʩʡʩʸʯʬʤʬ ʤʬʩʡʷʮʤʤʴʥʷʺʬʸʺʥʩʡʤʡʥʸʷʤʥʠʤʠʥʥʬʤʤ
ʥʣʩʬʲʥʲʡʷʩʩʹʭʩʧʮʥʮʭʲʺʥʶʲʩʩʺʤʡʷʰʡʤʩʣʩʬʲʯʢʥʲʤʲʡʷʩʩʠʩʤʹʤʡʩʱʬʫʮʸʥʮʠʫʥʶʤʺʩʡʩʸʤʤʲʡʷʰʠʬ
ʯʥʸʧʠʤʯʢʥʲʤʸʥʲʩʹʬʭʠʺʤʡʡʹʥʧʩʤʰʥʹʠʸʤʤʴʥʷʺʤʯʥʹʠʸʤʷʬʧʤʸʧʠʬʺʥʴʱʥʰʤʺʥʴʥʷʺʤʭʩʴʱʥʰʤʭʩʷʬʧʤʮʣʧʠʬʫʬʯʢʥʲʤʸʥʲʩʹ
ʺʩʡʩʸʤʩʥʰʩʹʳʱʥʰʤʲʥʶʩʡʤʣʲʥʮʩʰʴʬʬʠʸʹʩʷʰʡʮʬʡʷʺʤʹʳʷʥʺʡʹʲʥʣʩʤ
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ʬʤʠʥʥʬʤʤʩʴʱʫʺʠʭʬʹʬʺʥʸʦʥʧʩʺʬʡʺʥʠʸʥʤʤʦʡʯʺʥʰʤʥʥʬʤ
BB
ʯʥʲʸʩʴʣʲʥʮʬʫʡʡʤʠʥʥʬʤʤʺʠʲʥʸʴʬʸʧʡʩʫʸʩʤʶʮʤʥʥʬʤ
ʸʧʠʪʮʱʮʡʥʠʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʡʸʥʮʠʤʬʲʥʸʡʢʩʤʩʠʰʺ ʺʴʱʥʺʤʯʬʤʬ ʤʠʥʥʬʤʭʫʱʤʬʺʴʱʥʺʺʮʩʩʷʭʠʩʫʸʤʡʥʮ
ʬʩʲʬʸʥʮʠʫʸʧʠʤʪʮʱʮʡʥʠʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʡʸʥʮʠʤʺʠʺʥʸʺʥʱʺʴʱʥʺʤʺʥʠʸʥʤʹʬʫʫʤʠʥʥʬʤʤʬʥʬʱʮʯʩʩʰʲʬ
ʺʴʱʥʺʡʲʥʡʷʤʬʲʭʢʬʥʧʩʤʠʥʥʬʤʤʩʫʮʱʮʡʥʠʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʡʲʥʡʷʤʬʫʬʩʲʬʸʥʮʠʬʳʥʴʫʡ


ʺʩʡʩʸʤʡʥʹʩʧʯʴʥʠ
ʺʥʸʣʢʤ
ʤʰʹʡʭʥʩʥʹʣʥʧʡʭʥʩʬʹʡʥʹʩʧʱʩʱʡʬʲʭʩʴʥʶʸʥʭʩʥʥʹʭʩʮʥʬʹʺʡʺʩʡʩʸʥʯʸʷʯʥʲʸʩʴʸʶʩʴʹʺʨʩʹ
 ʺʩʡʩʸʤʡʥʹʩʧ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ʠʡʤʯʴʥʠʡʺʩʡʩʸʤʡʹʥʧʺʸʶʩʴʹʺʨʩʹʡʺʥʠʥʥʬʤʡʠ
ʣʲʥʮʬʣʲʥʺʥʡʸʲʥʯʥʫʹʮʤʠʥʥʬʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʬ ʱʡʨʸʥʴʮʫʯʩʷʥʬʩʱʤʧʥʬʪʸʥʶʬʲʡʷʰʹʤʠʥʥʬʤʤʯʺʮʪʩʸʠʺʮ
ʭʥʩʱʩʱʡʬʲʡʹʥʧʺ ʺʩʡʩʸʤʯʬʤʬ ʤʠʥʥʬʤʬʲʡʷʰʹʸʥʲʩʹʡʺʩʡʩʸʤʯʩʷʥʬʩʱʤʧʥʬʩʴʬʤʠʥʥʬʤʤʬʹʩʴʥʱʤʤʰʥʲʸʩʴ
