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 לכבוד

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

 _______________סניף __________

 שם הלקוח: __________________

 מס' חשבון )יסודי( _____________

 _____________תאריך: ________

 

 (ON CALL) לפרעון לפי דרישה במטבע חוץ הלוואותלקבלת  תנאים כלליים

"( התנאים הכללייםהתנאים הכלליים לניהול חשבון והתנאים הכלליים לקבלת הלוואות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ )להלן: " במסגרת

 המפורטים להלן:בהתאם לתנאים לפרעון לפי דרישה, במטבע חוץ הלוואות  ,מפעם לפעם ,נבקשכם להעניק לנו שנחתמו על ידינו,

 

  מתן הלוואה .1

מובהר כי אין בכתב זה משום התחייבות מצידכם  .1.1

ו/או להגדיל  להעניק לנו הלוואה כלשהי במסגרתו

, ויהיה לכם שיקול דעת מוחלט בקשר עם את סכומה

ו/או הגדלתה עפ"י  הענקת כל הלוואה כאמור

 .בקשתנו

שתוענק לנו במסגרת כתב זה תקרא להלן:  הלוואה כל .1.2

  ".ההלוואה"

  מטבע ההלוואה וסכומה .2

אתם תקבעו, מעת לעת, סוגי מטבע חוץ בהם ניתן  .2.1

 . לפרעון לפי דרישהלקבל הלוואה 

דולר נכון למועד חתימת כתב זה, ניתן לקבל הלוואה ב

מטבע סוג ) שטרלינג או יין יפנילירה , ארה"ב, אירו

להלן:  , ייקראלפי בחירתנו ההלוואה,החוץ בו תוענק 

 . "(מטבע ההלוואה"

ולא יפחת  בסכום שיבוקש על ידינוההלוואה תוענק  .2.2

או  מסכום המינימום להלוואה, כפי שיהא אותה עת,

סכום )להלן: " בסכום נמוך יותר כפי שיאושר על ידכם

רצונכם  ם בטוחות לשביעותו"(, בכפוף לקילוואההה

 .המלאה

דולר ארה"ב או  250,000 -להלוואהסכום מינימום 

סכום שווה ערך במטבע ההלוואה )לפי השערים 

היציגים של דולר ארה"ב ושל מטבע ההלוואה, 

האחרונים הידועים במועד בקשת ההלוואה(. אתם 

תהיו רשאים לשנות מעת לעת את סכום המינימום 

 להלוואה.

סכום ההלוואה יזוכה לחשבוננו העו"ש במטבע  .2.3

הל אצלכם במסגרת החשבון שמספרו ההלוואה המתנ

יום מתן )יום זיכוי החשבון ייקרא להלן: " רשום לעיל

וזיכוי החשבון כאמור יהווה הוכחה לכך  "(ההלוואה

  .שקבלנו את ההלוואה בהתאם לתנאי כתב זה

 תקופת ההלוואה .3

ההלוואה תינתן לתקופה כמפורט להלן, כפי שיוסכם בינינו 

 -במועד מתן ההלוואה

במקרה זה, פרעון  -נקוב מראשסופי ללא מועד פרעון  .3.1

ההלוואה יהיה לפי דרישת אחד הצדדים בהתאם יתרת 

 להלן. 6לאמור בסעיף 

)שיהא לא יאוחר  עם מועד פרעון סופי נקוב מראש .3.2

 יתרת במקרה זה, - ימים מיום מתן ההלוואה( 30מתום 

שנקבע כאמור, הסופי במועד הפרעון  תיפרעההלוואה 

אלא אם פרעונה נדרש קודם לכן על ידי מי מהצדדים 

 להלן. 6בהתאם לאמור בסעיף 

  הריבית על ההלוואה .4

  מועדי פרעון הריבית  .1.1

 -ביום ה :במועדים קבועיםעל ההלוואה תפרע הריבית 

כל אחד )בכל חודש וביום האחרון,  21, 11, 7

  ."(מועד פרעון ריביתלהלן: "מהמועדים הנ"ל ייקרא 

תשלום ריבית אחרון ייפרע במועד פרעונה הסופי של 

 ההלוואה.

  שיעור הריבית  .1.2

מיום מתן ההלוואה ועד לפרעונה הסופי, היתרה הבלתי 

, משתנהמסולקת של קרן ההלוואה תישא ריבית 

כמפורט להלן, כפי  ריבית הליבור המעוגלבשיעור 

רצפת " )להלן: 0% -אך לא פחות מ שתהא מעת לעת

בשיעור שיוסכם בינינו לגבי  מרווח בתוספת, "(הליבור

  כל הלוואה בנפרד.

