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לכבוד
_______________________
_______________________
_______________________

תאריך___/___/_____ :

_______________________

מספרנו____________ :

שם הלקוח

אישור מסגרת אשראי
בהתאם לבקשתכם הננו להודיעכם ,כי בכפוף לאמור במכתבנו זה להלן ,תנאי מסגרת האשראי המאושרת לכם אצלנו ,למועד מכתבנו
זה ,בחשבונכם/בחשבונותיכם המפורט/ים להלן ,הינם כדלקמן )להלן" :מסגרת האשראי"(:
 .1החשבון/החשבונות בו/בהם תועמד מסגרת האשראי:
  1.1פירוט החשבון /החשבונות:
להלן פירוט החשבון/החשבונות בו/בהם תועמד לכם מסגרת האשראי:
בעלי החשבון
מספר חשבון
שם ומספר סניף
מס"ד

מספר זיהוי  /מספר
תאגיד

.1
.2
.3
.4
.5
.6
)החשבון/החשבונות כמפורט לעיל יקרא/ו להלן ,יחד ולחוד " -חשבונות המסגרת"(.
  1.2פירוט החשבונות:
החשבונות בהם תועמד לכם מסגרת האשראי מפורטים בנספח "פירוט חשבונות המסגרת" המצ"ב למכתבנו זה והמהווה
חלק בלתי נפרד ממנו.
)החשבונות כמפורט בנספח "פירוט חשבונות המסגרת" למכתבנו זה יקראו להלן ,יחד ולחוד " -חשבונות המסגרת"(.
 1.3במקרה שמכתבנו זה מופנה למספר לקוחות מובהר בזה ,כי -
אם חשבונות המסגרת כוללים יותר מחשבון אחד וכל חשבון מבין חשבונות המסגרת מנוהל על שם אחד מכם בלבד -
מסגרת האשראי תהא ניתנת לניצול על ידי כל אחד מכם בנפרד בחשבונות המסגרת המתנהלים על שמו בלבד  ,בהתאם
לתנאי מכתבנו זה ובכפוף לכך שחישוב הסכומים שנותרו לניצול על חשבון מסגרת האשראי ייעשה בכל עת ביחס אליכם
ביחד ,בכל חשבונות המסגרת והכול כמפורט במכתבנו זה ובכלל זה בהתאם למפורט בסעיף  4.4להלן.
 .2סכום מסגרת האשראי:
עד לסך של _______________ש"ח  ___________________________________) (*) $ /שקלים חדשים/דולר ארה"ב )*((
בכפוף לאמור בסעיף  8להלן )להלן" :סכום מסגרת האשראי"(.
 .3תקופת מסגרת האשראי:
בכפוף לכל האמור בכתב זה להלן:
  3.1מסגרת אשראי הניתנת לחידוש
 3.1.1מסגרת האשראי תהיה בתוקף החל מיום ____________ )להלן" :תאריך תחילת מסגרת האשראי"( ,בכפוף לאמור
בסעיף  10להלן ,ועד ליום ____________ )כולל( )להלן :תאריך סיום מסגרת האשראי"(.
 3.1.2לאחר תאריך סיום מסגרת האשראי ,תחודש מסגרת האשראי לתקופות נוספות של שנה אחת ) 12חודשים( בכל פעם
)להלן ,בהתאמה" :תאריך חידוש מסגרת האשראי"; "התקופה הנוספת" והיום האחרון של כל תקופה נוספת ייקרא
להלן" :תאריך סיום התקופה הנוספת"( אלא אם כן תודיעו לבנק ביחד ,בכתב ,בכל מועד שהוא על אי רצונכם בחידוש
מסגרת האשראי  ,או שהבנק יודיע לכם בכתב על אי חידושה וזאת  ,שלושים ) (30יום לפחות לפני תאריך סיום מסגרת
האשראי או תאריך סיום התקופה הנוספת ,לפי העניין .חידוש תוקפה של מסגרת האשראי יהיה באותם תנאים שיהיו
בתוק ף בע ת כ ל חידוש כאמור  ,א ו בתנאי ם אחרי ם עליהם יודי ע לכ ם הבנק בכת ב בהתאם לתנא י כת ב זה לפחות
שלושים ) (30יום לפני תאריך חידוש מסגרת האשראי שמן העניין .על אף האמור בסעיף קטן זה הבנק יהיה רשאי
לחדש א ת מסגר ת האשרא י לתקופו ת נוספו ת קצרו ת משנ ה אח ת ) 12חודשים( בכל פעם ובמקרה כאמור ,משמעות
המונחים" :תאריך חידוש מסגרת האשראי"; "התקופה הנוספת"; ו" -תאריך סיום התקופה הנוספת" תהיה
בהתאמה ,לפי העניין .הבנק יודיע לכם בכתב על חידוש מסגרת האשראי לתקופה נוספת הקצרה משנה אחת )12
חודשים( כאמור.
  3.2מסגרת אשראי שאינה ניתנת לחידוש
מסגרת האשראי תהיה בתוקף החל מיום ______________ )להלן" :תאריך תחילת מסגרת האשראי"( בכפוף לאמור
בסעיף  10להלן ,ועד ליום ______________ )כולל( )להלן" :תאריך סיום מסגרת האשראי"(.
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על כל סכומי האשראי אשר הועמדו ו/או יועמדו לכם/למי מכם על פי מסגרת האשראי ,להיפרע במלואם בהתאם למוסכם במסמכים
