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לכבוד

בע"מבינלאומיהראשוןלישראלההבנק

 __________________________סניף 

בקשהלקבלתהלוואהבש"ח

 _______שם חשבון : _________________________ מס' חשבון: ___

"( שנחתמו על ידינו, יםהתנאיםהכלליבמסגרת התנאים הכלליים לניהול חשבון והתנאים הכלליים לקבלת הלוואות במטבע ישראלי ומטבע חוץ )להלן: "

 ובכפוף לתנאיהם, נבקשכם להעניק לנו הלוואה בשקלים חדשים כמפורט להלן:

 .ש"ח_________________________ :סכוםההלוואה .1

  בסכום ההלוואה.  יום זיכוי החשבון יוםמתןההלוואה: .2

  שיעורהריבית .3

  לשנה(. בשיעור %____________ לשנה )ריבית מתואמת %_ -קבועהריבית ___________  

  ריבית )פריים+( בשיעור הריבית הבסיסית בתוספת מרווח בשיעור %______ לשנה )הריבית הבסיסית בתוספת המרווח ביום  -משתנה

 הבקשה הינה %_____ לשנה, ריבית מתואמת %______ לשנה(.

  -משתנה)פרייםריבית __ לשנה )הריבית הבסיסית בניכוי המרווח ביום הבקשה בשיעור הריבית הבסיסית בניכוי מרווח בשיעור %____ -(

  הינה %_____ לשנה, ריבית מתואמת %______ לשנה(

 . 0% -בכל מקרה, סה"כ הריבית )הריבית הבסיסית בניכוי המרווח( לא יהא נמוך מ למען הסר ספק מובהר בזה כי

   מועדיפרעוןההלוואה .4

 מועדיפרעוןקרןההלוואה.א

 ש/יםתשלומים מדי חוד  

__ בחודש החל מיום ____ -__ חודש/ים ביום הכל אחד, מדי ___ ש"ח___ שלומים שווים ורצופים בסך __________ ת -ב

.___________  

 תשלומים רבעוניים  

ל כל אחד, ביום האחרון לחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה, הח ש"ח___ שלומים שווים ורצופים בסך __________ ת -ב

 מיום _________.

 תשלום אחד  

 ביום ____________.

  בודדים –תשלומים שונים  

  .א' המצ"ב כנספח לבקשה זו 24 -כמפורט בטופס ה בתשלומים ובמועדים

  סדרות תשלומים –תשלומים שונים  

  בתשלומים ובמועדים כלהלן:

  .דש/ים החל מיום ___________מדי _______ חו כל אחד, ש"חסך _______ ___ תשלומים שווים ורצופים ב

  כל אחד, מדי _______ חודש/ים החל מיום ___________. ש"ח___ תשלומים שווים ורצופים בסך _______ 

  כל אחד, מדי _______ חודש/ים החל מיום ___________. ש"ח ___ תשלומים שווים ורצופים בסך _______

  כל אחד, מדי _______ חודש/ים החל מיום ___________. ש"ח___ תשלומים שווים ורצופים בסך _______ 

  כל אחד, מדי _______ חודש/ים החל מיום ___________. ש"ח___ תשלומים שווים ורצופים בסך _______ 

  מועדיפרעוןהריבית.ב

 .במועד)י( פרעון קרן ההלוואה כמפורט לעיל  

 _______ ום אחרון ביום פרעון התשלום האחרון על חשבון קרן ההלוואה, ותשלביום האחרון לכל חודש קלנדרי החל מיום. 

  ותשלום אחרון ביום פרעון התשלום האחרון על של כל שנה החל מיום ___________ביום האחרון לחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר ,

 .חשבון קרן ההלוואה

  רן ההלוואהאחרון ביום פרעון התשלום האחרון על חשבון קבמועדים הבאים, ותשלום: 

 __ החל מיום ________ ,בחודש  ______-_ חודש/ים ביום ה_מדי . 

 __ החל מיום ________ ,בחודש  ______-_ חודש/ים ביום ה_מדי . 

 __ החל מיום ________ ,בחודש  ______-_ חודש/ים ביום ה_מדי . 

 צבירתריבית-  

, ליום פרעון ההלוואהועד מיום מתן ההלוואה חד בתום תקופת ההלוואה, בהלוואת "בולט", בה גם הקרן וגם הריבית נפרעות בתשלום א

  - לעיל 3מועדים הבאים, ותישא  ריבית דריבית בשיעור האמור בסעיף בהריבית על קרן ההלוואה תצטבר ותתוסף לקרן ההלוואה 

  החל מיום __________ ,_________ בחודש-ביום ה ______ חודש/ים מדי . 

 החל מיום __________ . ,_________ בחודש-ביום הדש/ים י  ______ חומד 

  החל מיום __________ . ,_________ בחודש-ביום המדי  ______ חודש/ים 

 ________________________ שם פקיד:מס' פקיד: __________   

מס' פעולה: __________ תחנה: _____    סוג פעולה: ___________ 

__ _________: ___שעה: ____תאריך הזנה: _____________        

יום עסקים: _________________ קוד אישור: ________________ 
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 ל חודש קלנדרי החל מיום _______.ביום האחרון לכ 

 .___________ ביום האחרון לחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה החל מיום 

  , הריבית שנצברה כאמור תיפרע כחלק מקרן ההלוואה.ואהביום פרעון ההלו

 הנפרעתבדרךשלניכוימשכרההלווא.ג

, במועד התשלום הבא זהייתכן שתשלום הריבית הראשון )ככל שיהיה( יצורף לתשלום הבא אחריו )ריבית ו/או קרן, לפי המקרה(. במקרה 

