ריכוז פרטים עיקריים בהסכם מסגרת אשראי בכרטיס אשראי

פרטי החשבון:
בנק - 12 :פועלים

מס' חשבון:

מס' סניף:

שם החשבון_______________________ :

מס' הזמנה <________________> /מס' כרטיס שמסתיים בספרות>____________ < 1
<מספר הזמנה כאשר עדיין לא הופק כרטיס/מספר כרטיס כאשר הוכן טופס מסירה ע"י שליח והופק
כרטיס>
להלן פרטים ותנאים עיקריים בקשר עם מסגרת האשראי בכרטיס נשוא בקשה זו (להלן " -מסגרת הכרטיס").
פירוט נוסף של הפרטים והתנאים כאמור וכן פרטים ותנאים רלוונטיים נוספים למסגרת הכרטיס מפורטים
בבקשה לקבלת כרטיס חיוב שלהלן  ,וכן בתנאים הכלליים להסכם כרטיסי חיוב כהגדרתם בבקשה לקבלת
כרטיס חיוב .הבקשה לקבלת כרטיס חיוב והתנאים הכלליים להסכם כרטיס חיוב ייקראו להלן יחד" :ההסכם".

הסכם מסגרת בכרטיס תאריך הפקת המסמך:
אשראי

לפירוט נוסף
ראה בהסכם
את הסעיף
שמספרו
להלן:

פרטים כלליים
המלווה/מנפיק
שם
הכרטיס ומספר מזהה
מען מנפיק הכרטיס
שם מנפיק נוסף ומתפעל
הכרטיס
מען מנפיק נוסף ומתפעל
הנפקה
שם הלווה/
בעל/ים בחשבון
ומספר
זהות/דרכון

בנק הפועלים בע"מ 520000118
שדרות רוטשילד  50תל אביב ,מיקוד 6688314

שם הלווה  -בעל החשבון המבקש
את הנפקת הכרטיס:
תעודת

מען הלווה:
_________________________
מיקוד:

מספר תעודת זהות/דרכון:

1

שם בעלים נוספים בחשבון:

מען הלווה:

מספר תעודת זהות/דרכון:

_________________________
מיקוד:

שם בעלים נוספים בחשבון:

מען הלווה:

במידה והכרטיס קיים יש להזין רק ארבע ספרות אחרונות שעל הכרטיס.

ב\18\3203\1013

שם מחזיק הכרטיס/
מורשה בכרטיס מטעם
הלווה
תעודת
ומספר
זהות/דרכון
שם הערבים ומספר
תעודת זהות/דרכון

מספר תעודת זהות/דרכון:

מיקוד:

שם מחזיק הכרטיס:

מען:

מספר תעודת זהות/דרכון:

_______________________
מיקוד:

שם ערב:

מען:
______________________

היקף כל ערבות הוא מספר תעודת זהות/דרכון:
כמפורט במסמכי הערבות.

שם ערב:

מיקוד:

מען:
______________________

מספר תעודת זהות/דרכון:

מיקוד:

מסגרת הכרטיס
סוג מסגרת האשראי
סכום מסגרת האשראי +
מטבע האשראי

מסגרת האשראי בכרטיס
<__________________> שקלים חדשים
סכום מסגרת האשראי משותף לכלל השימושים בכרטיס.

סעיף 18

ניתן לנצל את מסגרת האשראי בכרטיס גם לביצוע עסקאות שאינן במסגרת
הסדרי האשראי וגם במסגרת הסדרי אשראי ,הכל כמפורט בהסכם .סכום
מסגרת האשראי המנוצל לביצוע עסקאות שאינן במסגרת הסדרי האשראי לא
נושא ריבית (ריבית  0%כמפורט להלן) .סכום מסגרת האשראי המנוצל
במסגרת הסדרי אשראי נושא ריבית כמפורט בטופס להלן.

תוקף מסגרת האשראי
מועד העמדת מסגרת
האשראי

סעיף 18
סעיף 18

בתוקף עד ליום <___>____.___.
<___[ >____.___.תאריך הפקת המסמך]

ריבית
ריבית קבועה
הריבית תחול על כל סכום של ניצול יתרת מסגרת הכרטיס ,לרבות סכומי הריבית שטרם נפרעו ושנצברו בשל תקופות קודמות.

