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 כבון וקיזוזיכתב ע

"( מפעם לפעם, לבד או ביחד עם הבנק"( ביקש או מבקש לקבל מבנק ירושלים בע"מ )להלן: "הלקוחוהח"מ )להלן: " הואיל
 ;)"השירותים הבנקאיים"( אחרים, שירותים שונים

 "(;הערבויות"והלקוח אף ערב ו/או עשוי לערוב מפעם לפעם לחובותיהם והתחייבויותיהם של אחר/ים לבנק )  והואיל

או מבקש לחתום לצורך זה על מסמכים שונים, לרבות בקשה לפתיחת חשבון, הסכם לפתיחת חשבון   םוהלקוח חת  והואיל
 "(;ההסכמים)להלן ביחד: " ומסמכים נוספים המחייבים את הלקוח מול הבנק

 סכומי החוב /או עשויים להגיע לבנק ועקב מתן השירותים הבנקאים ו/או הערבויות ו/או מכל סיבה אחרת מגיעים ו והואיל
 כהגדרתם להלן בכתב זה או כל חלק מהם;

קדונות כספיים ו/או נכסים נוספים בכלל חשבונותיהם, ולרבות בחשבון יוהלקוח הפקיד ו/או יפקיד בבנק פ והואיל
(, "החשבון_______________המתנהל בבנק )להלן: "____________ ע"ש __________________מספר____

נכסי הלקוח ומהכספים המגיעים בין השאר כבטחון לשירותים הבנקאיים והערבויות, וחשבון זה יחשב כחלק מ
 כהגדרתם להלן; - ללקוח

כהגדרתם להלן יהיו לבנק הזכויות המפורטות להלן, בנוסף לכל  החובוהוסכם בין הלקוח לבנק כי להבטחת סכומי  והואיל
 הזכויות האחרות המוקנות לבנק;

 
 פיכך מאשר בזה הלקוח ומצהיר באופן בלתי חוזר כדלקמן:ל

 :כללי והגדרות .1

כל המונחים אשר לא הוגדרו בכתב זה, כתב זה יהווה חלק בלתי נפרד מההסכמים, והוראות ההסכמים יחולו בנוגע לכתב זה. 
שאינה ניתנת  של סתירהבכל מקרה יחולו עליהם ההגדרות שבהסכם לפתיחת חשבון, אלא אם מתחייב אחרת מהקשר הדברים. 

יגברו ההוראות המקיימות זכויות הבנק, ובמקרה בו כל ההוראות מקיימות את , ליישוב בין הוראות כתב זה והוראות ההסכמים
 יגברו הוראות כתב זה.זכויות הבנק, 

 הגדרות .2

יעו ללקוח, כפוף לכל דין, המגיעים או שיג -בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ -כל הכספים  - הכספים המגיעים ללקוח"" 1.1
 מאת הבנק בחשבון ובכל חשבון ו/או פיקדון אחר של הלקוח בבנק ו/או בכל אופן ועילה שהם. 

הנכסים והכספים המגיעים או שיגיעו ללקוח, כפוף לכל דין, לרבות כל השטרות, השקים,  ניירות ערך, נכסים  – "נכסי הלקוח" 1.1
ם, מסמכים אחרים, זהב מטבעות, פוליסות ביטוח, המחאות זכות המיטלטלין פיננסיים, שטרי המטען, המסמכים הסחירי

ונכסים האחרים מכל מין וסוג שהוא של הלקוח )בין שהלקוח מסר או ימסור אותם לבנק ובין שצד שלישי כלשהו מסר או 
לכל מטרה אחרת( וכן ימסור אותם לבנק בעבורו, בין שנמסרו לגבייה, בין שנמסרו לביטחון ובין שנמסרו לשמירה ו/או 

 תמורתם, ולרבות כל זכויותיהם של הלקוח בקשר עם כל אלה.

