
 

 

 

        ןבחשבובשקלים חדשים העמדת מסגרת עו"ש 

  בחשבונכם. הועמדה הודעה זו מעדכנת אתכם אודות פרטי מסגרת העו"ש ש

 ריכוז פרטים עיקריים בהסכם מסגרת עו"ש  

, הפרטים המופיעים להלן מהווים תמצית בלבד. לקבלת מידע נוסף, יש לעיין  ךלתשומת לב 

 ההסכם המצורףביתר סעיפי 

 

 

 

 

לפירוט    פרטים כלליים  
נוסף ראה  

סעיף  
בהסכם  

שמספרו  
 להלן 

-51ח.פ. וואן זירו הבנק הדיגיטלי בע"מ  שם המלווה ומספר מזהה  

598172-8 

 

  6706703  יפו  – אביב תל,  3נדב עמי מען המלווה  

   שם הלווה ומספר זהות  

   מען הלווה  

   שם הערב להלוואה ומספר זהות  

   מען הערב  

 

 מסגרת כרטיס האשראי

 מסגרת אשראי בכרטיס  סוג מסגרת האשראי 
 

לפירוט נוסף ראה  
סעיף בהסכם 
 שמספרו להלן 

+ מטבע האשראי   האשראימסגרת סכום 
3 

  19סעיף   מסגרת לכרטיס:
 להסכם 

    תוקף מסגרת האשראי

מדי שנה   מתחדשת כרטיס האשראימסגרת 
בכפוף לשיקול דעתו של   ,לשנה נוספת

בסעיף "מסגרת הכרטיס"  לאמור ק ו הבנ
 להסכם 

 

  האשראי מסגרת מועד העמדת  

 

 

  :תאריך אשראי מסגרתהסכם 

כל עוד מסמך זה לא נחתם  תוקף: 

ההצעה תהיה בתוקף נכון לרגע   ,כנדרש

 *  .הפקת המסמך בלבד

לפירוט  

נוסף ראה  

סעיף  

בהסכם  

שמספרו  

 להלן 



 

 

 



 

 

  

 פירוט הריבית  והצמדה ריבית 
לפירוט נוסף ראה  

סעיף בהסכם 
 שמספרו להלן 

    ריבית קבועה 

 –שיעור הריבית על מסגרת האשראי 
 ריבית בחישוב שנתי 

  0% -ניצול עסקאות רגילות 

 4ריבית משתנה 
 

  

  הריבית הבסיסית )פריים – הסדר קרדיט מרכיבי הריבית המשתנה 

Prime של ( בתוספת מרווח בשיעור__  %

 . לשנה

הריבית   - הסדר קרדיט בתשלומים
הבסיסית )פריים( בתוספת מרווח בשיעור  

 ה לשנ  %__ של 

 

נכון למועד הצגת   ,שיעור הריבית הנומינלית

   מסמך זה בחישוב שנתי
 לשנה  %__– הסדר קרדיט

 לשנה.  %__– הסדר קרדיט בתשלומים

 

הריבית בחישוב   המתואמת,שיעור הריבית 

 שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית 
 לשנה.  __% – הסדר קרדיט

 לשנה.  __% - הסדר קרדיט בתשלומים

 

 הריבית הבסיסית )פריים(  – הסדר קרדיט בסיס הריבית  

הריבית   - הסדר קרדיט בתשלומים
 הבסיסית )פריים( 

 

 העקרונות לשינוי הריבית  
 

בגין סך סכומי כל  – הסדר קרדיט
העסקאות אשר נתבקשה הכללתן בהסדר  

זה ושטרם נפרעו, תשולם שיעור הריבית  
הבסיסית בצירוף תוספת הסיכון להסדר  

קרדיט, בשיעור הנהוג בבנק מעת לעת  
 ובכפוף לכל דין.  

  20.1סעיף 
 להסכם 

הריבית בקשר    – הסדר קרדיט בתשלומים העקרונות לשינוי הריבית 
עם כל עסקה שנתבקשה הכללתה בהסדר  

זה, תיקבע בהתאם לשיעור הריבית  
הבסיסית בצירוף תוספת הסיכון להסדר  
קרדיט בתשלומים, בשיעור הנהוג בבנק  
ביום קליטת שובר העסקה אצל המנפיק  

הנוסף. שינויים בשיעור הריבית הבסיסית**  
או במרווח )ככל שיהיו(, לא יחולו על  

 שכבר הועמד במסגרת הסדר זה.  אשראי 

  20.2סעיף 
 להסכם 

תדירות שינוי הריבית ומועד שינוי קרוב או  
 האירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים  

שיעור   –הסדר קרדיט/קרדיט בתשלומים  
הריבית הבסיסית ישתנה בהתאם לשינוי  

ככל שיהיו שינויים  בריבית בנק ישראל.  
במרווח, הם יחולו בהתאם להוראות  

סכם, לחוק אשראי הוגן ובכפוף לכל  ה ה
   דין.

