פרק ה׳
הלוואות
.85

85.1

85.2

כללי
"תאריך תשלום הריבית" – כל מועד שנקבע בבקשת ההלוואה כמועד לתשלום ריבית לבנק.
"המדד" או "מדד המחירים לצרכן"  -הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" (אינדקס יוקר
המחיה) הכולל ירקות ופירות והמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,והכולל אותו
מדד אף אם יפורסם על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר ,וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו,
בין אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו .אם יבוא במקומו
מדד אחר שיפורסם על ידי כל גוף או מוסד כאמור ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו
לבין המדד המוחלף ,ייקבע היחס על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ואם אותו יחס לא
ייקבע כאמור ,יקבע הבנק בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על ידו את היחס שבין המדד
האמור למדד המוחלף.
הלקוחות יבקשו מעת לעת מהבנק להלוות ,סכומי כסף שונים ,הלוואות ,במטבע ישראלי או
במטבע חוץ ,שייתכן ש פירעונם יהיה מובטח ,בין היתר ,על ידי ערבויות או בטוחות או ערובות
מסוג כלשהו ,שניתנו או שינתנו על להבטחתם ("בקשת ההלוואה") .בהתאם לכך ,יעמיד הבנק
ללקוחות את סכומי הכסף ו/או ההלוואות בחשבון ו/או בחשבון האשראי ("חשבון האשראי").
יובהר ,כי ככל שיועמדו הלוואות בחשבון ,יחולו על ההלוואות גם הוראות פרק ו' לכתב
זה" -תנאים החלים על כל סוגי האשראי.
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העמדת ההלוואה ומועדי הפירעון

86.1

אם הבנק יסכים להעמיד ללקוחות הלוואה בהתאם לבקשת ההלוואה ,הלקוחות מבקשים
מהבנק להעביר את סכום ההלוואה לזכות חשבון האשראי .מועד העמדת ההלוואה יהיה המועד
שבו יזוכה חשבון האשראי בסכום ההלוואה כאמור.
פרטי התשלומים ומועדיהם של קרן ההלוואה והריבית יכללו בלוח הסילוקין לאותה ההלוואה
שיערך על ידי הבנק וישלח ללקוחות סמוך לאחר העמדת ההלוואה ,ותוכנו יהווה חלק בתי נפרד
מבקשת ההלוואה ("לוח הסילוקין").
הלקוחות מתחייבים לסלק לבנק את סכום ההלוואה ,לרבות ריבית ,ריבית פיגורים ,עמלות,
הוצאות וכיוצ"ב ,במועדים שייקבעו בכתב זה ו/או בבקשת ההלוואה.
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תנאי הצמדה למדד

86.2

86.3

במידה שההלוואה במטבע ישראלי צמוד למדד ,יוצמדו למדד תשלומי הקרן והריבית של כל
הלוואה כאמור  ,והלקוחות ישלמו לבנק בגין אשראי זה סכומים שיחושבו בהתאם לתנאי סעיף
זה.
"המדד החדש"  -המדד האחרון שידוע ביום העסקים שבו נפרע בפועל כל תשלום על חשבון
הקרן או הריבית הרלוונטית .אם זמן פרעונו של תשלום הקרן או הריבית אמור לחול ב 15 -לחודש
אשר אינו יום עסקים ,יהיה המדד החדש המדד שפורסם בגין החודש הקודם.
"המדד היסודי"  -המדד האחרון שידוע לאחרונה ביום העמדת ההלוואה.
תשלומי הקרן והריבית יהיו צמודים לשינויים שיחולו במדד ,כמפורט להלן ובכפוף לבקשת
1

