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 בש"חבקשה להקצאת מסגרת אשראי בחשבון עו"ש 
לנו  "( להעמידהבנקמבנק ירושלים בע"מ )להלן: " בזהמבקשים "(, הלקוחות, כולנו ביחד וכל אחד  לחוד )להלן: "אנו הח"מ

כפוף לתנאי בסכום הנקוב להלן ב מסגרת אשראי( "החשבון"העו"ש המתנהל על שמנו ושמספרו מצוין לעיל )להלן:  ןבחשבו
עליו חתמנו/נחתום כפי ששונה או  לפתיחת חשבון לתנאי ההסכם התאם( וב"הבקשה"כמפורט להלן ומעבר לדף )להלן:  בקשה זו

 , כדלקמן:(לפתיחת חשבון" ההסכם  " )להלן: ישונה בעתיד

 "(.מסגרת האשראי)להלן: "₪   ____________________עד לסך של   :הכולל אשראיהסכום מסגרת  .1

 ועד ליום  _____________  )מועד תחילת מסגרת האשראי( יום _____________בהחל  תקופת מסגרת האשראי: .2
 )מקסימום תקופה של שנה(. )מועד תום תוקף מסגרת האשראי(

 שיעור הריבית * .3
 שיעור הריבית בתוך מסגרת האשראי 3.1

שיעור הריבית הבסיסית )ריבית הפריים(, כל יתרת חובה בתוך מסגרת האשראי תשא ריבית  בשיעור משתנה המורכב מ
בצירוף תוספת סיכון, בשיעור שייקבע מעת לעת ע"י הבנק, ואשר שיעורם נכון למועד בקשה זו הם כמפורט להלן 

 )במונחים שנתיים(:

 שיעור הריבית הבסיסית
 )ריבית הפריים(

 סה"כ שיעור הריבית בתוך מסגרת האשראי שיעור תוספת הסיכון

 מתואמת נומינלית
% % % % 

 שיעור הריבית על חריגה ממסגרת האשראי )ריבית פיגורים(  3.2
כל סכום החורג ממסגרת האשראי ישא ריבית חריגה )ריבית פיגורים( משתנה, בשיעור מרבי של ריבית כוללת על אשראי 

ותוספת מרבית בגין בתנאי חריגה,)המורכב משיעור הריבית הבסיסית )ריבית הפריים( בצירוף תוספת סיכון מרבית 
אשראי החורג מהמסגרת המאושרת )להלן יקראו ביחד:"תוספת ריבית בשל אשראי חורג"((, בשיעורים שייקבע מעת 

 לעת ע"י הבנק, ואשר שיעורם נכון למועד בקשה זו הם כמפורט להלן )במונחים שנתיים(:

 שיעור הריבית הבסיסית
 )ריבית פריים(        

תוספת ריבית בשל 
 י חורג אשרא

שיעור מירבי של ריבית כוללת על אשראי 
 בתנאי חריגה

 מתואמת נומינלית
% % % % 

 
 * שיעורי הריבית בבקשה זו נכונים למועד חתימת הבקשה וכפופים לשינויים שייעשו בהם מעת לעת לפי קביעתו של הבנק  כמפורט בבקשה זו.

 עמלות  .4
טיפול באשראי וכן עמלת הקצאה בסכומים ובמועדים כמפורט להלן, זאת הלקוחות מתחייבים לשלם לבנק מראש עמלת 

 בנוסף לכל יתר העמלות והחיובים הנהוגים בבנק.

 עמלת עריכת מסמכים / טיפול באשראי ובביטחונות, בגין הקצאת מסגרת אשראי: 4.1

  פטור מעמלה. –לקוח יחיד 

  מקסימום ₪   , מינימום               % -לקוח עסק קטן  .₪ 

   סך של  -לקוח עסק גדול           .₪ 

 עמלת הקצאת אשראי 4.2

   לרבעון. עמלה זו תיגבה במקרה של אי ניצול מסגרת האשראי ברבעון. במקרה ₪    -לקוח יחיד
 של ניצול חלקי של מסגרת האשראי תיגבה העמלה או ריבית החובה הרבעונית לפי הגבוה מביניהן.