 חד.כאמור, יחויבו בחשבון וינוכו מהשכר שני התשלומים הנ"ל י

  עמלות .5

  -ש"חאלף100הלוואהמעל-יחידאועסקקטן.א

עמלת טיפול באשראי ובביטחונות בסך ________________ ש"ח )העמלה התעריפית הינה %________מסכום ההלוואה, מינימום 

    ________ ש"ח, מקסימום __________ש"ח(, אשר תשולם ביום מתן ההלוואה.

  -עסקגדול

 ביום מתן ההלוואה. ישולמואשר  ש"ח מסמכים סטנדרטיים בסך ______ -דמי טיפול באשראי ובערבויות

  -עסקגדול.ב

נכון להיום, שישולמו במועד פרעון כל תשלום על חשבון קרן ההלוואה או קרן  ש"ח________ יה בגין החזר תקופתי, בסך ______דמי גבי

  ההלוואה והריבית.

  -עסקגדול.ג

בחשבון במועד נכון להיום )בכפוף להסדר אחר, אם קיים( בגין רישום ההלוואה  ש"חריפית לרישום פעולה בחשבון בסך ________ עמלה תע

   תקופתי של ההלוואה. העמדתה וכן בגין כל החזר

  , בגין החודש הקודם.העמלה נגבית בתחילת כל חודש

  -עסקגדוליחיד,עסקקטן,.ד

 .ש"ח______ים מראש: _______הוצאות/חיובים נוספים הנגב

 .""עסק קטןכ" או עסק גדול"לעת כחיוב תאגיד בעמלות יהיה בהתאם לסיווג החשבון מעת .ה

 עלותאפקטיבית .6

 ____ לשנה.הינה %_______ , כשהיא מחושבת עפ"י הנתונים הרלבנטיים כשיעורם ביום הבקשה,העלות האפקטיבית של ההלוואה

 איפרעוןבמועד .7

כותכם להעמיד את ההלוואה לפרעון מיידי בהתאם לאמור בתנאים הכלליים, כל סכום מתשלומי ההלוואה שלא ישולם על ידינו במועד בלי לגרוע מז

מצטברת ריבית הפיגורים השנתית כפי שנקבעת ומפורסמת על ידי הבנק מעת לעת. הפרעון, יישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית המירבית, 

ועם הפיכת כל יתרת ההלוואה יבית באותו שיעור, בתדירות ובמועדים בהתאם  למועדי פרעון/צבירת הריבית על ההלוואה, ונושאת אף היא ריבית דר

   הבנק.  לנועליה יודיע  בסוף כל רבעון קלנדרי או מדי כל תקופה אחרת בכפוף להוראות כל דין, -לתשלום בפיגור

 _____ % - תוספת סיכון מירביתבצירוף  לשנה _____% - הינה בשיעור הריבית הבסיסיתנכון למועד כתב זה, הריבית המירבית למטבע ישראלי 

ומהפיכת כל יתרת   ______%  - )מתואמת לשנה, בשיעורים הגבוהים ביותר הקבועים בבנק.___ ___% - בצירוף תוספת ריבית חריגהולשנה, 

 .(_______ %  - ההלוואה לתשלום בפיגור

  פרעוןלפניהמועד .8

תשלום עמלות פרעון מוקדם וכל תשלום אחר, כפי שיהיו ב יחויבועים לפרעונה, בההלוואה, כולה או חלקה, לפני המועדים הק ון מוקדם שלפרע

  בבנק בעת הפרעון המוקדם. קבועים

 את השיעור הגבוה מביניהם. היה הבנק רשאי, על פי הוראות כל דין, לגבות עמלות פרעון מוקדם ו/או כל תשלום אחר בשיעורים שונים, יגבה הבנק

הודעה  במתןפרעון חלקי של ההלוואה ו/או בשיעורי פרעון מינימליים  מוקדם בתשלוםהפרעון ה את להתנותבנוסף לאמור, הבנק יהיה רשאי 

 כל תנאי אחר.במוקדמת ו/או 

  פרשנות .9

נאים הכלליים, אלא אם נאמר אחרת.למונחים בבקשה זו תהא המשמעות שניתנה להם בת
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 חובה למסור ללקוח
 דף הסבר לפרעון מוקדם של ההלוואה,

 :אשר יש להפיקו ממערכת קלסר
 

 

 מספרהטופס שםהטופס לוואהסוגהה

 הלוואההפטורהמעמלותפרעוןמוקדם
 "דף הסבר ללווה דבר פרעון מוקדם של הלוואה

 פטורה מעמלות פרעון מוקדם" –שלא לדיור 
 א' 457משפ 

 "הלוואהמוגבלת"
 "דף הסבר ללווה בדבר פרעון מוקדם של הלוואה

 עמלות פרעון מוקדם מוגבלות על פי דין –שלא לדיור 
 א' 454משפ 

 "הלוואהשאינהמוגבלת"
 "דף הסבר ללווה בדבר פרעון מוקדם של הלוואה

 מוגבלות על פי דין" לאעמלות פרעון מוקדם  –שלא לדיור 
 א' 464משפ 

הלוואהלמטרתעסקבשעבוד

 דירה/הלוואהלדיור

תשלום עבור פירעון מוקדם של הלוואה  -"דף הסבר 

 ון דירת מגורים"לדיור/הלוואה למטרת עסק במישכ
 455משפ 
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