עליהם חתמתם/מי מכם חתם ו/או תחתמו/מי מכם יחתום ,בקשר להעמדת האשראי על פי מסגרת האשראי.
 .4סוגי האשראי הניתנים לניצול במסגרת האשראי:
 4.1מסגרת האשראי תאפשר לכם לקבל מהבנק אשראים מהסוגים המפורטים להלן ,בחשבונות המסגרת ,והיא כוללת גם אשראים
מהסוגים המפורטים להלן אשר כבר הועמדו ו/או הוקצו לכם/למי מכם בחשבונות המסגרת וטרם נפרעו במלואם ו/או טרם פג
תוקפם:
תאור נוסף
סוג ריבית/
סוג הצמדה/
ש"ח /סוג אשראי/
מט"ח
סוג ערבות
לא צמוד
סוג חשבון
וסוג הלוואה
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
 4.2למרות האמור בסעיף  4.1לעיל תחול הגבלה על הסכום המקסימלי לניצול בסוגי האשראים המפורטים לעיל וזאת כדלקמן:
 4.2.1בסוגי האשראי המפורטים בסעיפים __________________________________ לעיל גם יחד ,הסכום המקסימלי
לניצול בכל חשבונות המסגרת גם יחד לא יעלה על _______________________________ ש"ח/דולר ארה"ב )*(
או על סכום היתרה לניצול במסגרת האשראי כאמור בסעיף  4.4להלן – הנמוך מביניהם.
 4.2.2בסוגי האשראי המפורטים בסעיפים __________________________________ לעיל גם יחד ,הסכום המקסימלי
לניצול בכל חשבונות המסגרת גם יחד לא יעלה על _______________________________ ש"ח/דולר ארה"ב )*(
או על סכום היתרה לניצול במסגרת האשראי כאמור בסעיף  4.4להלן – הנמוך מביניהם.
 4.2.3בסוגי האשראי המפורטים בסעיפים __________________________________ לעיל גם יחד ,הסכום המקסימלי
לניצול בכל חשבונות המסגרת גם יחד לא יעלה על _______________________________ ש"ח/דולר ארה"ב )*(
או על סכום היתרה לניצול במסגרת האשראי כאמור בסעיף  4.4להלן – הנמוך מביניהם.
 4.3חח"ד )בש"ח  /במט"ח( ,און קול ומעו"ף:
בנוסף לאמור בסעיף  4.1לעיל  ,מובה ר בזאת  ,כ י מסגר ת האשראי תאפש ר לכ ם לקב ל מהבנ ק ג ם א ת האשראים מהסוגים
המפורטי ם להלן  ,בחשבונו ת המסגרת  ,והי א כולל ת ג ם אשראי ם מהסוגי ם המפורטי ם להל ן אש ר כב ר הוקצ ו לכם/למי מכם
בחשבונות המסגרת ,וטרם פג תוקפם:
  4.3.1מסגרות חח"ד בשקלים חדשים )למען הסר ספק ,ל א כולל מסגרו ת אשרא י חוז ר ח ד צדדיו ת בש"ח( )להלן:
"מסגרות החח"ד בשקלים"(.
  4.3.2מסגרות חח"ד במט"ח )למען הס ר ספק  ,ל א כול ל מסגרות אשראי חוזר חד צדדיות במט"ח( )להלן" :מסגרות
החח"ד במט"ח"(.
  4.3.3מסגרות אשראי יומי בר-פירעון עם דרישה )אשראי קצר מועד( בשקלים חדשים )להלן" :מסגרות און קול"(.
  4.3.4מסגרת פעילות מעו"ף כמפורט ב"תנאי המעו"ף" המפורטים ב"מסמכי המעו"ף" כהגדרת מונח זה להלן ,ובכלל זה:
כתב קניית וכתיבת אופציות/חוזים בארץ )מעו"ף( ובחו"ל וכתב התחייבות ותנאים כלליים לניהול חשבון חוזים
עתידיים זרים ואופציות זרות ) (FUTURES & OPTIONSכולל כתיבת/יצירת ,רכישת חוזים עתידיים ואופציות זרות
עם הוראות לתשלום וחיוב החשבון מידי כל יום מסחר ) (MARK TO MARKETוהבקשה לקביעת מסגרת הפעילות
המאושרת ,ויתר המסמכים עליהם חתמתם/מי מכם חתם ו/או תחתמו/מי מכם יחתום לטובת הבנק בגין ובקשר עם
ביצוע אותה פעילות מעו"ף כתיקונם מעת לעת )להלן" :מסגרת המעו"ף"; "מסמכי המעו"ף"(.
 4.4חישוב סכום היתרה לניצול במסגרת האשראי:
 4.4.1לצורך חישוב הסכומים שנותרו לניצול על חשבון מסגרת האשראי תנוכה מסכום מסגרת האשראי יתרת חובכם בגין
אשראי/ים שהועמד/ו לכם/למי מכם מתוך מסגרת האשראי ,כאמור בסעי ף  , 4.1ע ד לאות ה ע ת ושטר ם ניפרע/ו
במלואו/ם )וזאת גם אם טרם הגיע מועד פירעונו/ם(; וכן -
 4.4.2במקר ה ב ו מסגרת האשרא י כולל ת א ת מסגרו ת החח"ד בשקלים ו/או מסגרות החח"ד במט"ח ,אזי ,לצורך חישוב
הסכומים שנותרו לניצול על חשבון מסגרת האשראי ,ינוכו מסכום מסגרת האשראי ,בנוסף לאמור בסעיף  4.4.1לעיל,
גם סכומי מסגרות החח"ד בשקלים ו/או סכומי מסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( שיהיו בתוקף באותה עת וכן יתרות