ʸʶʩʴʹʺʨʩʹʩʴʬʺʩʡʩʸʤʥʯʸʷʤʩʮʥʬʹʺʮʷʬʧʫʲʸʴʺʸʥʮʠʫʺʩʡʩʸʤʰʹʡʭʥʩʥʹʣʥʧʡ
ʤʰʩʢʡʺʥʰʡʹʧʺʤʤʥ ʺʥʡʸʲʥʯʥʫʹʮʤʠʥʥʬʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʬʳʩʲʱʡʤʦʧʰʥʮʺʸʣʢʤʫ ʭʩʩʰʩʡʤʺʴʥʷʺʸʥʡʲʺʩʡʩʸʤ
ʺʥʡʸʲʥʯʥʫʹʮʤʠʥʥʬʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʬʠ ʱʡʨʸʥʴʮʫʥʩʤʩ
ʩʮʲʴʣʧʯʴʥʠʡʭʬʥʹʺʤʠʥʥʬʤʤʯʸʷʥʭʩʴʥʶʸʥʭʩʩʹʣʥʧʭʩʮʥʬʹʺʡʷʰʡʬʤʥʥʬʤʩʣʩʬʲʭʬʥʹʺʺʩʡʩʸʤʩʫʭʫʱʥʤʯʤʡʺʥʠʥʥʬʤʡʡ
ʠʡʤʯʴʥʠʡʺʩʡʩʸʤʡʹʥʧʺʷʰʡʤʩʣʩʬʲʯʫʥʩʹʯʩʷʥʬʩʱʤʧʥʬʬʭʠʺʤʡʤʠʥʥʬʤʤʬʹʯʥʸʧʠʤʺʩʡʩʸʤʭʥʬʹʺʭʲʣʧʩ
ʣʲʥʮʬʣʲʥʺʥʡʸʲʥʯʥʫʹʮʤʠʥʥʬʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʬ ʱʡʨʸʥʴʮʫʯʩʷʥʬʩʱʤʧʥʬʪʸʥʶʬʲʡʷʰʹʤʠʥʥʬʤʤʯʺʮʪʩʸʠʺʮ
ʭʥʩʥʹʣʥʧʡʭʥʩʱʩʱʡʬʲʡʹʥʧʺʤʠʥʥʬʤʬʲʡʷʰʹʸʥʲʩʹʡʺʩʡʩʸʤʯʩʷʥʬʩʱʤʧʥʬʩʴʬʤʠʥʥʬʤʤʬʹʩʴʥʱʤʤʰʥʲʸʩʴ
ʤʰʹʡ
ʤʰʩʢʡʺʥʰʡʹʧʺʤʤʥ ʺʥʡʸʲʥʯʥʫʹʮʤʠʥʥʬʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʬʳʩʲʱʡʤʦʧʰʥʮʺʸʣʢʤʫ ʭʩʩʰʩʡʤʺʴʥʷʺʸʥʡʲʺʩʡʩʸʤ
ʺʥʡʸʲʥʯʥʫʹʮʤʠʥʥʬʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʬʠ ʱʡʨʸʥʴʮʫʥʩʤʩ
ʭʫʱʤʡʲʥʡʷʬʭʠʺʤʡʺʩʡʩʸʤʸʥʲʩʹʡʩʥʰʩʹʬʫʭʲʹʣʧʮʷʰʡʤʡʹʧʩʩʤʰʺʹʮʺʩʡʩʸʡʬʩʲʬʡʥʠʭʩʴʩʲʱʡʸʥʮʠʫʺʥʠʥʥʬʤʡʢ
ʣʥʱʩʬʲʤʰʺʹʮʺʩʡʩʸʡʺʥʠʥʥʬʤʡʤʩʬʲʤʹʣʧʤʺʩʡʩʸʤʥʠʥʤʠʥʥʬʤʤʯʸʷʯʥʡʹʧʬʲʭʩʸʺʥʰʤʭʩʮʥʬʹʺʤʭʥʫʱʺʠʤʠʥʥʬʤʤ
ʡʥʹʩʧʤʹʲʩʩʥʤʹʬʫʭʥʬʹʺʺʴʥʷʺʪʬʤʮʡʬʧʺʩʡʩʸʤʸʥʲʩʹʡʩʥʰʩʹʤʸʹʠʫ ʭʩʩʸʴʤʺʩʡʩʸʫʭʢʤʲʥʣʩʤ ʺʩʱʩʱʡʤʺʩʡʩʸʤ
ʭʩʩʨʰʥʥʬʸʤʺʩʱʩʱʡʤʺʩʡʩʸʤʩʸʥʲʩʹʮʣʧʠʬʫʳʷʥʺʡʤʩʤʤʡʤʴʥʷʺʬʭʠʺʤʡʩʥʰʩʹʤʸʧʠʬʹʯʥʹʠʸʤʭʥʬʹʺʤʬʹʯʷʥʺʮ