  תשולם מראש מדי רבעון .  -לשנה   % -לקוח עסק קטן 

  תשולם מראש מדי רבעון. -לשנה   % -לקוח עסק גדול 

 לרבעון מראש.__________ ₪  דמי ניהול קבועים בגין אשראי:לקוח עסק גדול .5

 :חתימתנו על בקשה זו מהווה הסכמתנו  )"הלקוחות"( לכל האמור בה

 שם וחתימת פקיד מזהה חתימה שם הלקוח/ה תאריך

1 ._____________ ___________________________ _________________ __________________ 

2_____________ . ___________________________ _________________ __________________ 
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 תנאי הבקשה למסגרת אשראי בעו"ש בש"ח

 מסגרת האשראי .1
בכפוף לאמור בתנאי בקשה זו, סכום מסגרת האשראי הנו כפי המצוין בבקשה  1.1

 זו לעיל ולהלן. 
הלקוחות מתחייבים להקפיד על ביצוע חיובים בחשבון בתוך סכום מסגרת  1.2

האשראי בלבד ולא לחרוג ממנה בלא הסכמת הבנק לכך בכתב ומראש 
בהתאם לתנאי בקשה זו. ידוע ללקוחות כי הבנק לא יכבד כל משיכה, חיוב, 
הוראה או בקשה אשר כתוצאה ממנה תיווצר חריגה ממסגרת האשראי, אלא 

 לפי שיקול דעתו של הבנק בלבד ובכפוף להוראות הדין.

 תקופת האשראי .2
תוקפה של מסגרת האשראי יהיה בין ור בתנאי בקשה זו, בכפוף לאמ 2.1

בבקשה זו לעיל. אם לא צוין לעיל מועד הקצאת התאריכים המנויים 
האשראי, יהיה מועד הקצאת האשראי  המועד שיצוין בהודעת הבנק על 
ההקצאה. אם לא צוין לעיל מועד תום תוקפה של מסגרת האשראי, יהיה 

ממועד הקצאת האשראי, לפי שיקול דעת מועד תום התוקף עד תום שנה 
 הבנק.

אשראי, היא תחודש  תוקפה של כל מסגרתכי לאחר תום  בזה מבקשים אנו 2.2
נהוגים שנה אחת בכל פעם, באותם תנאים שיהיו עד לתקופות נוספות של 

, לרבות שיעור הריבית ושיעורי עמלת הקצאת בעת כל חידוש כאמור בבנק 
י, שיהיו בתוקף בעת החידוש. הסכים הבנק אשראי ודמי ניהול בגין האשרא

לחידוש מסגרת האשראי לתקופה נוספת, תחודש המסגרת על ידי הבנק 
לתקופה  של עד שנה ביום הראשון העוקב ליום שבו הסתיימה תקופת 

 המסגרת הקודמת, וכך הלאה לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם. 

 פה שלאת תוק חדשל חייב כי הבנק לא יהיה ידוע לנו והננו מאשרים בזה 2.2
כולה או חלקה, וגם אם העמיד הבנק מסגרת אשראי, לא  מסגרת האשראי

 יתפרש הדבר כהסכמה מצידו לעשות כן בעתיד. 

לא הסכים הבנק לחידוש מסגרת האשראי לתקופה נוספת, יודיע על כך הבנק  2.2
 ימים לפחות לפני מועד סיום תוקף מסגרת 20ללקוח בהודעה שתינתן על ידו 

 האשראי הקיימת. 

מועד סילוק קרן האשראי יעשה בתשלום חד פעמי במועד תום תקופת מסגרת  2.2
, או במועד מוקדם יותר כאמור בהסכם לפתיחת חשבון ו/או על פי האשראי

 האמור בבקשה זו. 

 ריבית .3
 בכפוף לאמור בבקשה זו ובהסכם לפתיחת חשבון וכל עוד לא תודיעונו אחרת, אזי: 

 בתוך מסגרת האשראישיעור הריבית  2.1
כל יתרת חובה בתוך מסגרת האשראי תשא ריבית בשיעור משתנה המורכב 

כפי משיעור הריבית הבסיסית )ריבית הפריים(, בצירוף תוספת סיכון, 
שישתנו מעת לעת,לפי קביעת הבנק, ואשר שיעורם נכון למועד בקשה זו 

 במבוא לבקשה זו. 2.1ורטים בסעיף מפ
 חריגה ממסגרת האשראי )ריבית פיגורים(שיעור הריבית על  3.2

כל סכום החורג ממסגרת האשראי ישא ריבית חריגה )ריבית פיגורים( 
משתנה, בשיעור מרבי של ריבית כוללת על אשראי בתנאי חריגה המורכב 
משיעור הריבית הבסיסית )ריבית הפריים( בצירוף תוספת סיכון מרבית 

ת המאושרת בשיעורים שייקבעו ותוספת מרבית בגין אשראי החורג מהמסגר
 2.2מעת לעת ע"י הבנק, ואשר  נכון למועד בקשה זו הנם כמפורט בסעיף 

 במבוא לבקשה זו.