החובה באותה עת בחשבונות העו"ש בשקלים חדשים ו/או בחשבונות העו"ש במט"ח )לפי העניין( המתנהלים
בחשבונות המסגרת בהם הוקצו מסגרות החח"ד בשקלים ו/או מסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( ,שאינן חלק
ממסגרות החח"ד בשקלים ו/או ממסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( כאמור.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.3.1לעיל ו/או  4.3.2לעיל  ,מובהר בזה כי ,אם וככל שהבנק ,לפי שיקול דעתו  ,הקצה ו/או
יקצה לכם/למ י מכ ם בחשבונות העו"ש בשקלים חדשים ו/או בחשבונות העו"ש במט"ח )לפי העניין( המתנהלים
בחשבונות המסגרת בהם הוקצו ו/או יוקצו מסגרות החח"ד בשקלים ו/או מסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( ,במהלך
התקופה בה מסגרות החח"ד בשקלים ו/או מסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( הינן בתוקף ,מסגרת אשראי חוזר חד
צדדית בש"ח ו/או במט"ח )לפי העניין( ,אחת או יותר ,אזי ,לצורך חישוב הסכומים שנותרו לניצול על חשבון מסגרת
האשראי ,ינוכו מסכום מסגרת האשראי ,בנוסף לאמור בסעיף  4.4.1לעיל ולסכומי מסגרות החח"ד בשקלים ו/או סכומי
מסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( שיהיו בתוקף באותה עת ,גם סכומי מסגרות אשראי חוזר חד צדדיות בש"ח ו/או
במט"ח )לפי העניין( כאמור שיהיו בתוקף באותה עת וכן יתרות החובה באותה עת בחשבונות העו"ש בשקלים חדשים
ו/או בחשבונות העו"ש במט"ח )לפי העניין( המתנהלים בחשבונות המסגרת בהם הוקצו מסגרות החח"ד בשקלים ו/או
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מסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( ומסגרות אשראי חוזר חד צדדיות בש"ח ו/או במט"ח )לפי העניין( כאמור ,שאינן
חלק ממסגרות החח"ד בשקלים ו/או ממסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( וממסגרות אשראי חוזר חד צדדיות כאמור.
חישוב הסכום שינוכה בהתאם לסעיף  4.4.2זה ייערך לגבי כל חשבון מתוך חשבונות המסגרת בנפרד )כך שמסכום
מסגרת האשראי ינוכה הסך המצטבר של כל הסכומים המהווים את תוצאות כל החישובים שייערכו לגבי כל חשבון מבין
חשבונות המסגרת בנפרד כאמור(; וכן -
 4.4.3במקר ה ב ו מסגר ת האשרא י כולל ת מסגרות און קול ,אזי ,לצורך חישוב הסכומים שנותרו לניצול על חשבון מסגרת
האשראי ינוכו מסכום מסגרת האשראי ,בנוסף לאמור בסעיף  4.4.1ובסעיף  4.4.2לעיל ,גם סכום מסגרות האון קול
שיהיו בתוקף באותה עת; וכן -
 4.4.4במקרה בו מסגרת האשראי כוללת מסגרת המעו"ף ,אזי ,לצורך חישוב הסכומים שנותרו לניצול על חשבון מסגרת
האשראי ינוכה מסכום מסגרת האשראי ,בנוסף לאמור בסעיפים  4.4.2 ,4.4.1ו 4.4.3 -לעיל ,גם סכום "המסגרת
המאושרת" ,כמוגדר וכמפורט במסמכי המעו"ף או סכום ה"חשיפה התרחישית" כהגדרת מונח זה במסמכי המעו"ף,
באותה עת בחשבונות המסגרת ,בגין כל "האופציות" ו "החוזים העתידיים" וכל "נכס" או "זכות" או "נכס בסיס" כהגדרת
מונחים אלו במסמכי המעו"ף ,הגבוה מביניהם.
חישוב הסכום שינוכה בהתאם לסעיף  4.4.4זה ייערך לגבי כל חשבון מתוך חשבונות המסגרת בנפרד )כך שמסכום
מסגרת האשראי ינוכה הסך המצטבר של כל הסכומים המהווים את תוצאות כל החישובים שייערכו לגבי כל חשבון מבין
חשבונות המסגרת בנפרד כאמור(.
במקרה שכל חשבון מבין חשבונות המסגרת מנוהל על שם אחד מכם בלבד ,ייתכן מצב בו אחד מכם או יותר ניצל/ו ו/או ינצל/ו את
מלוא מסגרת האשראי הנקובה במכתבנו זה ואשר נקבעה עבור כולכם ביחד  ,או את מרביתה  ,ואילו הנותר/ים מביניכם לא יוכל/ו לנצל
את מסגרת האשראי ,או את מרביתה ,שכן חישוב הסכומים שנותרו לניצול על חשבון מסגרת האשראי יעשה בכל עת ביחס אליכם
ביחד ,בכל חשבונות המסגרת ,בהתאם לתנאי מכתבנו זה לרבות האמור בסעיף  4.4לעיל.
בחתימתו של כל אחד מכם בשולי מכתבנו זה ,כל אחד מכם מוותר על כל טענה ו/או דרישה מאת הבנק בקשר לכך.