שיעור הריבית על מסגרת
האשראי בכרטיס ריבית
בחישוב שנתי.

ניצול מסגרת האשראי בכרטיס לביצוע עסקאות שאינן
במסגרת הסדרי האשראי – נושא  0%ריבית.
הסדר קרדיט בתשלומים קבועים:
ריבית נומינלית שנתית .__.__ % :הריבית הינה ריבית

ה"פריים" ,בצירוף תוספת סיכון בשיעור __.__ %
 )__.__ % +המהווה ריבית מתואמת שנתית בשיעור

לשנה (פ

%
____ .הריבית הינה ריבית קבועה לעסקה אשר תיקבע על פי
שיעור ריבית הפריים ותוספת הסיכון ביום קליטת שובר
העסקה אצל חברת כרטיסי האשראי כמפורט בהסכם ובכפוף
לכל דין .השיעור המצוין לעיל הוא שיעור הריבית החל נכון
למועד טופס זה.
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סעיף 18
סעיף 19

הסדר "אשראי מהיר":
ריבית נומינלית שנתית:

סעיף 19

%

__ .__.הריבית הינה ריבית

ה"פריים" ,בצירוף תוספת סיכון בשיעור __.__ %לשנה (פ +
 )__.__ %המהווה ריבית מתואמת בשיעור .____ %
הריבית הינה ריבית קבועה לעסקה אשר תיקבע על פי שיעור
הפריים ותוספת הסיכון במועד הבקשה כמפורט בהסכם
ובכפו ף לכל דין .השיעור המצוין לעיל הוא שיעור הריבית החל
נכון למועד טופס זה.

ריבית משתנה
הריבית תחול על כל סכום של ניצול יתרת מסגרת הכרטיס ,לרבות סכומי הריבית שטרם נפרעו ושנצברו בשל תקופות קודמות.

מרכיבי הריבית המשתנה
שיעור הריבית בהסדר
קרדיט נכון למועד הצגת
מסמך זה [ריבית בחישוב שנתי]
הריבית

בהסדר

__ .__.הריבית הינה ריבית

סעיף 19

ה"פריים" ,בצירוף תוספת סיכון בשיעור  __.__ %לשנה (פ
 )__.__ % +המהווה ריבית מתואמת שנתית בשיעור %
____.
ריבית ה"פריים".

סעיף 19

ריבית נומינלית שנתית:

%

בסיס
קרדיט
העקרונות לשינוי שיעור
הריבית בהסדר קרדיט
תדירות שינוי הריבית בסיס הריבית ישתנה בהתאם לריבית ה"פריים".
ומועד שינוי קרוב או שינויים בתוספת הסיכון יחולו ,אם יחולו ,בהתאם להוראות
האירועים שבעקבותיהם ההסכם ובכפוף לכל דין.
ישונו השיעורים בהסדר
קרדיט
האשראי לא צמוד
עמלות והוצאות נלוות להעמדת האשראי (לא כולל הוצאות אגב הליכי גבית חוב)  -אין.

סעיף 19
סעיף 19

נתונים נוספים
קיומה של זכות לפירעון מוקדם ותנאיה  -קיימת זכות לפירעון מוקדם בהתאם לתנאים
המפורטים בהסכם .בגין הפירעון המוקדם תיגבה עמלת פירעון מוקדם תפעולית ,כמפורט
בתעריפון הבנק.
זכות המלווה לנקוט בצעדים שונים נגד הלווה בשל אי תשלום במועד וכן תנאים להעמדת
ההלוואה לפירעון מידי:
בגין אי תשלום במועד ,וכן בגין כל אחד מהמקרים המפורטים בהסכם ,הבנק או חברת כרטיסי
האשראי יהיו רשאים ,על פי שיקול דעתם ,לנקוט באחת או יותר מהפעולות הבאות( :א)
להעמיד לפירעון מידי את כל סכומי החיוב ,או חלקם ,יהא מועד פירעונם אשר יהא ,לרבות
(אך לא רק) סכומי עסקאות בתשלומים (כולל עמלות ,ריביות שהצטברו עד מועד הפירעון
המידי וכל חיוב אחר בקשר לכך); (ב) להקטין או לבטל את מסגרת הכרטיס; (ג) לבטל את
תוקף הכרטיס; (ד) לחסום ו/או להשעות את אפשרות השימוש בכרטיס; (ה) לקצר את תקופת
האשראי שבין מועדי החיוב.
הקדמת מועד הפירעון תיעשה במקרים של חשש ממשי לאי פירעון סכומי החיוב כהגדרתם
בהסכם ,אם הסיכון לאי-פירעון סכומי החיוב כהגדרתם בהסכם גדל באופן ניכר ,אם היתה
הפרה יסודית של ההסכם או אם התקיימו תנאים אחרים המחייבים ביצוע מידי של פעולה
כאמור לגבי סכומי החיוב כהגדרתם בהסכם.
זהות הגורם המפקח על המפקח על הבנקים
פעילותו של המלווה