רצפת הליבור תחול גם לענין ריבית החובה שתיגבה 

מאיתנו בחשבון עו"ש במטבע ההלוואה בו יחויבו 

תשלומי ההלוואה, וגם לענין הריבית המירבית או 

ריבית הפיגורים לאשראי, בהתאם למפורט בתנאים 

נו בגין אי פרעון במועד של הכלליים, שתיגבה מאית

  סכום כלשהו מתשלומי ההלוואה.

רצפת הליבור תחול עד לפרעון ההלוואה, גם אם 

או במהלך תקופת ההלוואה חשבוננו יסווג כ"עסק קטן" 

   )כמשמעותם לענין חיוב בעמלות(. כ"יחיד"

כהגדרתה בתנאים הכלליים,  -"ריבית הליבור המעוגל"

שבוע )"תקופה קובעת  למטבע ההלוואה, לתקופה של

ל בגינם רלבנטית"(, ללא קשר למספר הימים בפוע

  .יחושב תשלום ריבית כלשהו

  חישוב הריבית .1.3

על היתרה היומית הבלתי מסולקת של  הריבית תחושב

קרן ההלוואה, כפי שתהיה מפעם לפעם, לפי מספר 

, יום 360ריבית ביחס לשנה בת  הימים בכל תקופת

שהריבית  ג לירה שטרלינגהלוואה במט"ח מסו למעט

  .יום 365תחושב ביחס לשנה בת עליה 

  סכום ההלוואה שינוי .5

  הגדלת סכום ההלוואה  .5.1

את אנו נהיה רשאים, מעת לעת, לבקש מכם להגדיל 

   .קיימתההלוואה הסכום יתרת 

במטבע  היה ותעתרו לבקשתנו, חשבוננו העו"ש

ההלוואה יזוכה בסכום ההגדלה, במועד הגדלת יתרת 

  ההלוואה.

  הקטנת סכום ההלוואה )פרעון חלקי(  .5.2

אנו נהיה רשאים, מעת לעת, לפרוע הלוואה קיימת  .א

שיתרת ההלוואה, לאחר  באופן חלקי, ובלבד

 הפרעון החלקי, לא תפחת מסכום המינימום

 לעיל. 2.2 כאמור בסעיף להלוואה

 ייפרע סכום הקרן הנפרע ון החלקימועד הפרעב .ב

  . בלבד

של  )המחושבת בהתאם ליתרה היומית הריבית

 ריבית פרעון במועד כסידרה תפרע (ההלוואה

 .הסמוך לאחר הפרעון החלקי
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שינוי בסכום ההלוואה כאמור ייעשה ביום שהינו יום   .5.3

 עסקים במט"ח.

 

 פרעון לפי דרישה .6

על אף כל הוראה אחרת בתנאים הכלליים, אנו נהיה  .6.1

רשאים, בכל עת, לפרוע את ההלוואה והריבית עליה, 

ואתם תהיו רשאים, בכל עת, לדרוש מאיתנו לפרוע את 

והריבית עליה ובמקרה זה אנו  או חלקה ההלוואה

 או חלקה הנדרש מתחייבים לפרוע את ההלוואה

לקי של )בפרעון ח והריבית כאמור לפי דרישתכם

לענין מועד  לעילב' . 5.2ההלוואה יחול האמור בסעיף 

 .(פרעון הריבית

דרישתכם ו/או הודעתנו בקשר עם פרעון כאמור, ייעשו  .6.2

  .המיועד לפרעוןיום ה אחד מראש לפני יום עסקים

  פרעון ההלוואה וחיוב החשבון .7

   .במטבע ההלוואהההלוואה )קרן וריבית( תפרע  .7.1

 הננו מורים לכםמבלי לגרוע מהוראות התנאים הכלליים,  .7.2

העו"ש  , באופן בלתי חוזר, לחייב את חשבוננובזה

כמפורט להלן המתנהל במסגרת החשבון שמספרו 

, וזאת האמורים בכתב זה הפרעון , במועדילרשום לעי

אף אם חיוב החשבון כאמור יגרום ליצירה או להגדלה 

 –של יתרת חובה בחשבון העו"ש

 -כמפורט לעיל בסכומי הריבית ו/או קרן ההלוואה א.

 את חשבוננו העו"ש במטבע ההלוואה.

את חשבוננו העו"ש  -כמפורט להלן בסכומי העמלות ב.