סעיפים  
או   20.1
)לפי   20.2

העניין(  
 להסכם 

**הריבית הבסיסית )פריים( נקבעת על ידי   
נוי  הבנק ומשתנה מפעם לפעם לפי השי
בריבית בנק ישראל כהגדרתה בחוק 

, בתוספת  1993 –אשראי הוגן, התשנ"ג 
 מרווח קבוע. 

 

 האשראי לא צמוד  הצמדה  
 

 



 

 

 

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

 עמלות 

 ללא עמלות  

 הוצאות  

 ללא הוצאות 

 

 נתונים נוספים 

 נתונים 
סעיף  לפירוט נוסף ראה 

 בהסכם שמספרו להלן 
 קיומה של זכות לפירעון מוקדם ותנאיה 

 בהתאם לתנאים המפורטים הסכם.  ללא תשלום עמלה,   ,קיימת זכות לפירעון מוקדם

 

,  20.2.3סעיף 
  20.4.8 -ו 20.3.6

וסעיף  להסכם 
לבקשה   12

להנפקת כרטיס  
 אשראי 

אי   בשל  הלווה  נגד  שונים  בצעדים  לנקוט  המלווה  וכן  זכות  במועד  תשלום 

  תנאים להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי

בגין פיגור בסילוק סכום כלשהו, וכן בכל אחד מהמקרים הנוספים המפורטים  
פי שיקול דעתם, לנקוט באחת או  -יהיו רשאים, עלמנפיק הנוסף  בהסכם, הבנק או 

החיוב, או חלקם,  יותר מהפעולות הבאות: )א( להעמיד לפירעון מידי את כל סכומי  
יהא מועד פירעונם אשר יהא, לרבות )אך לא רק( סכומי עסקאות בתשלומים )כולל  

.  ידי וכל חיוב אחר בקשר לכך(י עמלות, ריביות שהצטברו עד מועד הפירעון המ 
הקדמת מועד הפירעון תיעשה אם היה חשש ממשי לפירעון האשראי, או אם הסיכון  

סכם, או  היכר, או אם הייתה הפרה יסודית של ה לאי פירעון האשראי גדל בשיעור נ
)ב( להקטין או לבטל   ;אם התקיימו תנאים אחרים המחייבים העמדה לפירעון מיידי

את מסגרת הכרטיס; )ג( לבטל את תוקף הכרטיס; )ד( לחסום ו/או להשעות את 
אפשרות השימוש בכרטיס; )ה( לקצר את תקופות האשראי שבין מועדי חיוב; והכל  

 . הסכםב לדין וכמפורט בהרחבה  בכפוף

 להסכם  15סעיף 
  13וסעיף  

לבקשה  
כרטיס   להנפקת 

 אשראי 
 

 זהות הגורם המפקח על פעילותו של המלווה 
 , בנק ישראל הפיקוח על הבנקים

 

 

  



 

 

 1993 –נתונים נוספים בהתאם להגדרות חוק אשראי הוגן, התשנ"ג  

שיעור עלות ממשית של  עלות אשראי  

 האשראי 

שיעור עלות מרבית של  

 האשראי 

 __% 

שיעור העלות הממשית המוצג לעיל,  
נכון לתאריך המסמך. השיעור חושב  

לפי שיעור הריבית השנתית  
המתואמת, בהנחה כי סכום מסגרת  

 העו"ש נוצל במלואו. 

__% 

שיעור ריבית הפיגורים המרבי המוצג  
 המסמך. לעיל נכון לתאריך 

 שיעור ריבית פיגורים מרבי  ריבית הפיגורים  ריבית פיגורים  

 __% 

(__% ) 

שיעור ריבית הפיגורים המוצג לעיל  
 נכון לתאריך המסמך. 

% __ 

שיעור ריבית הפיגורים המרבי המוצג  
 לעיל נכון לתאריך המסמך. 