 4.5סוגי מטבע החוץ:
במקרה ולפי סעיף  4.1ו/או סעיף  4.3.2לעיל תהיו רשאים לנצל את מסגרת האשראי כולה או חלקה במטבע חוץ ,סוגי מטבע
החוץ ייקבעו מעת לעת על ידי הבנק ולפי שיקול דעתו )כמו כן ,מובהר כ י סו ג המטב ע שב ו נקב ע הסכו ם המקסימל י לניצול
בסעיף  4.2לעיל וסכום מסגרת האשראי בסעיף  2לעיל ,אינו מהווה בהכרח את סוג המטבע שבו תהיו רשאים לנצל ,ביחד ו/או
על ידי מי מכם ,את מסגרת האשראי ,כולה או חלקה(.
 .5תנאים כללים:
העמדת אשראי מתוך מסגרת האשראי ,כולו או חלקו ,ו/או המשך העמדתו ,יהיו מותנים בקיום כל התנאים הנוספים כדלקמן:
 5.1לא תהא כל מניעה ו/או מגבלה ו/או איסור ובכלל זה מניעה ו/או מגבלה ו/או איסור החלה על פי דין ו/או על ידי בנק ישראל ו/או
גוף שלטוני ו/או תחת צו כלשהו ,ביחס לאשראי או ביחס לפירעונו או ביחס לבטוחות שלהבטחתו ,יצירתן ותקפותן ,והזכויות
מכוחן ו/או מימושן.
 5.2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  -העמדת האשראי מתוך מסגרת האשראי ,מותני ת בכ ך שלא תהי ה על פי חישובי הבנק,
חריגה מהמגבלות הקבועות בהוראות המפקח על הבנקים – ניהול בנקאי תקין )ובכלל זה הוראה  - (313בעניין לווה
בודד/קבוצת לווי ם א ו כ ל מגבל ה אחר ת בעניי ן זה  .אם תנאי מוקד ם ז ה ל א יתמלא ,ול א נית ן יהי ה להעמי ד א ת מלו א סכום
האשראי מתוך מסגרת האשראי ,יותאמו תנאי מסגרת האשראי בהסכמה בין הבנק לביניכם.
 5.3לא תפרו התחייבות כלשהי מהתחייבויותיכם כלפינו ,על פי איזה מתנאי והוראות מסמכי פתיחת חשבונות המסגרת ו/או איזה
מהוראות המסמכים האחרים עליהם חתמתם/מ י מכ ם חת ם ו/או תחתמו/מי מכם יחתום לטובת הבנק בעתיד ,ובכלל זה
המסמכים עליהם חתמתם/מי מכם חתם ו/או תחתמו/מי מכם יחתום בקשר להעמד ת האשראי מתו ך מסגרת האשרא י )להלן
ביחד" :המסמכים הנ"ל"( ו/או על פי מכתב זה .הפרה של איזו מההתחייבויות על פי מכתב זה על ידי מי מכם תהווה ,בנוסף
לעילות העומדות לרשותנו על פי המסמכים הנ"ל ו/או על פי כל דין  ,עילה לדרוש פירעון מיידי של כל חובותיכם והתחייבויותיכם
כלפינו ,כולם או חלקם ,ו/או לבטל או להקטין או להעמיד את מסגרת האשראי על יתרת הסכומים המנוצלים בפועל.
 5.4לא תיווצר עילה המקנה לנו ,על פי איזה מהמסמכים הנ"ל ,זכות להעמיד לפירעון מיידי כל סכום המגיע או שיגיע לנו מאת מי
מכם על פי איזה מהמסמכים הנ"ל )גם אם לא נשתמש בזכותנו זו(.
 5.5מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,כל השעבודים ,הערבויות והבטוחות האחרות שייווצרו לטובתנו על ידיכם/על ידי מי מכם ו/או
על ידי אחרים עבורכם/עבור מי מכם ,ישמשו להבטחת פירעון חובותיכם והתחייבויותיכם כלפינו ,ללא הגבלה בסכומם הכולל,
וזאת בנוסף לשעבודים הערבויות והבטוחות האחרים הקיימים כיום לטובתנו ,ככל שקיימים.
 5.6יומצאו לבנק כל המסמכים והאישורים כפי שיידרשו על ידי הבנק בגין ו/או בקשר עם האשראי ,הבטוחות ויתר התחייבויותיכם
כאמור לעיל ,ותחתמו לטובתנו על כל המסמכים בנוסח ובתנאים המקובלים אצלנו בקשר עם האשראי ,הבטוחות ויתר
התחייבויותיכם כאמור לעיל.
 5.7כל התנאים הנוספים בקשר עם האשראי שיועמד מתוך מסגרת האשראי )ובכלל זה שיעור הריבית ,מועדי פירעון ובטוחות
להבטחת פירעון האשראי ,עמלות ותשלומים אחרים( יהיו כפי שהוסכם ו/או יוסכם בין הבנק לביניכם/לבין מי מכם.
 5.8בנוסף ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנכם מסכימים ומתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת ,כדלקמן:
 5.8.1לנהל את חשבונות המסגרת באופן שלא תיווצר בהם ,בעת כלשהי ,חריגה מעל לסכום מסגרת האשראי.
 5.8.2הבנק לא יהיה חייב להיעתר  ,באופן מלא או חלקי  ,לבקשתכם ,ביחד או לחוד ,להעמיד לכם/למי מכם אשראי על חשבון
מסגרת האשראי ,אם כתוצאה מכיבוד בקשה כאמור ,בין באופן מלא ובין באופן חלקי ,תחרגו מסכום מסגרת האשראי
