מתן מסגרת אשראי חדשה
זהו פירוט מסגרת האשראי שאתה עומד לקבל.
סכום המסגרת יהיה ₪ _______ :לתקופה של  12חודשים מיום קבלת המסגרת.
הריבית תהיה _______ (ריבית הסכמית) ולא צפויה להשתנות אלא אם ריבית הפריים שכיום עומדת על
_______ תשתנה ,ואז גם ריבית המסגרת תשתנה בהתאם.
אם לא תעמוד בתשלום ,ריבית הפיגורים תעמוד על _______ .לאחר  90ימים של חריגה ,הבנק שומר לעצמו
את הזכות להוריד את המסגרת ל.0-
הגורם המפקח על מסגרות אשראי הוא בנק ישראל.
בכפוף לכתוב כאן ובתנאי הניהול ,וכל עוד לא נודיע אחרת:
1.1הריבית המפורטת כאן תחושב על מספר הימים בהם הייתה יתרת חשבון דביטורית ,והיא תשולם על ידי
הלקוחות או תיזקף לחובת החשבון ,ביום העסקים האחרון של כל אחד מהחודשים מרץ ,יוני ,ספטמבר
ודצמבר כל שנה.
2.2שיעור הריבית יהיה שיעור משתנה והבנק יהיה רשאי לשנות בכל עת את שיעורי הריבית או כל מרכיב
שלהם (לרבות את התוספות מעל הפריים והתוספת בגין חריגה) את שיעור וסכום עמלת הקצאת
האשראי ,את מועדי חיובם ודרך חישובם.
3.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הריביות מבוססות על ריבית הפריים .כל שינוי בריבית הפריים יגרום לשינוי
דומה בשיעורי הריביות .שינוי כנ"ל יחול הן לגבי כל יתרת החובה הקיימת במועד השינוי והן לגבי כל
יתרת חובה שתיווצר לאחר מכן.

הודעה על כל שינוי כנ"ל תינתן בדרך הקבועה על פי כל דין.

שיעורי הריבית הנקובים לעיל נכונים ליום כניסת המסגרת לתוקף (תאריך שינוי) וייתכן שמאז חלו בהם
שינויים .מסגרת האשראי תבוטל ביום _______ ,ולאחר מכן הבנק לא יהיה חייב לכבד על משיכה אשר
כתוצאה ממנה תיווצר יתרת חובה בחשבון מעבר למסגרת האשראי המוסכמת בתוקף באותו מועד ,אם
קיימת .על מנת להימנע מהשלכות של החזרת שיקים וחיובים אחרים עלייך ליצור קשר עמנו לפני מועד
תום תוקף הנקוב לעיל על מנת להסדיר מסגרת אשראי מוסכמת בחשבון .העמדת מסגרת אשראי כפופה
לשיקול דעת הבנק.

הסכם מסגרת אשראי בחשבון

תאריך _____

פרטים כללים
שם המלווה

Pepper

מען המלווה

אחד העם  ,9תל אביב

שם הלווה ות.ז
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מען הלווה
מסגרת האשראי
מסגרת אשראי בחשבון עו"ש

סוג מסגרת האשראי
סכום מסגרת האשראי
תוקף מסגרת האשראי
מועד העמדת מסגרת האשראי
פרטים מהותיים
ריבית והצמדה
ריבית משתנה
שיעור הריבית נכון למועד כריתת ההסכם "ריבית
נומינאלית"

פריים

בסיס הריבית
מנגנון חישוב הריבית (מרכיבי הריבית המשתנה)
העקרונות לשינוי שיעור הריבית

בהתאם לעדכון בנק ישראל

תדירות שינוי הריבית ומועד שינוי קרוב

חודשית ,בהתאם לעדכון בנק ישראל את ריבית
הפריים

הצמדה
סוג הצמדה ושיעורה

אין הצמדה

בסיס ההצמדה ומועדו

אין הצמדה

הרכיבים שעליהם חלה ההצמדה

אין הצמדה

עמלות והוצאות נוספות
נתונים נוספים
קיומה של זכות לפירעון מוקדם ותנאיה

יש לך את הזכות לפרעון מוקדם בכל יום עסקים

זכות המלווה לנקוט בצעדים שונים נגד הלווה בשל

אי תשלום במועד יגרור מעבר לריבית פיגורים

אי תשלום במועד

ועלול להוביל להליכים משפטיים

זהות הגורם המפקח על פעילות המלווה

בנק ישראל

נתונים נוספים בהתאם להגדרות חוק אשראי הוגן התשנ"ג1993-
עלות אשראי

שיעור עלות ממשית של האשראי

שיעור עלות מרבית של האשראי

ריבית פיגורים

ריבית הפיגורים

שיעור ריבית פיגורים מרבי
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