ʭʩʩʥʰʩʹʤʮʣʧʠʬʫʬʱʧʩʡʸʥʮʠʫʷʰʡʤʬʲʴʩʥʤʹʬʫʭʥʬʹʺʺʴʥʷʺʪʬʤʮʡʺʩʱʩʱʡʤʺʩʡʩʸʤʩʸʥʲʩʹʡʭʩʩʥʰʩʹʸʴʱʮʥʬʧ

 פירעון מוקדם.ד
ʸʥʡʲʺʩʡʩʸʤʡʹʥʧʺʺʥʡʸʲʥʯʥʫʹʮʤʠʥʥʬʤʭʫʱʤʬʭʩʣʧʥʩʮʤʭʩʠʰʺʤʺʥʠʸʥʤʬʭʠʺʤʡʩʷʬʧʥʠʠʬʮʭʣʷʥʮʯʥʲʸʩʴʬʹʤʸʷʮʡ
ʣʲʥʮʤʯʩʡʬʭʣʷʥʮʤʯʥʲʸʩʴʤʲʶʥʡʥʡʣʲʥʮʤʩʰʴʬʪʥʮʱʡʭʬʥʹʹʭʥʬʹʺʤʯʥʲʸʩʴʬʯʩʷʥʬʩʱʤʧʥʬʡʲʥʡʷʤʣʲʥʮʤʯʩʡʹʤʴʥʷʺʤ
ʸʥʲʩʹʬʥʴʫʺʩʨʰʥʥʬʸʤʤʰʹʡʷʩʥʣʮʤʭʩʮʩʤʸʴʱʮʡʷʬʧʬʥʦʤʴʥʷʺʡʷʩʥʣʮʤʭʩʮʩʤʸʴʱʮʩʴʬʭʣʷʥʮʤʯʥʲʸʩʴʤʲʶʥʡʥʡ
ʤʠʥʥʬʤʬʲʡʷʰʹʺʩʡʩʸʤ
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ʩʰʹBʣʶʮʤʥʥʬʤʯʬʤʬʥʠʸʷʩʣʥʧʬʭʤʮʣʧʠʬʫʥʣʧʩʡʭʬʥʫ

ʹʺʥʠʰʩʥʬʩʢʤʣʮʶʤʤʯʥʰʢʰʮʥʭʩʸʥʢʩʴʤʺʩʡʩʸʸʥʲʩ
ʭʬʥʹʩʠʬʹʤʠʥʥʬʤʤʩʮʥʬʹʺʮʭʥʫʱʬʫʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʡʸʥʮʠʬʭʠʺʤʡʩʣʩʩʮʯʥʲʸʩʴʬʤʠʥʥʬʤʤʺʠʣʩʮʲʤʬʷʰʡʤʺʥʫʦʮʲʥʸʢʬʩʬʡʠ

ʺʧʨʥʡʮʤ ʤʠʥʥʬʤʬ ʺʲʬ ʺʲʮ ʯʩʣʡ ʲʥʡʷ ʤʩʤʩʹ ʩʬʮʩʱʷʮʤ ʸʥʲʩʹʡ ʭʩʸʥʢʩʴ ʺʩʡʩʸ ʠʹʩʩ ʯʥʲʸʩʴʤ ʣʲʥʮʡ ʭʩʡʸʲʤ ʥʠʥ ʤʥʥʬʤ ʩʣʩ ʬʲ
ʭʱʸʥʴʮʹʩʴʫʤʰʹʬʺʴʱʥʺʡʭʩʬʥʣʢʤʭʩʷʰʡʤʺʹʥʬʹʡʭʩʩʸʴʤʺʩʡʩʸʬʹʲʶʥʮʮʤʸʥʲʩʹʤʥʰʩʤʭʥʩʫʹʭʩʸʥʢʮʺʸʩʣʬʲʠʺʰʫʹʮʡ
ʭʲʴʬʭʲʴʮʸʶʥʠʤʣʸʹʮʡʩʬʬʫʤʡʹʧʤʩʲ
נכון למועד כתב זה ריבית הפיגורים הינה  ______% -לשנה )מתואמת .( ______% -
על אף האמור ,אם שיעור ריבית הפיגורים הנ"ל יהיה גבוה במועד כלשהו משיעור הריבית המירבית שנקבעת ומפורסמת על ידי הבנק
מעת לעת כפי שתהא באותו מועד ,תיגבה במועד זה ריבית פיגורים בשיעור הריבית המירבית בלבד.