  .בשקלים

אם במועד חיוב עמלה כלשהו לא יתנהל על שמנו 

כאמור, תהיו רשאים לחייב  בשקליםחשבון עו"ש 

ומי את חשבוננו העו"ש במטבע ההלוואה גם בסכ

העמלות. סכום העמלה לצורך חיובה במטבע 

ההלוואה יחושב לפי השער היציג של מטבע 

   חיוב העמלה. שיפורסם ביום ההלוואה

  עמלות .8

 ושיהי ובתנאים יםאנו נשלם לכם עמלות כמפורט להלן, בשיעור

מעת לעת בתעריפון הבנק )כפוף להסדר אחר, אם  קבועים

 -יהיה קיים במועד החיוב בעמלה(

, להלוואות לפרעון לפי דרישה עמלה תקופתית  .1.1

  . שתיגבה ביום מתן ההלוואה ומדי מועד פרעון ריבית

נ"ל הינה בשיעור  ההתעריפית , העמלה להיוםנכון 

, מקסימום ש"ח__ ______, מינימום ________%

  ש"ח.__ _______

 ימי עסקים )או פחות( לפני מועד 2אם ההלוואה ניתנה 

עמלה כאמור ביום מתן  ריבית, לא תיגבה פרעון

 ההלוואה.

 מט"חב בחשבונות עו"שרישום פעולה  תעמל .1.2

תיגבה ש ,(פירעון הלוואה/תהגדלהקמת/בגין פעולות )

  בתחילת החודש שלאחר ביצוע הפעולה.

__ ____בסך העמלה התעריפית הנ"ל הינה  נכון להיום,

 .______ ש"ח לחודש , מינימוםלכל פעולהש"ח 

  -ניהול חשבון עסקי במט"ח דמי .1.3

מצריכה ניהול חשבון  הלוואה במסגרת כתב זהקבלת 

)אשר ייפתח אוטומטית, אם לא  במטבע ההלוואהעו"ש 

 מתנהל חשבון כאמור(. 

יחויב בעמלת דמי ניהול חשבון  במט"ח חשבון העו"ש

עסקי במט"ח, בגין כל חודש )או חלק ממנו(, שבו בוצעה 

ת עפ"י תעריפון הבנק לפחות פעולה אחת, החייב

)גם אם  בחשבונות עו"ש במט"חבעמלת רישום פעולה 

 -נכון להיוםבפועל החשבון פטור מעמלה זו(. 

 ש"ח__ __הנ"ל הינה בסך __התעריפית  העמלה א.

, בגין החודש חודשהלחודש, והיא תיגבה בתחילת 

  .הקודם

רק פעם אחת בחשבון הלקוח, גם  העמלה ניגבית ב.

אם במסגרת אותו חשבון מתנהלים מספר 

 חשבונות עו"ש במט"ח במטבעות שונים.

חשבון הפטור מדמי ניהול קבועים בחשבון עו"ש  ג.

בשקלים, בחודש כלשהו, יהיה פטור, במסגרת 

אותו חשבון ובגין אותו חודש, גם מדמי ניהול 

 .קבועים בחשבון עו"ש במט"ח

מתעריף המינימום  ן שיחויב בעמלה זו פטורחשבו ד.

 בעמלת רישום פעולה בחשבונות עו"ש במט"ח.

  דחיית מועדי פרעון .9

חל מועד פרעון תשלום קרן ו/או ריבית ו/או עמלה בגין 

 ההלוואה ביום שאינו יום עסקים במט"ח, יידחה מועד הפרעון

של אותו תשלום ליום העסקים במט"ח הראשון שלאחריו, 

 והריבית תחושב בהתאם.

 ודעותאופן מתן בקשות וה .10

 ותיכול ,בקשות והודעות מצידנו או מצידכם עפ"י כתב זה .10.1

  עשות טלפונית. ילה

/תנאי התנאים הכלליים בענין שימוש בקווי תקשורת .10.2

בקשה לקבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי 

יחולו על בקשות והודעות  ,נחתמו על ידינותקשורת ש

  כתב זה. עפ"יטלפוניות 

  שינוי תנאי ההסדר .11

תנאי הסדר זה, את אתם תהיו רשאים לשנות, מעת לעת, 

באופן ובמועד שייקבעו על ידכם שתינתן לנו  מוקדמת בהודעה

   בכפוף להוראות כל דין.

 קיימות בחשבון במועד כאמור יחול גם על הלוואות שינוי

 השינוי.

  ופרשנות תחולת מסמכים .12

הוראות פרק אשראי  למעט, התנאים הכללייםהוראות   .12.1

 יחולו(, ON CALLבענין הלוואות לפרעון לפי דרישה )

, ובלבד שבמקרה כתב זהגם על התחייבויותינו על פי 

, התנאים הכללייםלבין  כתב זהשל סתירה בין הוראות 

  עדיפות. כתב זהתהיינה הוראות 

למונחים בכתב זה תהיה המשמעות שניתנה להם   .12.2

  בתנאים הכלליים, אלא אם נאמר אחרת.

 

 

 ________________________ חתימת הלקוח 


