
 
 לכבוד

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

 _________________ :תאריך __________________________סניף 

 ימים 29עד לתקופה של   תנאים כלליים לקבלת הלוואות במטבע ישראלי, בריבית משתנה,

 _____________מס' חשבון: __ שם חשבון: _________________________ 
") התנאים הכלליים(להלן: " והתנאים הכלליים לקבלת הלוואות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ במסגרת התנאים הכלליים לניהול חשבון

 :ישראלי בהתאם לתנאים המפורטים להלןנבקשכם להעניק לנו, מפעם לפעם, הלוואות במטבע ובכפוף לתנאיהם, , ידינושנחתמו על 
 מתן הלוואה .1

בכתב זה משום התחייבות מצידכם להעניק לנו הלוואה כלשהי במסגרתו, ויהיה לכם שיקול דעת מוחלט בקשר עם  מובהר כי אין .1.1
   הענקת כל הלוואה עפ"י בקשתנו.

 , הענקת הלוואה כפופה לקיום בטוחות לשביעות רצונכם המלאה.בנוסף
  ".ההלוואהבמסגרת כתב זה תיקרא להלן: " כל הלוואה .1.2

   סכום ההלוואה .2
"), ובלבד שלא נהיה רשאים לבקש הלוואה בסכום נמוך מסכום סכום ההלוואהההלוואה יוסכם בינינו לגבי כל הלוואה (להלן: " סכום

  ").סכום מינימום להלוואהמעת לעת להלוואה (בודדת) במסגרת הסדרים מסוג כתב זה (להלן: "על ידכם מינימום, כפי שייקבע 
 .ש"ח 500,000נכון למועד חתימת כתב זה, סכום מינימום להלוואה הינו 

   ההלוואה מתן .3
  ."יום מתן ההלוואהייקרא להלן: " הרשום לעיל, כפי שיוסכם בינינו לגבי כל הלוואה, חשבוןסכום ההלוואה ביום זיכוי 

   שיעור הריבית .4
  .מרווח בשיעור שיוסכם בינינו לגבי כל הלוואהבשיעור הריבית הבסיסית בתוספת  ,משתנהריבית סכום ההלוואה יישא 

  מועד פרעון ההלוואה .5
מיום מתן  ימים 29תום ויהא לא יאוחר מ בתאריך שיוסכם בינינו לגבי כל הלוואהסכום ההלוואה והריבית עליו ייפרעו בתשלום אחד, 

 .ההלוואה
  – עמלות .6

נשלם לכם עמלות כמפורט להלן, בשיעורים ובתנאים שיהיו קבועים מעת לעת בתעריפון הבנק (כפוף להסדר אחר, אם  בגין כל הלוואה
   -יהיה קיים במועד החיוב בעמלה)

מסמכים סטנדרטיים (עסק גדול), אשר  -דמי טיפול באשראי ובערבויות/ )(יחיד או עסק קטן טיפול באשראי ובביטחונותעמלת  .6.1
 ההלוואה. ייגבו ביום מתן

), אשר ייגבו בגין רישום פעולות הענקת ופרעון כל תשלום על חשבון קרן ההלוואה, עסק גדול(רישום פעולה בחשבון  -דמי ניהול .6.2
  הפעולה. בתחילת החודש שלאחר ביצוע

 ) עסק גדוליחיד, עסק קטן, הוצאות/חיובים נוספים הנגבים מראש ( .6.3
או "יחיד" (כמשמעותם לענין  ""עסק קטן ,"עסק גדול"לסיווג החשבון מעת לעת כבהתאם  במסגרת כתב זה ייעשה חיוב בעמלות .6.4

 .חיוב בעמלות)
  בקשות טלפוניות .7

  טלפונית. ייעשווכן בקשה לפרעון מוקדם של הלוואה, , ן תנאיהיבמסגרת כתב זה והסכמה בעני בקשה לקבלת הלוואה
לקבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת שנחתמו על ידינו, יחולו התנאים הכלליים בענין שימוש בקווי תקשורת/תנאי בקשה 

  על בקשות טלפוניות עפ"י כתב זה.
  אי פרעון במועד .8

רעון מיידי בהתאם לאמור בתנאים הכלליים, כל סכום מתשלומי ההלוואה שלא ישולם על יבלי לגרוע מזכותכם להעמיד את ההלוואה לפ
ריבית פיגורים בשיעור הריבית המירבית, כפי שנקבעת ומפורסמת על ידי הבנק מעת לעת. ריבית הפיגורים ידינו במועד הפרעון, יישא 

בסוף כל רבעון קלנדרי או מדי כל תקופה אחרת בכפוף להוראות כל , השנתית מצטברת ונושאת אף היא ריבית דריבית באותו שיעור
  עליה יודיע לנו הבנק.דין, 

 -תוספת סיכון מירביתבצירוף לשנה  1.75% - ריבית המירבית למטבע ישראלי הינה בשיעור הריבית הבסיסיתנכון למועד כתב זה, ה
 ).17.1596% - (מתואמת לשנה, בשיעורים הגבוהים ביותר הקבועים בבנק. 3.50% - בצירוף תוספת ריבית חריגהולשנה,  10.90%

  פרעון לפני המועד .9
 . רעון מוקדםיתשלום עמלות פיהיה כרוך ב לארעונה, יוע לפבלפני המועד הק ,ההלוואה, כולה או חלקה רעון מוקדם שליפ

 שינוי/ביטול ההסדר .10
 כתב זה, בהודעה שתינתן לנו בכפוף להוראות כל דין. ב המפורטאתם תהיו רשאים לשנות, מעת לעת, את תנאי ההסדר  .10.1
בכפוף  לסיים את ההסדר המפורט בכתב זה, בהודעה שתינתן לצד האחרלעיל, כל צד רשאי  1בלי לגרוע מהאמור בסעיף  .10.2

 . להוראות כל דין
  פרשנות .11

  נאים הכלליים, אלא אם נאמר אחרת.תהא המשמעות שניתנה להם בת בכתב זהלמונחים 

 

 ________________________ חתימת הלקוח
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