נכון למועד כתב זה ריבית הפיגורים הינה  ______% -לשנה )מתואמת .( ______% -
ʠʩʤʳʠʠʹʩʺʪʫʬʭʠʺʤʡʥʸʥʢʩʴʤʭʥʫʱʬʩʸʣʰʬʷʯʥʲʡʸʬʫʳʥʱʡʳʸʨʶʺʥʳʱʥʥʺʺ ʩʮʥʩʱʩʱʡʩʴʲʺʡʹʥʧʮʤ ʸʥʮʠʫʭʩʸʥʢʩʴʺʩʡʩʸ
ʤʥʥʬʬ ʷʰʡʤ ʲʩʣʥʩ ʤʩʬʲ ʯʩʣ ʬʫ ʺʥʠʸʥʤʬ ʳʥʴʫʡ ʺʸʧʠ ʤʴʥʷʺ ʬʫ ʩʩʣʮ ʥʠ ʺʩʰʥʲʡʸ ʺʩʡʸʣ ʺʩʡʩʸ ± ʭʩʸʥʢʩʴ ʺʩʡʩʸ

ʯʥʲʸʩʴʩʠʤʠʥʥʬʤʤʭʫʱʤʡʸʥʮʠʬʭʠʺʤʡʩʣʩʩʮʯʥʲʸʩʴʬʤʠʥʥʬʤʤʺʠʣʩʮʲʤʬʷʰʡʤʺʥʫʦʮʲʥʸʢʬʩʬʡʮʥʬʩʲʬʸʥʮʠʤʬʲʳʱʥʰʡʡ
ʯʩʣʬʫʬʳʥʴʫʥʯʩʩʰʲʤʩʴʬʭʷʬʧʥʠʭʬʥʫʭʩʠʡʤʭʩʣʲʶʤʺʨʩʷʰʬʸʺʩʤʯʩʡʠʩʡʤʬʬʥʬʲʤʠʥʥʬʤʤʬʹʣʲʥʮʡ
ʭʤʮʥʺʹʩʸʣʺʥʡʸʬʡʥʧʤʭʲʸʹʷʡʭʩʡʸʲʤʲʥʣʩʩʷʰʡʬʺʥʩʥʡʩʩʧʺʤʤʥʺʥʡʥʧʤʬʬʫʬʹʩʣʩʩʮʯʥʲʸʩʴʬʤʣʮʲʤ
מסירת דיווח על פי חוק שירות נתוני אשראי התשס"ב 2002-או כל חוק שיבוא במקומו ,התקנות מכוחם או הוראה אחרת בדין;
פגיעה באפשרות ובתנאים לפתיחת חשבון ולקבלת אשראי ושירותים בנקאיים שונים בבנק או בגוף אחר; נקיטת כל האמצעים המשפטיים
העומדים לבנק ומימוש הבטוחות שבידיו ,לפי שיקול דעתו של הבנק )תיתכן פגיעה בזכויות הנלוות לבטוחה ,ככל שישנן ,וכן גרימת
נזקים עקב המימוש ,מועד ביצועו וכו'(; נקיטה בהליכים משפטיים; חיוב הלקוח בכל העלויות לרבות עמלות והוצאות הכרוכות בצעדים
כאמור.
 .11הגבלת שיעור ריבית הפיגורים
שיעור ריבית הפיגורים ,כהגדרתה בחוק אשראי הוגן ,התשנ"ג ,1993-אשר ידוע במועד כריתת הסכם זה ,לא יעלה על שיעור ריבית
הפיגורים המירבי ,כהגדרתו בחוק הנ"ל ,אשר ידוע באותו מועד.
השיעורים האמורים נקובים במסמך ריכוז הפרטים העיקריים בהסכם זה.
 .12בלי לגרוע מהוראת כל דין ,זכות הבנק להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי ע"י הבנק ,והתנאים לה ,כמפורט בתנאים מיוחדים להסכם
ההלוואה ,ייושמו גם בכפוף לתנאי חוק אשראי הוגן אשר קובעים בין היתר כי פעולה כאמור תבוצע אם היה חשש ממשי לאי פירעון
ההלוואה ,אם הסיכון לאי פירעון ההלוואה גדל בשיעור ניכר ,אם הייתה הפרה יסודית של חוזה ההלוואה או אם התקיימו תנאים
אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה כאמור לגבי ההלוואה.
 .13הגבלת שיעור העלות הממשית של ההלוואה

שיעור העלות הממשית של האשראי ,כהגדרתו בחוק אשראי הוגן ,התשנ"ג ,1993-אשר ידוע במועד כריתת הסכם זה ,לא יעלה על
שיעור העלות המירבית של האשראי ,כהגדרתו בחוק הנ"ל ,אשר ידוע באותו מועד.
השיעורים האמורים נקובים במסמך ריכוז הפרטים העיקריים בהסכם זה.
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