זה יחושבו על בסיס יתרות חובה יומיות בחשבון ביחס  2הריביות לפי סעיף  2.1
בהתאמה(, והן ישולמו או  266/ 262למספר הימים המדויק באותה שנה )

אחת לרבעון, ביום העסקים הראשון של כל אחד  ייזקפו לחובת החשבון,
מהחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר, בכל שנה עבור הרבעון הקודם, או 

 בתום כל תקופה אחרת או בכל מועד אחר , והכל לפי קביעת הבנק. 
 עמלת הקצאת אשראי ועמלת דמי ניהול בגין אשראי .4

 ט בבקשה זו לעיל.עמלת הקצאת אשראי ועמלת דמי ניהול יהיו כמפור 2.1

הראשון של העסקים לכל רבעון מראש, ביום  עמלת הקצאת אשראי תשולם 2.2
במועד וכל אחד מהחודשים ינואר, אפריל, יולי, אוקטובר של כל שנה, 
. עמלת קביעתה של מסגרת האשראי לתקופה יחסית עד לתום הרבעון הראשון

העסקים ום בידמי ניהול )ככל שחלה על הלקוחות( בגין האשראי תשולם 
 הראשון של כל אחד מהחודשים ינואר, אפריל, יולי, אוקטובר של כל שנה

 עבור הרבעון הקודם.
חישוב עמלת הקצאת אשראי לעסק קטן ועסק גדול תעשה על ידי מכפלת  2.2

סכום מסגרת האשראי בשיעור הנקוב בבקשה זו לעיל חלקי מספר הימים 
האשראי או סוף הרבעון בשנה כפול מספר הימים עד תום תוקף מסגרת 

 )המוקדם ביניהם(.
למען הסר ספק מובהר, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  מתחייבים בזאת  2.2

הלקוחות לשלם לבנק את כל העמלות, ההוצאות, התשלומים והחיובים 
הנהוגים ומקובלים בבנק מזמן לזמן ובכל עת בגין ובקשר עם הקצאת מסגרת 

סכומים, בשיעורים ובמועדים כנהוג האשראי, המשך קיומה וכל הכרוך בה ב
 בבנק מזמן לזמן, והכל בכפוף להוראות כל דין. 

למניעת ספק, הלקוחות מאשרים כי בכל מקרה בו מסגרת האשראי )כולה או  2.2
חלקה( לא תנוצל על ידם בפועל מכל סיבה שהיא מבלי שהיא תופחת ו/או 

בל מהבנק תבוטל בהתאם לאמור בבקשה זו,  לא יהיו הלקוחות זכאים לק
החזר כלשהו )חלקי או מלא( מסכומי עמלת ההקצאה ששולמו ו/או ישולמו על 

 ידם  כאמור לעיל.

 / ביטול של מסגרת אשראי הקטנה .5

הבנק יהיה רשאי להקטין את סכום מסגרת האשראי או להעמידו על יתרת  2.1
האשראי המנוצלת בפועל או לבטלה כליל ולהעמידה לפירעון מיידי וזאת 

 ימים מראש. 20בהודעה מוקדמת שתישלח ללקוחות לפחות 
אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הבנק להקטין את מסגרת האשראי או  2.2

ן מיידי כאמור לעיל בהודעה מוקדמת קצרה יותר לבטלה ולהעמידה לפירעו
או ללא הודעה מוקדמת כלל, זאת במקרים שהם לדעת הבנק, על פי הבנתו 
והערכותיו עלולים לפגוע ביכולת הבנק לגבות את האשראי, לרבות עקב שינוי 
לרעה בכושר הפירעון של הלקוחות ו/או באותם המקרים המקנים לבנק זכות 

לקוחות כלפיו לפירעון מיידי לפי תנאי ההסכם לפתיחת להעמיד את חובות ה
חשבון ו/או במקרים אחרים המותרים על פי כל דין, הכל לפי שיקול דעתו של 
הבנק. מובהר כי במקרה של ביטול או הקטנה של מסגרת האשראי בנסיבות 
האמורות לעיל, תישלח ללקוחות הודעה על כך סמוך לאחר ההקטנה או 

 הביטול כאמור.