 

 

 

מוצגים  * לו  המצורפים  האשראי  מסמכי  יתר  וכל  הנספח  זה,  העמדת כתב  לפני   ללווה 

והם תקפים לבקשתו    לווה בהתאםויחולו על האשראי אם יועמד ל  העו"ש/האשראי   מסגרת

 נכון לרגע הפקת המסמך בלבד. 

  



 

 

 בחשבון עו"ש אשראי/מסגרת הקצאת 
 מקום למילוי מס חשבון : ווה מס' חשבון הל

 החשבוןמקום למילוי שם : בו תועמד המסגרת חשבוןה שם 

לאמורב ) ב  כפוף  חשבון  לניהול  הכלליים  הכלליים"תנאים  נבקשכם  "התנאים  לנו  (,  להקצות 

 :כמפורט להלןוהכל  ,בשקלים חדשים  משיכת יתרביצוע מסגרת עו"ש לצורך 

 ______ : המסגרתסכום  .1

 ______: המסגרת עמדתה יום  .2

 : מסגרת העו"שניצול על  שיעור הריבית .3

 .  על היתרות היומיות בחשבון ריבית משתנה כל יתרת חובה שתיווצר בחשבון תישא  .3.1

, לשנה   ___%הריבית הבסיסית )פריים( בתוספת מרווח בשיעור של  מרכיבי הריבית המשתנה:   .3.2

הריבית:   שנתי:  %___בסיס  בשיעור  הנומינלית  הריבית  שיעור  מתואמת  __%,     %__))ריבית 

תדירות שינוי    .הריבית הבסיסית משתנה עם שינוי ריבית בנק ישראלהעקרונות לשינוי הריבית:  

ריבית הבסיסית משתנה ה   הריבית ומועד שינוי קרוב או האירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים:

 .ו/או בהתאם לתנאים הכלליים  עם שינוי ריבית בנק ישראל

  366ימים או  365הריבית תחושב על פי מספר הימים שחלפו בפועל חלקי אופן חישוב הריבית:  .3.3

ימים, בהתאם למספר הימים בשנה בה חלה התקופה הרלוונטית. אם חלק מהתקופה בה חל  

ימים, החישוב   366ימים וחלקה האחר הינו בשנה בת    365שיעור ריבית מסוים הינו בשנה בת  

בהתאם למספר הימים הקיימים בשנה בה חל  , מתוך אותה תקופה בנפרדייעשה לגבי כל חלק 

 . אותו חלק

המשך ניצול מסגרת העו"ש כפוף להמצאת ולקיום בטוחות לשביעות רצונו או    ניצול  –  בטוחות .4

 המלאה של הבנק.  

 .  כלשהןו/או בהוצאות הקצאת מסגרת העו"ש אינה כרוכה בעמלות עצם  -  עמלות .5

הלקוח מתחייב כי משיכת כספים מהחשבון תיעשה אך   - משיכת יתר –חריגה ממסגרת העו"ש  .6

ורק בגבול מסגרת העו"ש המאושרת ולמשך התקופה שתאושר. הבנק לא יכבד משיכה, הוראה, 

או בקשה שלו, אשר כתוצאה ממנה תיווצר או תיגדל יתרת חובה בלתי מאושרת בחשבון, אלא  

במקרה  לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, ובכפוף להוראות כל דין.  במקרים חריגים, בהתאם  

 להלן.   12של חריגה כאמור, ראו גם סעיף 

הבנק יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, שלא לחדש )לרבות לחדש באופן חלקי    –  חידוש מסגרת .7

ו/או תוך שינוי תנאים והכל בכפוף לאמור בהסכם זה(, בתום תוקף המסגרת ו/או בכל מועד  

 חידוש שהוא, מסגרת עו"ש שהועמדה בחשבון.  



 

 

 הלקוח רשאי   – של מסגרת העו"ש  מוקדם  ביטול מסגרת עו"ש על ידי לקוח/פירעון   .8

, ו/או באמצעות פניה טלפונית למוקד הבנק  לבטל, בכל עת, באמצעות האפליקציה

התקבלה   בו  העסקים  ביום  מיידי  באופן  יבוצע  המסגרת  ביטול  העו"ש.  מסגרת  את 

ממועד ביטול המסגרת תיחשב כל יתרת חובה בחשבון כיתרת חובה   ההודעה בבנק. 