המגיעים או  -בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ -וכל הסכומיםכל התחייבות או חוב של הלקוח לבנק  - "סכומי החוב" 1.3
הגיע ובין שטרם הגיע ובין שמועד  םשיגיעו לבנק מהלקוח,  בכל חשבון שהוא ו/או בכל אופן או עילה שהם, בין שמועד פירעונ

ם זה או כל הסכם רעון מיידי על פי ההסכילפ הבנקסכומים אשר הועמדו על ידי מותנה בקיום תנאים כלשהם, לרבות  םפירעונ
, אף אם טרם הגיע הלקוח או על פי תנאי כל הסכם עימולפי בקשת  בנקה ןו/או כל חיוב הנובע מהתחייבות שנת, או כדין אחר
או כל גוף אחר המבצע  בנקטחונות של הי, ולרבות בגין כל דרישה לבםואף אם טרם נשלחה דרישה לתשלום בגינ םפירעונ מועד

 .פעולות עבור חשבון הלקוח

הלקוח או על פי תנאי כל לפי בקשת  בנקה ןחיוב הנובע מהתחייבות שנתכל סכומי החוב )לרבות  – "סכומי החוב הקיימים" 1.2
עד פירעונם ו/או בכל אופן או עילה שהם, לרבות סכומים אשר הגיע מועד פירעונם עקב העמדה לפירעון הסכם עימו( שהגיע מו

 מיידי ו/או האצת פירעון על פי דין ו/או על פי המוסכם עם הלקוח. 

 כבוןיזכות ע .3

קוח מראש, לעכבם עד לבנק תהיה זכות עיכבון על נכסי הלקוח, והבנק יהיה רשאי בכל עת, בלי שיהיה עליו להודיע על כך לל 3.1
לסילוק כל סכומי החוב, תוך שמירה על יחס סביר בין נכסי הלקוח המעוכבים לבין סכומי החוב. יובהר כי הבנק רשאי לבחור 

 את אלו מנכסי הלקוח לעכב לפי שיקול דעתו.

אצלו חשש סביר כי  ביחס לסכומי חוב אשר טרם הגיע מועד פירעונם, יהא הבנק רשאי לפעול בהתאם לאמור לעיל אם קיים 3.1
 סכומים אלה לא ישולמו לבנק במלואם ובמועדם.

תהיה לבנק זכות עיכבון לגבי  –בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה שיוטל עיקול על סכום כלשהו ו/או על נכס כלשהו מנכסי הלקוח  3.3
ל פי פיסקה זו תחול רק לגבי אותו סכום ו/או נכס, לפי המקרה, וזאת עד להסרתו של העיקול האמור, ובלבד שזכות העיכבון ע

 נכסי הלקוח אשר שוויים הכולל לא יעלה על היתרה הבלתי מסולקת של סכומי החוב של הלקוח כפי שתהיה מעת לעת.

במקרים המפורטים לעיל הלקוח לא יהיה זכאי למשוך את הסכומים והנכסים המגיעים לו מהבנק או כל חלק מהם, או לפעול  3.2
אופן אחר שהוא ללא הסכמת הבנק, והבנק יהיה רשאי למנוע מהלקוח עשיית דיספוזיציות כלשהן בהם, או ביחס אליהם בכל 

בהעדר הסכמת הבנק מראש ובכתב כאמור לעיל יהיה הבנק רשאי לראות כל משיכה, פעולה או הוראה בהם. במקרים אלו, 
 מחייבים את הבנק בכל צורה שהיא.שיעשו או ייחתמו או יינתנו על ידי הלקוח כבטלים ומבוטלים מלכתחילה וכבלתי 

 הבנק יודיע ללקוח על הפעלת זכות כלשהי מזכויותיו על פי סעיף זה לאחר הפעלתה. 3.3
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 זכות קיזוז .4
בלי לגרוע מזכות העיכבון של הבנק כאמור, יהיה הבנק רשאי )אך לא חייב(, בכל עת, בלי שיהיה עליו להודיע על כך ללקוחות  2.1

 מראש:
החוב הקיימים במועד ביצוע הקיזוז כנגד כספים המגיעים ללקוח, חלקם או כולם, וזאת אף לפני לקזז כל סכום מסכומי  2.1.1

 מועד פירעונם של הכספים המגיעים ללקוח שכנגדם ייעשה קיזוז.

