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 לכבוד

 בע"מ בינלאומי הראשון לישראלהבנק ה

 __________________________סניף 

 "בקשה לקבלת "הלוואה ישירה
 שם חשבון: _________________________ מס' חשבון: ____________

 

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

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

 __________________ש"ח. :סכום ההלוואה .1

  יום זיכוי החשבון בסכום ההלוואה. יום מתן ההלוואה: .2

  יעור הריביתש .3

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

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

   מועדי פרעון ההלוואה .4

_________ בחודש החל מיום  -"שיטת שפיצר"(, מדי  חודש ביום ה ורצופים )לפי ______ תשלומים  שווים -קרן ההלוואה והריבית עליה יפרעו ב .א

  כל תשלום קרן וריבית כאמור הינו בסך __________ ש"ח. ___________.

 סכום התשלום כאמור מחושב עפ"י שיעור הריבית ביום הבקשה והוא נכון ליום זה, ועשוי להשתנות.

ייחשב הבנק מחדש את סכום התשלומים הנותרים על חשבון קרן ההלוואה והריבית החדשה עליה. חישוב חל שינוי בשיעור הריבית הבסיסית,  .ב

ייעשה בהתאם לתקופה בה היה בתוקף כל אחד משיעורי הריבית הבסיסית הרלבנטיים. חלו מספר  של התשלום הראשון שלאחר השינוי, מתוקן

  כלשהו, יפעל הבנק כאמור ביחס לכל אחד מהשינויים.שינויים בשיעור הריבית הבסיסית, במהלך תקופת תשלום 

 בגין התקופה שמיום מתן ההלוואה ועד ליום תחילת החישוב לפי שיטת שפיצר, הריבית על קרן ההלוואה תפרע במועדים הבאים: .ג

   בחודש, החל מיום ________.  _______ -מדי חודש ביום ה  

 מיום ________.בחודש, החל  _______ -מדי חודש ביום ה  

 ביום  אחד בתשלום ____.___  

 ._______ בתשלום אחד ביום 

  עלות אפקטיבית .5

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

  אי פרעון במועד .6

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

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

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

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

לשנה,  ___ %  -תוספת סיכון מירביתבצירוף  לשנה  ____%  -נכון למועד כתב זה, הריבית המירבית למטבע ישראלי הינה בשיעור הריבית הבסיסית

ום ומהפיכת כל יתרת ההלוואה לתשל   ____% -)מתואמת לשנה, בשיעורים הגבוהים ביותר הקבועים בבנק.____ % -בצירוף תוספת ריבית חריגהו

 (._____  %  -בפיגור

  פרעון לפני המועד .7

, לרבות באמצעות שירותי מוקדם פרעון עמלות תשלום ללא, כולה או חלקה, לפני מועדי פרעונה כאמור לעיל, לפרוע את ההלוואה באפשרותנו .א

 האינטרנט של הבנק או המוקד הטלפוני של הבנק, כפוף להרשאה מתאימה לשירות הרלבנטי.

 (.וריבית קרן) החודשי התשלום של הפרעון יום שהינו, בחודש יום באותו רק לבצע ניתן חלקי מוקדם פרעון. עת בכל לבצע ניתן מלא מוקדם פרעון .ב

 של הבנק או המוקד הטלפוני של הבנק ניתן לבצע רק בכפוף לתנאים הבאים: שירותי האינטרנטבאמצעות  של ההלוואה חלקיפרעון מוקדם  .ג

 הקרוב.  (וריבית יפחת מההחזר החודשי )קרןפרעון יהא בסכום שלא ה 

 .)סכום הקרן הנפרע ישמש להקטנת כל אחד מתשלומי ההלוואה הנותרים )תקופת ההלוואה לא תשתנה 

 .בלבד בסניף לביצוע ניתן, לעיל לאמור בהתאם שלא אולם, לפרעונה הקבועים המועדים לפני ההלוואה של חלקי מוקדם פרעון

הלוואה נוספת באמצעות שירותי האינטרנט של הבנק או באמצעות המוקד  העסקים שבו תינתן ההלוואה לא נוכל לבקש מכם הובהר לנו כי במהלך יום .8

 הטלפוני של הבנק.

  פרשנות .9

 למונחים בבקשה זו תהא המשמעות שניתנה להם בתנאים הכלליים, אלא אם נאמר אחרת.

