
 
 

 
 ,לקוחות יקרים

 3כדי לעזור לכם בתקופת משבר נגיף הקורונה, באפשרותכם לבקש דחייה של תשלומי ההלוואה לתקופה של עד 
ולשלוח בהתאם להוראות המפורטות  לחתום, וקריא ברור בכתב במלואו אותו מלאל הטופסאת  הדפיסליש חודשים. 

 ימי עסקים 7תוך תך קשר בנקאי ייצור איבו. 

  _____________תאריך:        בנק ירושלים בע"מלכבוד 

  paot.credit@jbank.co.ilhakבאמצעות דוא"ל: 

     

 צרכנית הלוואהב םבקשה לדחיית תשלומי
 

 

ההלוואה הצרכנית בחשבון מס'  בתשלומי [הדחיה]תקופת חודשים  3ה של מבקשים דחייאנו הלווים הח"מ, 
 (:מקום הנבחרב V)יש לסמן  ____________

 . דחייה מלאה של תשלומי הלוואה   □

 . דחייה חלקית של תשלומי ההלוואה   □

 :והצהרות תנאים הסבר
 

במידה ויש לכם יותר   .הבנקאזור האישי באתר האינטרנט של וב דו"ח השנתי הנשלח אליכם מדי שנהב מופיע החשבוןמספר 
במידה ויש לכם יותר  .ההלוואות המתנהלות באותו החשבון כלמהלוואה צרכנית אחת באותו חשבון הבקשה הנ"ל תבוצע על 

 .במספרי חשבון שונים יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל חשבון תמהלוואה אחת המנוהל

 .דחייה חלקיתבמלאה של תשלומי ההלוואה או דחיית תשלומים באפשרותכם לבחור ב
 
 . דחייהה חודשי שלושתבסכום כלשהו במהלך  ולא תחויב - ההלוואהתשלומי של מלאה  דחייהב
 
 .דחייהחודשי ה שלושתבמשך  הריבית בלבדתשלומי  כםישולמו על יד  - חלקית של תשלומי הלוואהדחייה ב
 

 ללא) שנותרהלפי יתרת התקופה והעמדה מחדש של ההלוואה  ןדחיית התשלומים כאמור, נבצע פירעוביצוע פעולת לצורך 
 .(פירעון עמלת

במידה ובחרתם בדחייה . תקופת הדחייה לא תשלמו סכום כלשהו ב –במידה ובחרתם בדחיה מלאה של תשלומי ההלוואה 
דחיית  הסכום שלא ישולם על ידכם במסגרת. בתקופת הדחייהשלמו את הריבית בלבד חלקית של תשלומי ההלוואה ת

התשלומים )המלאה/החלקית( ייפרס על פני תקופת ההלוואה שנותרה לאחר תום תקופת הדחייה, וישולם בתשלומים 
התשלומים שייפרסו יישאו ריבית בהתאם לקבוע  .חודשיים, באמצעות חיוב חשבונכם, בנוסף לתשלום החודשי בגין ההלוואה

  בהסכם ההלוואה. תקופת ההלוואה המקורית לא תשתנה.
 

 בתוקפם.המקורית מי ההלוואה ם בבקשה זו, יישארו כל תנאי הסכבכפוף לשינויים המחויבי

יחולו עליה כל תנאי הסכמי ההלוואות שנחתמו  ,במידה ותאושר לשיקול דעת הבנק ולאישורו.לדחייה כאמור כפופה  הבקשה
 ביניכם לבין הבנק. 

של הלוואה חדשה על פי   ביצועושל ההלוואה המקורית  פירעוןכהאשראי תדווח למאגרי דחיית התשלומים יובהר ש
 התנאים האמורים לעיל.



 
 דחיית התשלומים אינה כרוכה בעמלה.

לשירות ביצוע פעולות מרחוק באמצעות שירותי בנקאות בתקשורת, יש  כםולאפשר את הצטרפות כםכדי לוודא את זהות
 :)שדות חובה( הבאותלענות על השאלות המזהות 

 הלוואה: _____________________חודשי בהחיוב המועד  .1

 ________________: ___מים החיובים החודשיים של ההלוואהממנו משול פרטי חשבון הבנק שלך .2

  :( חובה)שדות  הפרטים הבאיםיש למלא את כמו כן 

  : __________________________SMS-. טלפון ליצירת קשר וקבלת הודעות ב1

 יהיה לשלוח הודעות: ________________________דוא"ל שאליו ניתן  .2

כי יחולו עליה הוראות  על בקשה זו בחתימתכם מאשרים , הנכםבתקשורת בנקאות לשירותי מצורפים לא שהנכם ככל
הצטרפות לחבילת תוך בחירת  בקישור זה  באתר הבנק הכפי שמופיעהצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת ל הבקשה

מסרונים לנייד לביצוע פעולות, כמפורט בקישורים  וקבלת פקס, דוא"ל, טלפון ,השאר בין, הכוללת 4ערוצים ברמת הרשאה 
 מסכימים לתוכנם. הנכםומסמכים הנ"ל הזדמנות לעיין ב כםמאשרים שניתנה ל כמו"כ, הנכםאשר צורפו באתר. 

  *.5727בטלפון לפנות אל מוקד הבנק  םרשאי כםהנשינוי בחבילת הערוצים  אובעדכון רמת ההרשאה  יניםמעוני כםשהנ ככל

 .ככל שנחתמה בקשה זו ע"י לווה אחד, הבקשה הינה בשם כל הלווים ובהסכמתם
 

 :יםחתימת המבקש
 

: שלהלן בטבלה שדותה כל את מלאו נא

 
 
 חתימה חשבוןמספר ה מספר זהות שם פרטי ומשפחה 
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https://www.bankjerusalem.co.il/media/3209/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA.pdf
https://www.bankjerusalem.co.il/media/3209/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA.pdf

