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1.בהמשך להסכם לפתיחת חשבון על נספחיו, לרבות ההוראות העוסקות בפעילות בניירות ערך ובפעילות בניירות ערך 

מעו"ף שנחתם על ידינו )להלן: "ההסכמים"(, אנו מבקשים בזאת מאת בנק ירושלים בע"מ )להלן: "הבנק"( להקצות 

לנו מסגרת לפעילות במעו"ף – יצירת אופציות ועסקאות עתידיות )להלן: "מסגרת לפעילות במעו"ף"( כנגד ובכפוף 

לבטוחות הקיימות או שיהיו קיימות בחשבון. 

2.סכום מסגרת לפעילות מעו"ף: עד לסך של  ___________ ש"ח )במלים: ___________________________(. 

על אף האמור, סכום המסגרת בפועל יקבע על ידי הבנק בהתאם למקובל בבנק ולפי המרווחים שיקבעו על ידו, 

ובנוסף בכפוף לכללים לחישוב בטוחות שנקבעו או שייקבעו מעת לעת ע"י מסלקת מעו"ף, והכל לפי שיקול דעתו 

הבלעדי של הבנק, ובלבד שלא יעלה על סכום המסגרת הנקוב לעיל ובכפוף לאמור בסעיף 9 להלן. 

3.תקופת מסגרת לפעילות מעו"ף:  החל מיום ______________  

ועד ליום  ______________   

הכל בכפוף לאמור בהסכמים ובכתב זה, וכן למילוי כל התחייבויות הלקוח לבנק בכל עת. 

4.ידוע לנו ואנו מסכימים כי היה ושווי הבטוחות בחשבון יקטן או שתשתנה דרך חישובן, בין לפי כללי הבנק ובין לפי 

כללי מסלקת המעו"ף, כי אז תקטן המסגרת לפעילות במעו"ף ללא מתן הודעה  ובאופן מידי. 

5.אנו מאשרים ומסכימים שהבנק יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לדרוש בטוחות וערובות נוספות להנחת דעתו וכן 

רשאי הוא להתנות בכך את המשך המסגרת את סכום המסגרת. 

6.המסגרת לפעילות במעו"ף, אם תאושר על ידי הבנק, תחשב כאשראי שהוענק לנו על ידי הבנק אשר להבטחתו 

ולהבטחת כל שאר הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאתנו, על פי בקשה זו ו/או על פי ההסכמים ו/או כל מסמך 

אחר שנחתם על ידינו בקשר עם החשבון, ישמשו לבנק כל הנכסים,  הכספים, הזכויות,  הבטוחות והערובות מכל מין 

וסוג שהם, אשר ניתנו או ינתנו, מפעם לפעם, לטובת הבנק על ידינו, לבד או ביחד עם אחרים, או על ידי צד שלישי 

כלשהו בעבורנו.  

7.אנו מאשרים בזאת כי ידוע לנו כי אין באמור לעיל כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד הבנק כלפינו למתן סכום כלשהו 

כאשראי בפועל. 

8.העמדת המסגרת לפעילות במעו"ף בפועל על ידי הבנק, תחשב כהסכמה וכאישור של הבנק לבקשה זו על פי התנאים 

המצוינים בה ובכפוף לכל תנאי אחר שיתנה הבנק באישור המסגרת. 

9.בנוסף לשאר תנאי ההסכמים ומסמך זה, אנו מאשרים ומסכימים כי הבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לבטל את 

המסגרת לפעילות במעו"ף או להקטין את סכומה, וזאת בכל עת שימצא לנכון ומבלי שיהיה חייב להודיע לנו על כך 

מראש, בכל מקרה בו לא נעמוד בהתחייבויותינו לבנק ו/או בכללי הבנק ו/או בכללי מסגרת המעו"ף ו/או לא נמציא 

בטוחות להנחת דעתו של הבנק ו/או טרם נוצלה מסגרת המעו"ף או חלקה. מבלי לגרוע מהאמור, הבנק יהיה רשאי 



בכל מקרה אחר לבטל או להקטין את מסגרת המעו"ף בהודעה של  חמישה ימים מראש, ואנו נתאים את  פעילותנו 

בחשבון למסגרת המוקטנת או לביטולה באופן מידי. 

10.האמור בכתב זה מוסיף ואינו פוגע בזכויות הבנק לפעול להתאמת החשבון ו/או למימוש בטוחות ו/או בכל דרך אחרת 

המותרת על פי דין או הסכם במקרה של חריגה מהמסגרת, לרבות חריגה בעקבות ביטול המסגרת או הקטנתה.  

11.אנו מאשרים בזאת, כי אם במועד חתימתנו על מסמך זה, עומדת בחשבון מסגרת לפעילות במעו"ף, יחולו תנאי 

מסמך זה גם על אותה מסגרת בשינויים המחוייבים, וזאת בכפוף לאישור הבנק. 

12.המסגרת לפעילות במעו"ף ותנאיה, לרבות ביטולה והקטנת סכומה, כפופים להוראות מסמך זה, להסכמים, ולכל 

הסכם אחר שנחתמו או שייחתמו על ידינו בקשר לחשבון. 

 

 ____________________   _____________________   _____________________

חתימה  שם   תאריך  

 

 

 

 

 

 