לרכוש כל סכום במטבע חוץ שיהיה דרוש לשם סילוק כל סכום מסכומי החוב הקיימים, או למכור מטבע חוץ כלשהו  2.1.1
שיעמוד אצל הבנק לזכות הלקוח, ולהשתמש בתמורת המכירה לשם סילוק כל סכום מסכומי החוב הקיימים, או לפי 

 כומי החוב הקיימים. המקרה, לשם רכישת מטבע חוץ אחר שיהיה דרוש לשם סילוק כל סכום מס

לחייב כל חשבון וכל פיקדון של הלקוח בבנק, בין אם נזכר בהסכם זה ובין אם  לאו, בסכום כלשהו מסכומי החוב  2.1.3
הקיימים, ואם הסכומים הנ"ל או חלקם הינם בגין אשראי במט"ח, לחייב כל חשבון וכל פיקדון כאמור של הלקוח 

הלקוח המתנהל במטבע ישראלי או במטבע חוץ אחר בתמורתו )במטבע  המתנהל במטבע של האשראי, או כל חשבון של
 ישראלי או במטבע החוץ האחר( לפי השער המקובל בבנק ביום חיוב החשבון כאמור. 

על אף האמור, במקרה של קיזוז מפיקדון קבוע שלולא הקיזוז היה מתארך או מתחדש באופן אוטומטי, כך שללקוח היו נובעות  2.1
הבנק ללקוח הודעה מוקדמת על הקיזוז, אלא אם הדחייה בביצוע הקיזוז עלולה להרע  ןהנאה מסוימות, יית זכויות או טובות

את מצב הבנק או לפגוע בזכות כלשהי מזכויותיו, או במקרה בו נשלחה הודעה ובמהלך התקופה שנקבעה בה עד לביצוע הקיזוז 
 שאז יתבצע הקיזוז מידית.   יגיע עיקול, הודעה על כינוס נכסי הלקוח או מאורע כיו"ב,

כל רכישה או מכירה במטבע חוץ כאמור בסעיף זה )בכללו( תעשה )אם תעשה( לפי השער המקובל בבנק, מתוך סכומים במטבע  2.3
ישראלי, או מתוך סכומים במטבע חוץ, לפי המקרה, שיעמדו אצל הבנק לזכות הלקוח או שיתקבלו ממימוש בטוחות כלשהן 

 נק על ידי הלקוח או בעבורם. שניתנו או תינתנה לב

כל חיוב כאמור בסעיף זה )בכללו(, ייעשה )אם ייעשה( בין בחשבון או פיקדון קיים ובין בחשבון או פיקדון שייפתח לצורך זה על  2.2
ידי הבנק על שם הלקוח, בין אם החשבון או הפיקדון שיחויב יהיה ביתרת זכות ובין אם יהיה ביתרת חובה בחריגה בחשבון או 

תיווצר בו יתרת חובה או חריגה בחשבון כתוצאה מחיובו כאמור, והחריגה בחשבון שתהיה )אם תהיה כזו( בחשבון או פיקדון ש
 שיחויב כאמור תישא ריבית בשיעור המירבי.

היה וכתוצאה מחיוב במט"ח תיווצר או תגדל החריגה בחשבון המתנהל בשקלים, יהיה הבנק רשאי )אך לא חייב( לזכות את  2.3
בון המתנהל בשקלים כנגד חיוב חשבון אחר של הלקוח  במט"ח הרלוונטי. היה וכתוצאה מחיוב בשקלים תיווצר או תגדל החש

החריגה בחשבון במט"ח, יהיה הבנק רשאי )אך לא חייב( לזכות את החשבון המתנהל במט"ח כנגד חיוב חשבון אחר של הלקוח  
 בשקלים. 