 
 
 

 
 משיכת סכומים בחריגה ממסגרת האשראי  .6

כל סכום החורג ממסגרת האשראי שיווצר או שיהיה בחשבון מכל סיבה  6.1
שהיא, יעמוד לפירעון מיידי וישולם על ידי הלקוחות לבנק מיד עם היווצרותו 
כאמור, ללא צורך בדרישת פירעון על ידי הבנק ו/או בתזכורת ו/או בהתראה 

 להלן: "סכום החריגה"(.כלשהיא מצידו של הבנק )

למניעת ספק מובהר מודגש ומוצהר במפורש כי הבנק לא יהיה חייב לכבד כל  6.2
משיכה, חיוב, הוראה או בקשה אשר כתוצאה ממנה תיווצר חריגה ממסגרת 
האשראי אלא במקרים חריגים לפי שיקול דעת הבנק ובכפוף להוראות הדין. 

כן בעתיד, לא יהא בכך כדי  לא יתפרש הדבר כהסכמה לעשות –עשה הבנק כן 
להטיל חובה על הבנק לעשות כן בעתיד ולא יהא בכך משום ויתור על זכות 

 כלשהי של הבנק.

סכום החריגה בחשבון ישא ריבית חריגה מרבית בשיעורים המרביים הנוהגים  6.2
 לעיל.  2.2בבנק מזמן לזמן ובכל עת, כמפורט בסעיף 

מניעת ספק, כי כסף במזומן שיופקד מבלי לגרוע מהוראות הדין, מובהר בזה ל 6.2
בחשבון במועד בו יתגלה סכום החריגה ו/או המחאות שיופקדו בחשבון 
ושהזיכוי בגינן אינו סופי במועד בו יתגלה סכום החריגה, לא ניתן יהיה 
להתחשב בסכומים הנ"ל ככספים המופקדים בחשבון במועד הנ"ל, ולפיכך 

פקדת המזומן ו/או ההמחאות הנ"ל. סכום החריגה יוותר ללא שינוי למרות ה
יחד עם זאת, הבנק יהיה רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

העמיד הבנק להעמיד מסגרת חד צדדית בחשבון בהתחשב בסכומים דלעיל. 
מסגרת אשראי חד צדדית כאמור לעיל, לא יתפרש הדבר כהסכמה מצידו 

 לעשות כן בעתיד.

 הגדלת מסגרת אשראי  .7
יהיה רשאי להגדיל את סכום מסגרת האשראי במקרים ובתנאים המפורטים הבנק 
 להלן:

 מסגרת זמנית 7.1

רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להעמיד לנו בחשבון  יהיההבנק  2.2
, מסגרת אשראי נוספת זמנית , וזאת כדי לכבד חיוב מסויים בעטיו לבקשתנו

המאושרת   ובלבד שסכום צפויה להיווצר חריגה מסכום מסגרת האשראי 
המסגרת הזמנית הנוספת תנאיה ומועד תפוגתה יוגדרו ויוסכמו מראש ובכתב. 
תקופת המסגרת הנוספת הזמנית ותנאיה יכול שיהיו שונים מתקופת מסגרת 

  האשראי ותנאיה  כפי  שנקבעו  לעיל.
 מסגרת חד צדדית 7.3

, בלי שנבקש זאתמהבנק יהיה  רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 
להעמיד בחשבון מסגרת אשראי נוספת חד צדדית לתקופה שתיקבע על ידו 
ויכול ותהיה שונה מתקופת מסגרת האשראי כפי שנקבעה לעיל. אם תועמד 
לנו מסגרת אשראי חד צדדית כאמור, תשא יתרת החובה שתיווצר בחשבון 

יימת במסגרת החד צדדית ריבית, בשיעור שנקבע למסגרת האשראי  הק
בחשבון. על המסגרת  החד צדדית לא תיגבה עמלת הקצאת אשראי. הבנק 
ימסור לנו הודעה על העמדת מסגרת  האשראי החד צדדית ועל תנאיה, בסמוך 

 לאחר קביעתה. 
העמיד הבנק מסגרת אשראי נוספת זמנית ו/או חד צדדית כאמור לעיל, לא  2.2

חדש את המסגרת יתפרש הדבר כהסכמה מצידו לעשות כן בעתיד, ו/או ל
 הזמנית ו/או החד צדדית, שהועמדה, כולה או חלקה.