ו/או בכל מקרה בו הבנק יסבור ,על פי שקול דעתו הבלעדי ,כי שווי הביטחונות ,לפי מקדמי בטחון )אשר נקבעים ע"י
הבנק מעת לעת ,לפי שקול דעתו הבלעדי( אינם מספקים.
 5.8.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הבנק יהיה רשאי ,בכפוף לכל דין ,להיעתר ,מעת לעת ,לבקשתכם ,ביחד או לחוד ,להעמיד
לכם/למי מכם בחשבונות המסגרת אשראי אשר כתוצאה ממנו תחרגו מסכום מסגרת האשראי ו/או על אף שהביטחונות
אינם מספקים  ,וזאת לפי שקול דעתו הבלעדי של הבנק .נעתר הבנק לבקשה כלשהי כאמור ,לא יתפרש הדבר כהסכמה
מצדו לעשות כן בעתיד.
 5.8.4מבל י לגרו ע מהוראו ת מכת ב זה  ,סכו ם כ ל חריג ה מסכו ם מסגר ת האשראי  ,ככ ל שייווצר  ,יסול ק ע ל ידיכם  ,מיד עם
היווצרותו.
 5.8.5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5.8.4לעיל ו/או מהוראות ותנאי איזה מהמסמכים הנ"ל ו/או מכתב זה בקשר עם
התחייבותכם לסילוק כל סכום חריגה מסכום מסגרת האשראי ובכפוף לכל דין ,הבנק יהיה רשאי לפעול בהתאם לכל
זכויותיו שלפי המסמכים הנ"ל ו/או מכתב זה ,בהתאמה ,לגבי סכום כל חריגה מסכום מסגרת האשראי ,ככל שייוצר,
ואשר לא סולק על ידיכם מיד עם היווצרותו .בנוסף ,ככל שסוגי האשראי הניתנים לניצול במסגרת האשראי כוללים
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מסגרת המעו"ף ,אזי ,מבלי לגרוע מיתר הוראות ותנאי מכתב זה והמסמכים הנ"ל ובנוסף להם  ,הבנק יהיה רשאי אך לא
חייב בכל עת ובכל מחיר ומבלי צורך בהודעה מוקדמת לפעול בהתאם לכל זכויותיו במסמכי המעו"ף ובכלל זה ,לפעול
להקטנת "החשיפה התרחישית" עד כדי "המסגרת המאושרת" כמוגדר וכמפורט במסמכי המעו"ף ו/או לפעול בהתאם
לזכויותיו על פי יתר המסמכים הנ"ל – והכול באופן שלא תיווצר חריגה ממסגרת האשראי .הדרך או הדרכים בהן יבחר
הבנק לפעול עפ"י סעיף זה לא יהיו בהכרח הדרכים המועדפות עליכם.
 5.9הבנק יהיה רשאי )אך לא חייב( להודיע לכולכם יחד ו/או למי מכם לחוד על כל אשראי שיועמד לכולכם ו/או למי מכם ,וכל
אחד מכם מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהבנק ,לרבות בדבר סודיות בנקאית.
 .6ביטול/הקטנת מסגרת האשראי:
 6.1הבנק יהיה רשאי לבטל או להקטין או להעמיד את סכום מסגרת האשראי על יתרת הסכומים המנוצלים בפועל ,באופן מיידי
וללא מתן הודעה מוקדמת ,במקרים בהם קיים סיכון ליכולתו של הבנק לגבות את סכום מסגרת האשראי ,כולו או חלקו ,עקב
שינוי לרעה בכושר הפירעון של מי מכם ,או אם התקיים איזה מהמקרים המקנים לבנק זכות להעמיד את חובות מי מכם כלפי
הבנק לפירעון מיידי ,ובכלל זה ומבלי למעט ,חובות בגין מסגרת האשראי ,כולם או מקצתם ,על פי המסמכים הנ"ל ו/או על פי
מכתב זה.
 6.2מבל י לגרו ע מהאמו ר לעיל  ,הבנ ק יהיה רשאי לבט ל א ו להקטי ן א ו להעמי ד א ת סכו ם מסגרת האשראי על יתרת הסכומים
המנוצלים בפועל עקב דרישה על-פי דין המופנית לבנק ,או במקרים חריגים המותרים על פי כל דין ,ובלבד שהבנק ישלח לכם
הודעה על כך לפחות עשרים ואחת ) (21יום )או תקופה קצרה יותר שיקבע הבנק בכפוף להוראות כל דין( מראש.
 .7עמלות:
 7.1אתם תשלמו לבנק עמלת "הקצאת אשראי – עסק גדול" )להלן" :העמלה"( ,במקרים הבאים:
  7.1.1הקצאת מסגרת האשראי:
בגי ן הקצאת מסגר ת האשרא י בתקופ ה שהח ל בתארי ך תחילת מסגר ת האשרא י א ו בתארי ך חידו ש מסגרת
האשראי ,לפי העניין ,ועד לתאריך סיום מסגרת האשראי או לתאריך סיום התקופה הנוספת ,לפי העניין ,אתם
תשלמו לבנק את העמלה בסכום של ____________________ _____________________________) ₪
______________________________________ שקלים חדשים( לשנה.
במקרה שסכום מסגרת האשראי נקוב בדולר ארה"ב ,אזי :סכום העמלה המצוין לעיל יכול וישתנה אם וככל שיחול
שינוי ב"שער היציג" כאמור בסעיף  8להלן .לצורך קביעת סכומה של העמלה יחושב סכום מסגרת האשראי בשקלים