יובהר,   לאלתר.  לפרעה  מתחייב  והלקוח  מאושרת  ביטול  בלתי  פעולת  כי 

 . ו/או הוצאות כלשהן   תשלום עמלותפטורה מ  הפירעון המוקדם, /המסגרת 

 על ידי הבנק  העו"ש שינוי תנאי מסגרת .9

הבנק יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את שיעור הריבית הבסיסית וכן את סכום ו/או שיעור עמלת 

הקצאת האשראי, וזאת בהודעה מוקדמת שתינתן לבעלי החשבון בדרך שיקבע הבנק, והכל  

בכפוף להוראות כל דין. שינויים אחרים בשיעורי הריבית על מסגרת העו"ש ו/או ריבית הפיגורים 

 .  ("החוק") 1993 –חוק אשראי הוגן, התשנ"ג להוראות ייעשו בהתאם 

 על ידי הלקוח שינוי תנאי מסגרת העו"ש  .10

התאם למוצג  גובה מסגרת העו"ש בהלווה רשאי לשנות, בכל עת, באמצעות האפליקציה, את  

 , והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הבנק. מסגרת העו"שבאפליקציה בקשר עם  

 ביטול, הפסקת או הקטנת המסגרת ע"י הבנק  –האשראי פירעון מיידי של  .11

מבלי לגרוע מהוראות סעיף חידוש המסגרת שלעיל, הבנק רשאי לבטל, להפסיק או להקטין   .11.1

ם. הלקוח מתחייב לפרוע לאלתר  יבתנאים הכלליכמפורט  מסגרת העו"ש במקרים ובאופן    את

 כל יתרת חובה בלתי מאושרת שתהיה בחשבון במועד ביטול או הקטנת המסגרת, לפי העניין.  

כל .11.2 מהוראות  לגרוע  בכפוף   מבלי  ייושמו  הבנק  זכויות  תאגיד(  )שאינו  יחיד  ללקוח  ביחס  דין, 

, לפיו נקבע, בין היתר, כי פעולה כאמור בסעיף זה תבוצע אם היה חשש ממשי החוק  לתנאי

לאי פירעון האשראי, אם הסיכון לאי פירעון האשראי גדל בשיעור ניכר, אם היתה הפרה יסודית  

ים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה כאמור  של הסכם האשראי או אם התקיימו תנא

 לגבי האשראי.  

 אי פירעון במועד  .12

ולא  .12.1 בחשבון  שתיווצר  או  שתהא  העו"ש,  ממסגרת  שחורגת  מאושרת,  בלתי  חובה  יתרת  כל 

בכפוף   להלן,  כהגדרתה  פיגורים  ריבית  ותישא  במועד  פירעון  אי  מהווה  מיידי  באופן  תיפרע 

 ובכפוף לכל דין.  לעיל 9לסעיף 

 חישוב ריבית הפיגורים  .12.2

אותם סכומים מיתרת החובה ידי,  להעמיד את ההלוואה לפירעון מי הבנק    בלי לגרוע מזכותמ  .א

בחשבון אשר מסיבה כלשהי יעלו על מסגרת העו"ש המאושרת בחשבון, יישאו בגין התקופה 

ריבית פיגורים על    –שמיום אי התשלום יתרת החובה במועד ועד לתשלומה המלא בפועל  

 (. "ריבית פיגורים"היתרות היומיות )



 

 

 .  לעיל 3.3בסעיף יהיה כמפורט  מסגרת העו"שהחריגה מ אופן חישוב ריבית הפיגורים בגין  .ב

זה,   . ג למועד  על  נכון  עומדת  הפיגורים בגין ההלוואה  )ריבית    __%של  שיעור  ריבית  לשנה 

  __%בשיעור    )פריים(  הריבית הבסיסית לשנה :  ה הנוסח לשנה(.   __ %- מתואמת בשיעור של

יובהר, כי שיעורי הריביות נכונות    לשנה.  3.5%  של  קבוע  בשיעור  )נומינלית(תוספת  בצירוף  

   ליום העמדת האשראי.

וכן לתאגיד מסוג עסק קטן )כמשמעותו לעניין חיוב בעמלות(   . ד )מי שאינו תאגיד(    - ליחיד 

הריבית  אם יהיה שינוי בשיעור    ,מעת לעת  ,שתנה תמובהר כי שיעור ריבית הפיגורים הנ"ל  

 הבסיסית.  