ם שבהם הבנק ישתמש בזכויות קיזוז כאמור לפני מועד פירעונו של סכום כלשהו הלקוח מצהיר בזה, שידוע לו, כי במקרי 2.6
מסכומי הלקוח המופקדים בפיקדונות של הלקוח בבנק, עלולים לחול שינויים לרעת הלקוח בכל הנוגע לזכויותיו בגין או בקשר 

ענקים או להלוואות, פטור או הנחה ממס עם אותו הסכום )כגון, לעניין שיעורי ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי שער, זכויות למ
הכנסה וניכויים במקור(, וכן יהיה הבנק רשאי לנכות מהסכומים הנ"ל עמלות, הוצאות ונזקים שהוא נוהג לגבות בעת שבירת 

 פיקדונות מכל סוג שהוא, ובכלל זה חסכונות, פיקדונות בשקלים ופיקדונות במטבע חוץ, על ידי הלקוח. 

ות כל דין, הבנק יהא רשאי לבצע קיזוז מול סכומי החוב שמועד פירעונם טרם הגיע )אף אם לא העמיד בנוסף, בכפוף להורא 2.7
( נתן 1אותם לפירעון מידי( אם קיים חשש סביר כי הלקוח לא ימלא את התחייבויותיו אלו, כולן או חלקן, בכפוף לכך כי: )

ול סכום כלשהו מסכומים המופקדים בפיקדונות של הלקוח ( במקרה בו יערך קיזוז מ1ללקוח הודעה מוקדמת על הקיזוז,  )
, ישפה הבנק את הלקוח בגין הנזק בגובה הסכומים שהיו מצטברים לטובתו לו נערך הקיזוז םבבנק אשר טרם הגיע מועד פירעונ

 במועד בו עמדו סכומי החוב לפירעון או מועד פירעון הפיקדון )לפי הנמוך(. 

 כללי .5

נכסי  שכן או לשעבד בדרגה כלשהי, להעביר, למסור, למכור, להסב או להמחות החשבון ו/או את רשאי למ ההלקוח לא יהי 3.1
בגין הנ"ל, בין במישרין ובין בעקיפין, בין  ו, או כל חלק מהם, ו/או את זכויותיהלקוח ו/או את הכספים המגיעים ללקוח

וח בניגוד לסעיף זה תחשב כבטלה ומבוטלת בתמורה ובין ללא תמורה, בלי הסכמת הבנק לכך מראש ובכתב. פעולת הלק
 מלכתחילה.

או לפי כל הוראת דין אחר, וזאת בגין הערבויות  1967 - הלקוח מוותר בזה על כל זכות המוקנית לערב לפי חוק הערבות תשכ"ז 3.1
 כמוגדר לעיל, והכל בכפוף להוראות דין שאינן ניתנות להתניה.

 .מסכומי החוב בהפעלתו תחולנה על הלקוח והם יהוו חלק כל ההוצאות הכרוכות או הקשורות בכתב זה ו 3.3

הוראות כתב זה הינן בלתי חוזרות ואינן ניתנות לביטול או לשינוי שלא בהסכמה מוקדמת של הבנק לכך מאחר וזכויות הבנק  3.2
 תלויות בהן.

הלקוח בו מופקדים הנכסים, בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישונה מספרו של החשבון ו/או פיקדון מהפיקדונות ו/או כל חשבון של  3.3
 יראו את כל האמור בכתב זה כמתייחס לפיקדון במספרו החדש.

 
 ולראיה בא הלקוח על החתום:

 

   
   

 
 אישור פקיד הבנק
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 בפני על המסמך דלעיל םחת חתימת הבקשה וההסכם, מאשר בזה כי ביום                                         אני הח"מ 

 .זוהה על פי ת.ז כמפורט בפרטי הבקשה אשר לקוח הנ"לה

 _______________חתימת פקיד הבנק ________________________                        