חדשים  ,בכ ל יום במהלך התקופה בגינה משולמת העמלה וזאת לפי השער היציג כאמור בסעיף  8להלן .השער
היציג ששימש לצורך חישוב סכום העמלה הנקוב בסעיף קטן זה ,הינו ___________________________ ש"ח
)________________________________________________ שקלים חדשים( ל– ) 1אחד( דולר ארה"ב.
סכומה של העמלה המצוין לעיל נקבע כדלהלן:
  7.1.1.1בשיעור שנתי הקבוע בתעריפון הבנק שהנו כיום  ______________________) _______%אחוז(
מסכום מסגרת האשראי )ובמקר ה שסכו ם מסגר ת האשראי נקו ב בדול ר ארה" ב – אזי כאמור לעיל
סכום העמלה המצוין לעיל יכול וישתנה אם וככל שיחול שינוי ב"שער היציג" כאמור בסעיף  8להלן ,שכן
סכום מסגרת האשראי יחושב בכל יום בשקלים חדשים כמפורט לעיל(.
מובהר ,כי שיעורה וסכומה של העמלה הנם נכון למועד מכתב זה ,ואלו ישתנו מעת לעת אם וככל
שיחול שינוי בתעריפון הבנק.
  7.1.1.2בשיעו ר שנת י ש ל  _______________________) ________%אחוז( מסכום מסגרת האשראי,
)ובמקרה שסכום מסגרת האשראי נקוב בדולר ארה"ב – אזי כאמור לעיל ,סכום העמלה המצוין לעיל
יכול וישתנה אם וככל שיחול שינוי ב"שער היציג" כאמור בסעיף  8להלן ,שכן סכום מסגרת האשראי
יחושב בכל יום בשקלים חדשים כמפורט לעיל( ,על פי המוסכם ביניכם ובין הבנק.
על אף האמור בסעיף  7.1.1לעיל על כל סעיפיו הקטנים  ,אם מסגרת האשראי כוללת מסגרות החח"ד בשקלים ו/או
מסגרות החח"ד במט"ח ו/או מסגרות און קול ו/או מסגרת המעו"ף כאמור בסעיף  4.3לעיל ,אזי ,במהלך התקופה
בה המסגרות כאמור הינן בתוקף ,בחישוב סכום העמלה לא נלקחים בחשבון סכומי מסגרות החח"ד בשקלים ,סכומי
מסגרות החח"ד במט"ח ,סכומי מסגרות האון קול ,וסכום "המסגרת המאושרת" כמוגדר וכמפורט במסמכי המעו"ף
וכן לא נלקחים בחשבון סכומי מסגרות אשראי חוזר חד צדדיות בש"ח ובמט"ח שהינן בתוקף ,אם וככל שהבנק ,לפי
שיקול דעתו ,הקצה ו/או יקצה לכם מסגרות כאמור בחשבונות העו"ש בשקלים חדשים ובחשבונות העו"ש במט"ח
המתנהלים בחשבונות המסגרת בהם הוקצו ו/או יוקצו מסגרות החח"ד בשקלים ומסגרות החח"ד במט"ח ,במהלך
התקופה בה מסגרות החח"ד בשקלים ומסגרות החח"ד במט"ח הינן בתוקף ,כמפורט בסעיף  4.4.2לעיל ,ולפיכך
בהתאמה יחול שינוי בסכום העמלה המצוין לעיל.
  7.1.2אי ניצול מסגרת האשראי:
בגין אי ניצול מסגרת האשראי  ,כולה או חלקה  ,בתקופה שהחל בתאריך תחילת מסגרת האשראי או בתאריך חידוש
מסגרת האשראי ,לפי העניין ,ועד לתאריך סיום מסגרת האשראי או לתאריך סיום התקופה הנוספת ,לפי העניין,
אתם תשלמו לבנק את העמלה בשקלים חדשים )וזאת גם אם סכום מסגרת האשראי כמפורט בסעיף  2לעיל נקוב
בדולר ארה"ב ו/או אם לפי סעיף  4.1ו/או סעיף  4.3.2לעיל תהיו רשאים לנצל את מסגרת האשראי כולה או חלקה
במטבע חוץ(.
סכומה של העמל ה עבו ר כ ל יו ם ב ו מסגר ת האשרא י ל א נוצלה כול ה א ו חלקה ,במהלך התקופ ה כאמור  ,תחושב
כמכפלה של השיעור השנתי של העמלה ,כמפורט להלן ,בסכום "היתרה היומית הבלתי מנוצלת מתוך סכום מסגרת
האשראי" מחולק במספר הימים המלא באותה השנה ) 365או  366לפי העניין(.
שיעור העמלה יהיה כדלקמן:
  7.1.2.1בשיעור שנתי הקבוע בתעריפון הבנק שהנו כיום  _____________________) ______%אחוז(.
מובהר ,כי שיעורה של העמלה הנו נכון למועד מכתב זה ,וישתנה מעת לעת אם וככל שיחול שינוי
בתעריפון הבנק.
  7.1.2.2בשיעור שנתי של  ___________________) ______%אחוז( ,על פי המוסכם ביניכם ובין הבנק.
לצורך חישוב העמלה כאמור בגין אי ניצול מסגרת האשראי ,משמעות המונח "היתרה היומית הבלתי מנוצלת מתוך
סכום מסגרת האשראי" ,הינו –
סכום מסגרת האשראי ,בניכוי כל הסכומים המפורטים בסעיפים א' – ד ' להלן:
)*( יש למחוק את המיותר
 יש לסמן  Xבחלופה המתאימה
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7.2