87.1

87.2

87.3

87.4

.88

ההלוואה:
אם במועד הפי רעון של תשלום כלשהו של קרן או ריבית יתברר כי המדד החדש עלה לעומת
המדד היסודי ,ישלמו הלקוחות לבנק את אותו התשלום כשהוא מוגדל באופן יחסי למידת העלייה
של המדד החדש לעומת המדד היסודי .אם במועד הפירעון של תשלום כלשהו של קרן או ריבית
יתברר כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי ,ישלמו הלקוחות לבנק את אותו תשלום כשהוא
מופחת באופן יחסי למידת הירידה של המדד החדש לעומת המדד היסודי .אם המדד החדש יהיה
שווה למדד היסודי ,ישלמו הלקוחות לבנק את אותו תשלום כפי שהיה על הלקוחות לשלמו
אלמלא הוראות סעיף זה.
בנוסף לאמור ,אם יפגרו הלקוחות בסילוק תשלום כלשהו של קרן או ריבית ,אזי ישלמו הלקוחות
את אותו התשלום כשהוא מוגדל/מוקטן באופן יחסי למידת העלייה/הירידה של המדד החדש
לעומת המדד היס ודי .הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מכל הוראה אחרת שבכתב זה הנוגעת
לפיגור בסילוק תשלומי ההלוואה.
על אף האמור לעיל ,אם בגין חודש/ים כלשהו/ם לא פורסם מדד ("המדד החסר") ולאחר
התאריך שבו היה אמור להתפרסם חל זמן פירעונו של תשלום של העסקה או של תשלום קרן
או ריבי ת כלשהו ,אזי יחויב החשבון באותו תשלום כשהוא מוגדל/מוקטן על בסיס ארעי של
המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו מועד.
אם יתברר כי המדד החסר שיפורסם לאחר מועד הפירעון כאמור ,עלה/ירד לעומת המדד
ששימש בסיס ארעי לפירעון אותו תשלום ,אזי ישלמו הלקוחות במועד הפירעון הבא של תשלום
קרן או ריבית כלשהו ,או לפי בחירת הבנק ,בתום ( 14ארבעה עשר) ימים מיום פרסום המדד
החסר ,גם את ההפרשים או בניכוי ההפרשים (לפי העניין) כפי ערכם ביום התשלום המקורי.

הלוואות במטבע חוץ
בנוסף לכל הוראה אחרת החלה על הלוואה לפי סעיף זה ,על הלוואה במטבע חוץ ,יחולו גם
ההוראות הבאות:

 .88.1אופן פירעון ההלוואה
כל סכומי ההלוואות או שיגיעו מאת הלקוחות לבנק על חשבון האשראי ,לרבות ריבית ,עמלות
והוצאות ,יסולקו לבנק על ידי תשלום תמורתם במטבע של האשראי ,אולם הבנק רשאי לדרוש
את סילוקם – כולם או מקצתם – במטבע ישראלי ,בהתאם לשער הבנק הדיגיטלי שייקבע על
ידי הבנק במועד הרלוונטי כשער לפיו ימכור הבנק ללקוחותיו את מטבע החוץ הרלוונטי תמורת
מטבע ישראלי ,בצירוף כל מס ,היטל ,תשלומי חובה או תשלומים אחרים כיוצ"ב.
 .88.2שיעור הריבית
שיעור הריבית אשר יחול על כל הלוואה במטבע חוץ יהיה בשיעור קבוע שיצוין בבקשת ההלוואה.
 .88.3המרה למטבע ישראלי
 .88.3.1מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לבנק על פי כתב זה ,מוסכם כי בכל אחד מהמקרים
המקנים לבנק זכות לדרוש את סילוקה המיידי של היתרה הבלתי מסולקת של הלוואה
במטבע חוץ ,יהיה הבנק רשאי להמיר למטבע ישראלי את האשראי במטבע חוץ ,כולו או
חלקו ,לאחר העמדתו לפרעון מיידי ,או את הסכום שבפיגור בלבד ,וזאת על ידי חיוב
חשבון הלקוח במטבע ישראלי בסכום שיהיה דרוש לכיסוי כל סכומי ההלוואות באותה
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עת על חשבון ההלוואה הרלוונטית במטבע חוץ שתמורתה תועבר לזכות חשבון האשראי
הקיים באותה עת.
 .88.3.2יובהר ,כי המרת סכום ההלוואה תיעשה לפי שער הבנק הדיגיטלי ביום ביצוע ההמרה
כאמור ,ושיעור הריבית על ההלוואה במטבע ישראלי יהיה שיעור הריבית כנהוג על
הלוואות דומות במטבע ישראלי .הלקוחות מתחייבים לסלק לבנק את ההלוואה
שהועמדה להם מטבע ישראלי כאמור לעיל באופן מיידי .ההלוואה במטבע ישראלי,
תיחשב לכל דבר ועניין כאילו היא ההלוואה המקורית שהועמדה ,בשינויים הנדרשים.
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