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תאריך:       

מספר חשבון:       

שם חשבון:       

 

ריכוז פרטים עיקריים בהסכם/בקשה למתן אשראי 

 

לתשומת לבך, הפרטים המופיעים בטבלה שלהלן מהווים תמצית בלבד. לקבלת מידע מפורט יש 

לעיין ביתר סעיפי ההסכמים המצורפים. 

 

לפני ביצוע: לקוח יקר – אנא עיין היטב בהסכם ההלוואה תנאים מיוחדים ובהסכם ההלוואה תנאים כלליים  

לפני חתימתך עליהם 

 

תאריך: הסכם למתן אשראי  

      

   xx לפירוט נוסף ראה סעיף מספר

   פרטים כלליים 

בנק ירושלים בע"מ, ח.צ.   שם המלווה 

  520025636

 מען המלווה       

שמות הלווים ומספרי זהות         

 

מען הלווים )כתובת        

מגורים( 

פרטי האשראי 1 

מסלול מסלולים 

 1

מסלול 

 2

מסלול 

 3

 

סכום האשראי + מטבע                    

האשראי 

תקופת האשראי                    

)בחודשים( 

מועד העמדת האשראי                     

סכום האשראי שקיבל                    

הלווה בפועל )1( 

סכום תשלום תקופתי                    

ראשון צפוי 

מועד תשלום ראשון )1(                    

1.2 להסכם הלוואה תנאים כלליים  סכום שישולם עד סוף                   

תקופת ההלוואה מעל 

לסכום האשראי שקיבל 

הלווה )לא כולל הצמדה( 

סה"כ ישולם עד סוף                    

                                                           
1

1 הנתונים נכונים למועד חתימתך על הסכם זה, ועשויים להשתנות בהתאם למועד העמדת ההלוואה בפועל.   
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תקופה )לא כולל הצמדה( 

לוח התשלומים המצורף להסכם   פירוט תשלומים )1(                   

ריבית והצמדה 

1.3 להסכם הלוואה תנאים כלליים– ריבית                   ריבית קבועה 

קבועה צמודה למדד, סעיף 2 להסכם הלוואה - 

התנאים המיוחדים – ריבית קבועה לא צמודה 

שיעור הריבית 

הנומינלית בחישוב 

שנתי 

                   

הריבית המתואמת – 

הריבית בחישוב שנתי 

המביא בחשבון גם 

ריבית דריבית 

                   

3                   ריבית משתנה 

מרכיבי הריבית 

המשתנה 

3.א, 3.ב, 3.ג, 3.ז, 3.ח להסכם הלוואה                   

תנאים כלליים )בהתאם למסלול הנבחר( 

שיעור הריבית נכון 

למועד הצגת מסמך זה 

בחישוב שנתי )"ריבית 

נומינלית"( 

                   

- הריבית המתואמת 

– ריבית בחישוב 

שנתי המביא 

בחשבון גם ריבית 

דריבית 

                   

3.א, 3.ב, 3.ג, 3.ז, 3.ח להסכם הלוואה                   - בסיס הריבית 

תנאים כלליים )בהתאם למסלול הנבחר( 

- העקרונות לשינוי 

שיעור הריבית 

3.א, 3.ב, 3.ג, 3.ז, 3.ח להסכם הלוואה                   

תנאים כלליים )בהתאם למסלול הנבחר( 

- תדירות שינוי 

הריבית ומועד 

שינוי קרוב 

)בחודשים( או 

האירועים 

שבעקבותיהם 

ישונו השיעורים 

                   

הצמדה 

    -סוג הצמדה ושיעורה 

אינו -בסיס ההצמדה ומועדו 

ידוע 

במועד 

הצגת 

3.א, 3.ב, 3.ג, 3.ו, 3.ז, 3.ח להסכם הלוואה   

תנאים כלליים )בהתאם למסלול הנבחר( 
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המסמך 

הרכיבים שעליהם חלה 

ההצמדה 

    

עמלות והוצאות נלוות להעמדת האשראי )לא כולל הוצאות אגב הליך גביית חוב( 

      

      

      

נתונים נוספים 

 

4 להסכם הלוואה תנאים כלליים ובאתר  כן  כן  כן  קיומה של זכות לפירעון 

האינטרנט של הבנק בכתובת:  מוקדם ותנאיה 
https://www.bankjerusalem.co.il/media/1109/hivun.pdf

11 להסכם הלוואה תנאים כלליים   זכות המלווה לנקוט                  

בצעדים שונים נגד הלווה 

בשל אי תשלום במועד 

 

בנק     זהות הגורם המפקח על 

ישראל,  פעילותו של המלווה 

הפיקוח 

על 

הבנקים

נתונים נוספים בהתאם להגדרות    

חוק אשראי הוגן התשנ"ג-1993: 

2ו להסכם הלוואה תנאים כלליים  שיעור    שיעור  עלות 

עלות  האשראי עלות 

מרבית  ממשית 

של  של 

האשראי   האשראי  

  

               

11.א להסכם הלוואה תנאים כלליים  שיעור    ריבית  ריבית 

ריבית  הפיגורים  פיגורים 

פיגורים 

מרבי 

               

 

 

 

 

 

https://www.bankjerusalem.co.il/media/1109/hivun.pdf
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