7.3

7.4

7.5

א .יתרת חובכם בגין אשראי/ים שהועמד/ו לכם/למי מכם מתוך מסגרת האשראי כאמור בסעיף  4.1בגין התקופה
שעד אותו היום )כולל אותו היום( ושטרם ניפרע/ו במלואו/ם עד אותו יום )כולל אותו היום( וזאת גם אם טרם
הגיע מועד פירעונו/ם; וכן –
ב .במקרה בו מסגרת האשראי כוללת את מסגרות החח"ד בשקלים ,ו/או מסגרות החח"ד במט"ח ,בניכוי סכומי
מסגרות החח"ד בשקלים ו/או סכומי מסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( שיהיו בתוקף בגין אותו יום )וסכומי
מסגרות אשראי חוזר חד צדדיות בש"ח ו/או במט"ח )לפי העניין( שיהיו בתוקף בגין אותו יום  -אם וככל
שהבנק ,לפי שיקול דעתו ,הקצה ו/או יקצה לכם/למי מכם מסגרות כאמור בחשבונות העו"ש בשקלים חדשים
ו/או בחשבונות העו"ש במט"ח )לפי העניין( המתנהלים בחשבונות המסגרת בהם הוקצו ו/או יוקצו מסגרות
החח"ד בשקלים ו/או מסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( ,במהלך התקופה בה מסגרות החח"ד בשקלים ו/או
מסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( הינן בתוקף ,כמפורט בסעיף  4.4.2לעיל( ,וכן בניכוי יתרות החובה בגין
אותו יום בחשבונות העו"ש בשקלים חדשים ו/או בחשבונות העו"ש במט"ח )לפי העניין( המתנהלים בחשבונות
המסגרת בהם בגין אותו יום הוקצו מסגרות החח"ד בשקלים ו/או מסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( ,שאינן
חלק ממסגרות החח"ד בשקלים ו/או ממסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( כאמור )או יתרות החובה בגין אותו
יום בחשבונות העו"ש בשקלים חדשים ו/או בחשבונות העו"ש במט"ח )לפי העניין( המתנהלים בחשבונות
המסגרת בהם בגין אותו יום הוקצו מסגרות החח"ד בשקלים ו/או מסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין(
ומסגרות אשראי חוזר חד צדדיות בש"ח ו/או במט"ח )לפי העניין( כמפורט בסעיף  4.4.2לעיל ,שאינן חלק
ממסגרות החח"ד בשקלים ו/או ממסגרות החח"ד במט"ח )לפי העניין( וממסגרו ת אשרא י חוז ר ח ד צדדיות
בש"ח ו/או במט"ח )לפי העניין( כאמור ,לפי העניין( .חישוב הסכום שינוכה בהתאם לסעיף ב' זה ,ייערך לגבי
כל חשבון מתוך חשבונות המסגרת בנפרד )כך שמסכום מסגרת האשראי ינוכה הסך המצטבר של כל
הסכומים המהווים את תוצאות כל החישובים שייערכו לגבי כל חשבון מחשבונות המסגרת בנפרד כאמור( ; וכן -
ג .במקרה בו מסגרת האשראי כוללת מסגרות און קול ,בניכוי סכום מסגרות האון קול שיהיו בתוקף בגין אותו היום;
ד .במקר ה ב ו מסגר ת האשרא י כולל ת מסגר ת מעו"ף ,בניכוי סכום "המסגרת המאושרת" ,כמוגדר וכמפורט
במסמכי המעו"ף או סכום ה"חשיפה התרחישית" כהגדרת מונח זה במסמכי המעו"ף ,באותה עת בחשבונות
המסגרת ,בגין כל "האופציות" ו"החוזים העתידיים" וכל "נכס" או "זכות" או "נכס בסיס" כהגדרת מונחים אלו
במסמכי המעו"ף ,הגבוה מביניהם .חישוב הסכום שינוכה בהתאם לסעיף ד' זה ,ייערך לגבי כל חשבון
מחשבונות המסגרת בנפרד )כך שמסכום מסגרת האשראי ינוכה הסך המצטבר של כל הסכומים המהווים את
תוצאות כל החישובים שייערכו לגבי כל חשבון מחשבונות המסגרת בנפרד כאמור(.
במקרה שסכום מסגרת האשראי נקוב בדולר ארה"ב ו/או במקרה שכל סכום אחר הנדרש לצורך חישוב של "היתרה
היומית הבלתי מנוצלת מתוך סכום מסגרת האשראי" נקוב בדולר ארה"ב או במטבע חוץ אחר ,אזי ,לצורך קביעת
סכומה של העמלה יחושב הסכום שמן העניין בשקלים חדשים ,בכל יום במהלך התקופה בגינה משולמת העמלה
וזאת לפי השער היציג כאמור בסעיף  8להלן.
סכום העמלה שאתם תשלמו לבנק ,בכל מקרה לא יעלה על סך של ________________________ ₪
)____________________________________ שקלים חדשים( לשנה .סכום זה הינו בהנחה שמסגרת
האשראי כולה לא נוצלה ובהנחה שמסגרות החח"ד בשקלים ,מסגרות החח"ד במט"ח ,מסגרות האון קול ומסגרת
מעו"ף ,ככל שנכללות במסגרת האשראי בהתאם לסעיף  4.3לעיל ,אינן בתוקף .כמו כן ,במקרה שסכום מסגרת
האשראי נקוב בדולר ארה"ב  ,אזי  ,סכום העמלה המצוין לעיל יכול וישתנה אם וככל שיחול שינוי ב"שער היציג" כאמור
בסעיף  8להלן .השער היציג ששימש לצורך חישוב סכום העמלה הנקוב בסעיף קטן זה ,הינו
________________________  ________________________________________ ₪שקלים חדשים(
ל) 1 -אחד( דולר ארה"ב.
מועדי תשלום העמלה:
העמלה תשולם על ידכם ,כדלקמן:
  7.2.1ביום העסקים הראשון של כל חודש קלנדרי וזאת בגין החודש שחלף .חישוב העמלה יהיה באופן יחסי למספר
הימים המדויק שמסגרת האשראי הייתה בהם בתוקף במהלך החודש שחלף ,אולם אם העמלה הינה בגין אי ניצול
מסגרת האשראי ,אזי חישוב העמלה יהיה באופן יחסי למספר הימים המדויק שמסגרת האשראי הייתה בהם
בתוקף במהלך החודש שחלף ושבהם מסגרת האשראי לא נוצלה ,כולה או חלקה.
  7.2.2ביום העסקים הראשון של כל רבעון קלנדרי וזאת בגין הרבעון שחלף .חישוב העמלה יהיה באופן יחסי למספר
הימים המדויק שמסגרת האשראי הייתה בהם בתוקף במהלך הרבעון שחלף ,אולם אם העמלה הינה בגין אי ניצול
מסגרת האשראי ,אזי חישוב העמלה יהיה באופן יחסי למספר הימים המדויק שמסגר ת האשרא י הייתה בהם
בתוקף במהלך הרבעון שחלף ,ושבהם מסגרת האשראי לא נוצלה כולה או חלקה.
החשבון לחיוב בעמלה:
במועדי תשלום העמלה כמפורט בסעיף  7.2לעיל ,יחויב חשבון מספר ____________ בסניף ______________ )_____(
המנוהל על שמכם/המנוהל ע"ש ______________________________ )*( בעמלה.
עסק גדול/עסק קטן:
נכון למועד מכתבנו זה ולצורך ניהול חשבונות המסגרת ,הינכם מוגדרים בספרי הבנק כעסק גדול ויחול עליכם תעריפון הבנק
הרלוונטי הנובע מהגדרתכם כאמו ר לעיל .א ם במוע ד כלשהו תשונה הגדרתכ ם בספרי הבנ ק לצורך ניהו ל חשבונות המסגרת
מעסק גדול לעסק קטן )להלן בהתאמה" :הסיווג המעודכן" ו" -מועד העדכון"( מוסכם כי החל ממועד העדכון כפי שיהיה מעת
לעת וכל עוד יחול לגביכם הסיווג המעודכן לא יחויב חשבונכם המפורט בסעיף  7.3לעיל בעמלה.
במקרה שכל חשבון מבין חשבונות המסגרת מנוהל על שם אחד מכם בלבד ,אזי האמור בסעיף  7.4לעיל יחול בהתאמה גם אם
רק לגבי אחד מכם תשונה הגדרתו בספרי הבנק לצורך ניהול אחד מחשבונות המסגרת שמתנהל על שמו מעסק גדול לעסק
קטן.
מובהר בזה ,כי האמור בסעיף  7לעיל אינו מפרט את העמלות שיגבו מאת מי מכם בגין העמדת אשראי כלשהו מתוך מסגרת
האשראי ובגין ניהול חשבונות המסגרת ואלו יפורטו במסמכים עליהם חתמתם/מי מכם חתם ו/או תחתמו/מי מכם יחתום לטובת
הבנק בנוגע להעמדת האשראי שמן העניין ו/או במסמכים הנ"ל.