 ________________________ חתימת הלקוח

 

 ________________________ שם פקיד:מס' פקיד: __________   

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

__ _________: ___שעה: ____תאריך הזנה: _____________        

יום עסקים: _________________ קוד אישור: ________________ 
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 לכבוד

 בע"מ בינלאומי הראשון לישראלהבנק ה

  __________________________סניף 

 

 דף הסבר ללווה בדבר פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור

 פטורה מעמלות פרעון מוקדם
 

 שם חשבון: _________________________   מספר חשבון: ________________

 

 על סך _______________________ במטבע ________________ )קרן מקורית( שהוענקהנספח לטופס בקשה לקבלת הלוואה 

 )להלן: "ההלוואה"(. ___________ ביום לנו

 דברי הסבר

בדף זה מפורטים התנאים שעל לווה לקיים לצורך ביצוע פרעון מוקדם של הלוואה שאינה הלוואה לדיור ו/או שאינה מובטחת בשעבוד דירת 

 מגורים. 

 פרעון מוקדם של הלוואה. מובהר בזאת כי דף זה הינו תדריך בלבד, ונועד לסייע ללווה המעוניין להגיש בקשה לביצוע

 בהוראות הדין הרלבנטיות, לרבות הוראות בנקלפעם  מפעם שיחולולעדכונים ושינויים  נכון למועד מסירתו, וכפוףבדף זה  המידע

על הפרעון המוקדם יחולו ההוראות הנ"ל כפי שיהיו בתוקף  .2002 -"ב התשס( של הלוואה לדיור מוקדם פרעוןהבנקאות ) וצוישראל 

 .במועד הרלבנטי

 בדף הסבר זה:

 הודעה שנתן לווה לבנק על כוונתו לפרוע פירעון מוקדם במועד מסוים. -מוקדמת  הודעה .א
על הלווה להגיש  –בקשה לפרעון מוקדם שתוגש באמצעות שירותי האינטרנט של הבנק או באמצעות המוקד הטלפוני של הבנק .1

 הבקשה רק ביום המבוקש לביצוע הפרעון )לא ניתן לתת הודעה מוקדמת על הפרעון(.  

יום, לפני המועד  60 -לא יותר מ על הלווה למסור לבנק הודעה מוקדמת –בקשה לפרעון מוקדם שתוגש באמצעות סניף הבנק  .2

 המבוקש ע"י הלווה לבצוע הפרעון המוקדם.

 את ההודעה המוקדמת ניתן להעביר לבנק באחת הדרכים הבאות: .3

 במסירתה בסניף הבנק. (1

ימים לאחר  3 -במשלוחה בדואר )במקרה זה, רואים את ההודעה המוקדמת כמבוצעת ביום שהתקבלה בבנק, ובדואר רשום  (2

 המשלוח(.תאריך 

 בהעברתה באמצעות הפקסימיליה )בחשבון המנוי לשירות זה(. (3

 בהעברתה לבנק באמצעי תקשורת אחר שהבנק הציע, לפי בקשת הלווה. (4

 ההצמדה והפרשי הריביתבצירוף  ההלוואהמיתרת  10% -בכפוף לתנאי ההלוואה, הבנק רשאי להתנות כי סכום הפרעון לא יפחת מ .ב

 עד יום הפרעון בפועל.  שנצברו ולא נפרעו

 

 .פרעון מוקדם של ההלוואה יהיה פטור מתשלום עמלות פרעון מוקדם

  יתרת ההלוואה

  יתרת ההלוואה הינה סכום ההלוואה )קרן מקורית( שהוענקה. -לגבי דף הסבר הנמסר בעת מתן ההלוואה 

יתרת ההלוואה לפי מרכיביה  –לגבי דף הסבר הנמסר בעת בקשת הלווה לבצע פרעון מוקדם/לקבל מידע לצורך ביצוע פרעון מוקדם 

 השונים הינה כמפורט בבקשה לפרעון/בקשה לקבלת מידע הנ"ל.

 

 

 פרטי יצירת קשר עם הבנק לשם העברת ההודעה המוקדמת:

 ________סניף ________________  בבנק  __________

 ________________________________  -כתובת הסניף 

 חתימת הלקוח                           __________________________________  -פקס הסניף 

 

 ________________________ שם פקיד:מס' פקיד: __________   

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

__ _________: ___שעה: ____תאריך הזנה: _____________        

יום עסקים: _________________ קוד אישור: ________________ 
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