 שינויים .8
ידוע לנו כי הבנק יהיה רשאי לשנות בכל עת את שיעורי הריבית או כל מרכיב  1.1

שלהם )לרבות את תוספת הסיכון מעל הריבית הבסיסית )פריים( ושיעור 
כום דמי תוספת ריבית בשל אשראי חורג(, את שיעור עמלת הקצאת אשראי וס

 ניהול בגין  האשראי, את מועדי חיובם ודרך חישובם.
מבלי לגרוע מאמור לעיל, מובהר כי כל שינוי בריבית הבסיסית יגרום לשינוי  1.2

דומה בשיעורי הריביות. כל שינוי כאמור יחול גם ביחס לריבית שתחול על 
 העמדת מסגרת נוספת זמנית ו/או  חד צדדית )אם הועמדה(.

חול הן לגבי כל יתרת חובה בתוך מסגרת האשראי או אשראי שינוי כנ"ל י 1.2
החורג ממסגרת האשראי הקיימים במועד השינוי והן לגבי כל יתרת חובה או 

 לאחר מכן. ואשראי חורג כנ"ל שייווצר
 הודעה על כל שינוי כנ"ל תינתן בדרך הקבועה על פי כל דין. 1.2
במרכיב כלשהו של הריבית מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לנו כי ייתכן שינוי  1.2

עוד לפני מועד הקצאת מסגרת האשראי, ובמקרה כזה שיעורי הריבית על 
יתרת החובה בתוך מסגרת האשראי או אשראי החורג ממסגרת האשראי 
במועד הקצאת האשראי יהיו השיעורים החדשים החלים באותו מועד ולא 

 השיעורים הנזכרים בבקשה זו לעיל, הניתנים רק לשם מידע.

 בטוחות וערובות .9

מובהר ומוצהר בזאת במפורש כי הבטוחות והערובות שניתנו ו/או שתינתנה  1.1
לבנק להבטחת פירעון יתרת החובה בחשבון ו/או כל חלק ממנה הינן ותהינה 
בעלות אופי מתמיד, בלתי תלויות זו בזו והן תשארנה בתוקף עד שהבנק יאשר 

 בכתב את ביטולן.
כל הבטוחות והערובות מכל מין וסוג שהוא, אשר ניתנו או תינתנה מפעם  1.2

לפעם לטובת הבנק על ידנו או על ידי צד שלישי כלשהו בעבורנו, ישמשו אף הן 
כבטוחה וערובה לתשלום המלא והמדויק של כל הסכומים המגיעים ו/או 

 שיגיעו מאתנו לבנק על פי תנאי בקשה זו. 

בנק בטוחות וערובות חדשות להנחת דעתו, זאת אם לפי דרישת הבנק נמציא ל 1.2
לפי שיקול דעתו של הבנק אין בבטוחות ובערובות שניתנו לו כאמור כדי 
להבטיח את התחייבויותינו על פי תנאי בקשה זו. הבנק יהיה רשאי )אך לא 
חייב( לבטל ו/או להקטין את מסגרת האשראי שתועמד לנו מפעם לפעם על פי 

 לא נמציא לו בטוחות וערובות חדשות לפי דרישתו כאמור.תנאי בקשה זו אם 

 כללי .10
מסגרת האשראי האמורה בבקשה זו תבוא במקומה של כל מסגרת אשראי  10.1

  קודמת שאושרה בחשבון.

על מסגרת האשראי ותנאיה כמפורט בבקשה זו יחולו גם כל הוראות ההסכם  10.2
עם הבנק לפתיחת חשבון ו/או כל הסכם או מסמך אחר עליו חתמנו/נחתום 

כמו כן, יחולו על מסגרת האשראי ותנאיה הנהלים והכללים בקשר לחשבון. 
 הנהוגים והמקובלים בבנק בעניין זה כפי שישתנו מעת לעת. 

במקרה והלקוחות הינם שניים או יותר, תהיה אחריותם של כל הלקוחות  10.2
 ביחד ולחוד למילוי כל ההתחייבויות הכלולות בבקשה זו.

ה זו באות לצרכי נוחות, אינן חלק ממנו ואין ליתן להן כל כותרות סעיפי בקש 10.2
 משמעות לצורך פירוש בקשה זו וכל הוראה מהוראותיה.

אף מין  –גם יחיד במשמע ולהיפך, כל האמור מין זכר  –בכתב זה לשון רבים  10.2
 נקבה במשמע וכן להיפך.

 