 .8במקרה שסכום מסגרת האשראי נקוב בדולר ארה"ב  ,או במקרה ויועמד לכם/למי מכם אשראי במטבע חוץ מסוג כלשהו מתוך מסגרת
האשרא י )בי ן א ם סכו ם מסגר ת האשרא י נקו ב בש" ח או בדול ר ארה"ב( ,אזי  ,לצור ך חישו ב סכו ם מסגר ת האשרא י )לרבו ת לצורך
חישוב מעת לעת של סכום העמלה בגין הקצאת מסגרת האשראי או בגין אי ניצול מסגרת האשראי( ו/או סכומים שנותרו לניצול על
חשבון מסגרת האשראי ו/או לצורך כל חישוב אחר בקשר למכתב זה ,יומר הסכום שמן העניין לשקלים חדשים וזאת לפי השער היציג.
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משמעות המונח "השער היציג " לצור ך מכת ב ז ה  -שער החליפין היציג של מטבע החוץ שמן העניין ,שפורסם על ידי בנק ישראל
לאחרונה והידוע בעת עריכת החישוב שמן העניין ,או ,אם לא יפרסם בנק ישראל במועד הנהוג על ידו את שער החליפי ן היציג של
מטבע החוץ שמן העניין  ,שער חליפין אחר של אותו מטבע חוץ שיפורסם על ידי רשות מוסמכת  ,לאחרונה והידוע בעת עריכת החישוב
שמן העניין ,ואשר יקבע על ידי הבנק כשער יציג לאותו מטבע חוץ עבור כלל לקוחות הבנק.
 .9מכתב זה מופנה אליכם בלבד ואין בו כדי ליצור התחייבות כלשהי של הבנק לצד שלישי כלשהו .זכויותיכם על פי מכתב זה אינן ניתנות
להמחאה או להעברה בצורה כלשהי.
 .10מכתב זה יכנס לתוקף בכפוף לחתימתו על ידי כולכם לפי הנוסח שבשולי מכתב זה והחזרתו אלינו עד ולא יאוחר מתאריך תחילת
מסגרת האשראי.
 .11בכל מקרה של סתירה בין הוראות מכתב זה לבין הוראות המסמכים הנ"ל יגברו הוראות מכתב זה .בכל מקרה אחר תחשבנה הוראות
מכתב זה והוראות המסמכים הנ"ל כמשלימות זו את זו.
 .12אין באמור במכתבנו זה כדי לגרוע ו/או לפגוע באיזו מזכויות הבנק כלפיכם ו/או מהתחייבויות מי מכם על פי איזה מהמסמכים הנ"ל.

בכבוד רב,

__________________________

חתימת הבנק

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ
אנו הח"מ מאשרים בזה את הסכמתנו לכל האמור במכתב דלעיל ומתחייבים לקיים את כל התנאים וההוראות הכלולות בו.
למען הסר ספק ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור במכתב לעיל ובמסמכים הנ"ל בקשר עם זכויות הבנק ,אנו מסכימים כי הפרת ו/או אי קיום
תנאי כלשהו מתנאי התחייבויותינו שלעיל ,יהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של חובותינו כלפי הבנק ,כולם או מקצתם ,ובכלל זה ומבלי
למעט ,חובותינו בגין מסגרת האשראי ,כולם או מקצתם ,בהתאם להוראות הנ"ל.
אנו מורים בזאת לבנק בהוראה בלתי חוזרת לחייב את החשבון שפרטיו בסעיף  7לעיל בסכומים ובמועדים המפורטים בסעיף הנ"ל,
וזאת בגין עמלת "הקצאת אשראי – עסק גדול" והכול כמפורט במכתב שלעיל.
הננו מוותרים בזאת על זכותנו לסודיות בנקאית )ככל שזכות זאת קיימת לנ ו מכו ח דין ו/או הסכם ו/או אחרת( בכ ל הקשו ר והנוגע עם
מכתבכם הנ"ל והאמור בו ובכלל זה בקשר עם מסגרת האשראי והאשראי שמי מאיתנו ניצל ו/או ינצל מתוך מסגרת האשראי  ,ומאשרים
ומסכימים למסירת כל מידע על ידכם בקשר לכל האמור לעיל ,לכל אחד מהחתומים מטה .כמו כן ,אנו מקבלים על עצמנו את האחריות
לנזקים העלולים להיגרם לכל אחד מאיתנו ולכם עקב מסירת מידע כאמור מכל סיבה שהיא ומאשרים כי לא נבוא בטענות ,דרישות או
תביעות כלשהן כנגדכם וכנגד עובדיכם .אתם תהיו רשאים למסור לנו/למי מאתנו את המידע כאמור בכל אמצעי תקשורת שתמצאו לנכון.

_____________________________

__________/____/

_____________________________

__________/____/

_____________________________

__________/____/

_____________________________

__________/____/

חתימת הלקוח

חתימת הלקוח

חתימת הלקוח

חתימת הלקוח
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תאריך

תאריך

תאריך

תאריך