  , ומבלי לגרוע מזכות הבנק לפירעון מיידי של האשראי כמפורט לעילבנוסף על כל האמור לעיל,   .12.3

העו"ש, ממסגרת  החריגה  של  במועד  פירעון  הצעדים   אי  לנקיטת  היתר,  בין  להביא,  עלול 

 :כולם או חלקם, לפי העניין ובכפוף לכל דין  ,הבאים 

החזרת/המשך החזרת חיובים, לרבות שיקים; הטלת הגבלה על החשבון ועל בעליו והגבלות 

 לרבות כרטיסי בנק  ,כרטיסי חיוב; ביטול 1981 -נוספות על פי חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א 

)תיתכן פגיעה באפשרות לקבלת כרטיס חיוב בעתיד(; העמדה לפירעון   ו/או כרטיסי אשראי

מיידי של כלל החובות וההתחייבויות לבנק; יידוע הערבים בקשר עם החוב לרבות דרישתו מהם;  

יבוא במקומו, התקנות  או כל חוק ש  2016  -מסירת דיווח על פי חוק שירות נתוני אשראי התשע"ו  

אשראי   ולקבלת  חשבון  לפתיחת  ובתנאים  באפשרות  פגיעה  בדין;  אחרת  הוראה  או  מכוחם 

ושירותים בנקאיים שונים בבנק או בגוף אחר; נקיטת כל האמצעים המשפטיים העומדים לבנק  

פיקדונות  שבירת  רק,  לא  אך  לרבות  הבנק,  של  דעתו  שיקול  לפי  שבידיו,  הבטוחות  ומימוש 

הנלוות כספי בזכויות  פגיעה  )תיתכן  החוב  כנגד  וקיזוזם  וכיוצ"ב  ני"ע  מט"ח,  מכירת  ו/או  ים 

בהליכים  נקיטה  וכו'(;  ביצועו  מועד  המימוש,  עקב  נזקים  גרימת  וכן  שישנן,  ככל  לבטוחה, 

 .משפטיים; חיוב הלקוח בכל העלויות לרבות עמלות והוצאות אחרות הכרוכות בצעדים כאמור

הלקוח יישא בכל ההוצאות הסבירות הקשורות במימוש זכויות הבנק לגביית סכומי    כי  ,מובהר

החוב, לרבות הוצאות הכרוכות בכל הסדר פשרה, תביעה או במימוש בטוחות וערובות שניתנו  

 .לבנק, ובכלל זה שכ"ט עו"ד הבנק, בכפוף להוראות כל דין

  הגבלת שיעור ריבית הפיגורים  .13

אשר ידוע במועד כריתת הסכם זה, לא  ,  ת הפיגורים, כהגדרתה בחוקשיעור ריביל אף האמור,  ע

מועד באותו  ידוע  אשר  בחוק,  כהגדרתו  המרבי,  הפיגורים  ריבית  שיעור  על  השיעורים .  יעלה 

 . האמורים נקובים במסמך ריכוז הפרטים העיקריים המהווה חלק מכתב זה 



 

 

 האשראי הגבלת שיעור העלות הממשית של  .14

אשר ידוע במועד כריתת הסכם זה, לא  ,  בחוקשיעור העלות הממשית של האשראי, כהגדרתו  

 ד.יעלה על שיעור העלות המירבית של האשראי, כהגדרתו בחוק הנ"ל, אשר ידוע באותו מוע 

 .השיעורים האמורים נקובים במסמך ריכוז הפרטים העיקריים המהווה חלק מכתב זה 

נאמר  למונחים בכתב זה זו תהא המשמעות שניתנה להם בתנאים הכלליים, אלא אם    -  פרשנות .15

 אחרת. 

חובה הקיימות    הן לגבי יתרות  , מאשר כי השינויים כאמור יחולו על החשבוןווה  הל

כל יתרת חובה שתיווצר לאחר מכן. מובהר בזאת, כי כתב זה במועד השינוי והן לגבי 

מסגרת   כל  ומבטל  כאלה עו"ש  מחליף  שהיו  )ככל  קודמים  תנאים  ו/או  קודמת 

 בחשבון(. 

 מחייב   אשראילמסמך זה על כל חלקיו, הוא יהווה הסכם    ווה כי עם אישור הל  יובהר,

הל לעיון  זמין  ויהיה  יוצג  ההסכם  לתוקפו.  נכנס  בכווהאשר  ב,  עת,  אמצעות  ל 

 אפליקציה.  ה