סעיף 19

סעיף 14

נתונים נוספים בהתאם להגדרות חוק אשראי הוגן התשנ"ג :1993 -
עלות האשראי

שיעור עלות ממשית של האשראי
העלות הממשית של האשראי חושבה בהתחשב בשיעור הריבית השנתית
המתואמת החל נכון לתאריך טופס זה וביחס לכל הסדר חושבה בהתחשב בהנחה
שמלוא מסגרת האשראי בכרטיס תנוצל לאותו הסדר.
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שיעור עלות
מרבית של
האשראי

הסדר קרדיט בתשלומים קבועים__.__ %:

הסדר "אשראי מהיר"__.__ %:

הסדר קרדיט__.__ % :

ריבית פיגורים

ריבית הפיגורים (נכון לתאריך טופס זה)
הריבית שתיגבה בגין חריגה ממסגרת הכרטיס ,בהתאם
לסעיף  18.17להסכם:
ריבית נומינלית( 13.35 % :ריבית ה"פריים" בצירוף תוספת
סיכון בשיעור של )11.6%
ריבית מתואמת14.03 % :
בנוסף ,סכומי החיוב בגין שימוש בכרטיס אשראי מחויבים
בחשבון העו"ש של הלווה .על סכומי החיוב בחשבון יחולו
הוראות מסמכי הבנק ,לרבות בנוגע לריבית הנגבית על יתרות
חובה החורגות ממסגרת משיכת היתר המאושרת בחשבון
ובנוגע לשיעורה.

בנק

ריבית
ישראל+
15.00%
שהינה
15.25 %
בנק
ריבית
ישראל+
15.00%
שהינה
15.25 %
בנק
ריבית
ישראל+
15.00%
שהינה
15.25 %
שיעור ריבית
פיגורים מרבי
18.3%

הערות:
א.

ב.

ג.

שיעורי הריבית בהסדרי האשראי המפורטים לעיל ,הם נכון לתאריך הפקת המסמך < ____>___.___.
בלבד.
שיעורי ריבית הפיגורים המפורטים לעיל הם נכון לתאריך הפקת המסמך <__ >___.___.בלבד.
על אף האמור בהסכם ,כהגדרתו לעיל ,יחולו ההגדרות הבאות:
"פריים" או "ריבית הפריים" – ריבית בנק ישראל בתוספת ( 1.5אחת וחצי) נקודות אחוז.
"ריבית בנק ישראל" – שיעור הר יבית ,כפי שתהיה מעת לעת ,בה בנק ישראל מלווה כספים לתאגידים
הבנקאיים או לווה מהם כספים .ריבית כאמור נקבעת על ידי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל ומפורסמת
על ידו.
שיעור העלות הממשית של האשראי הידוע במועד כריתת ההסכם לא יעלה על שיעור העלות המרבית של
האשראי הידוע באותו מועד.
שיעור ריבית הפיגורים הידוע במועד כריתת ההסכם לא יעלה על שיעור ריבית הפיגורים המרבי הידוע באותו
מועד.

לתשומת לבך ,הפרטים המופיעים לעיל מהווים תמצית בלבד .לקבלת מידע נוסף יש לעיין בהסכם המצורף.
הנתונים המפורטים לעיל נכונים למועד הצגתם ,אם האשראי היה נלקח במועד זה ,והם עשויים להשתנות בהתאם
למועד העמדת האשראי בפועל ועל פי תנאי ההסכם.

הלקוח מאשר כי קיבל עותק מטופס זה.
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נחתם על ידי הלקוח בתאריך ___________________ :חתימה_____________________:
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