הסכם מסגרת למתן שירותי פקטורינג יבוא /רכש
שנעשה ונחתם ב ___________ ביום ______ לחודש ______ שנת______
בין:

גלובל פקטורינג בע"מ (ח.פ ,)51-363439-4 .שכתובתה המסגר  ,40תל אביב 6162001
מצד אחד
(אשר תיקרא להלן "החברה")

לבין:

__________________ (ח.פ ,)________________ .שכתובתה ________________
מצד שני
(אשר תיקרא להלן "הלקוח ")

הואיל:

והלקוח פנה לחברה בבקשה לקבל שירותי פקטורינג יבוא  /רכש לצורך רכישת סחורה/שירותים
מספקים מקומיים או ספקים בחו"ל (להלן":הספק");

והואיל

והחברה קבעה מסגרת ללקוח כמפורט בנספח התנאים המיוחדים;

והואיל:

והחברה הסכימה לספק ללקוח שירותי פקטורינג יבוא  /רכש בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה
כדלקמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים להסכם זה כדלקמן:

.1

.2

מבוא ונספחים

. 1.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

. 1.2

הכותרות המופיעות בהסכם זה נועדו לנוחיות ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לשם פרשנותו של ההסכם.

הצהרות והתחייבויות הלקוח

הלקוח מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

.3

. 2.1

כי אין מניעה מבחינתו ,בין על-פי דין ובין על-פי הסכם ,לקיום כל התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,לרבות
מתן הביטחונות.

. 2.2

כי התקשרותו בהסכם זה אושרה על-ידי מוסדותיו הרלבנטיים.

. 2.3

הוא מאשר לחברה לפנות לבנק בו מתנהל חשבונו ו/או לישראכרט בע"מ (להלן" :ישראכרט") ו/או
לבנק הפועלים בע"מ (להלן" :בנק הפועלים") ו/או כל גוף רלבנטי אחר ולהעביר אליו ו/או לקבל ממנו
כל מי דע בקשר להתחייבויותיו בהסכם זה לרבות ,אך לא רק ,לצרכי גבייה וכן ליידע את הבנק בדבר
קבלת שירותי פקטורינג מהחברה כאמור בהסכם זה .הלקוח מוותר בזה ,באופן בלתי חוזר ,על סודיות
החברה ו/או ישראכרט ו/או בנק הפועלים כלפיו ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה ו/או ישראכרט ו/או
בנק הפועלים בהקשר למסירת מידע כאמור.

מימון חשבוניות

. 3.1

הסכם זה מהווה הסכם מסגרת לפעילות הצדדים מכוחו ניתן יהיה לבצע עסקאות פקטורינג ייבוא/רכש
כמפורט להלן .לשם ביצוע עסקה כאמור ,הלקוח יגיש לחברה בקשה למימון והתחייבות לתשלום
בהתאם לנוסח שיאושר לשם כך על ידי החברה מעת לעת .נוסח הבקשה למימון כאמור ,נכון למועד
חתימת הסכם זה ,מצורף כנספח ב' להסכם .נענתה החברה לבקשת הלקוח ,בהתאם לשיקול דעתה,
תשלם החברה לספק ,לרבות באמצעות הלקוח כנגד הוכחת תשלום לספק ,עד  100%מהסכום הנקוב
בחשבוניות שהוציא הספק ללקוח בגין סחורה ו/או שירותים שסופקו ללקוח על ידי הספק (להלן:
"סכום המימון") מובהר בזה כי החברה תהא רשאית לסרב לבקשת הלקוח להעמיד לו מימון כלשהו
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והלקוח מוותר על כל טענה בהקשר לכך.

2
מובהר בזאת במפורש ,כי החברה תהיה רשאית שלא להיענות לבקשת הלקוח ,גם במקרה בו בקשת
המימון של הלקוח אינה עולה על סכום "מסגרת הפקטורינג" שהוגדרה לאותו לקוח ,והכל ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
כנגד העברת סכום המימון לספק או ללקוח ,מתחייב הלקוח לשלם לחברה את סכום המימון בתוספת
ריבית ועמלות ,ותנאי תשלום המוסכמים כמפורט בנספח התנאים המיוחדים להסכם .החברה תהיה
רשאית לנכות ריביות ועמלות כמפורט לעיל מסכום המימון שיועבר ללקוח.

.4

.5

. 3.2

סכום המימון כאמור ,הריבית ועמלת הפקטורינג הצפויות בגינו ,בתוספת כל סכומי המימון הקודמים
אשר הועמדו על ידי החברה ללקוח על פי הסכם זה והריביות ועמלות הפקטורינג הצפויות בגינם ,הכל
בגין עסקאות מימון שטרם נפרעו ,לא יעלו על המסגרת המאושרת ללקוח והמפורטת בנספח התנאים
המיוחדים (להלן " -המסגרת").

. 3.3

סכומי המימון יישאו ריבית בהתאם למפורט בנספח התנאים המיוחדים (להלן " -הריבית") .עם שינוי
ריבית הפריים כפי שתקבע מעת לעת על ידי בנק הפועלים תשתנה גם הריבית בהתאם לשינוי בריבית
הפריים (סכום המימון בצירוף הריבית והעמלות ייקראו להלן" :המימון") והחברה תבצע התחשבנות
מתאימה מול הלקוח לצורך החזר/תוספת תשלום בגין שינוי הריבית .בכל מקום בהסכם זה על נספחיו,
בו ישנה התייחסות לריבית ,תחושב הריבית על פי מספר הימים שחלפו בפועל חלקי  365ימים או 366
ימים ,בהתאם למספר הימים בשנה בה חלה התקופה הרלוונטית .אם חלק מהתקופה בה חל שיעור
ריבית מסוים הינו בשנה בת  365ימים וחלקה האחר הינו בשנה בת  366ימים ,החישוב ייעשה לגבי כל
חלק מאותה תקופה בנפרד ,בהתאם למספר הימים הקיימים בשנה בה חל אותו חלק.

מסגרת הפקטורינג

. 4.1

מסגרת הפקטורינג תינתן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה .החברה תהיה רשאית
לבטל את מסגרת הפקטורינג ,כולה או חלקה ,ללא הודעה מוקדמת .מסגרת הפקטורינג אינה מהווה
התחייבות מצד החברה למימון והחברה תהא רשאית לשנות את גובה מסגרת הפקטורינג בהתאם
לשיקול דעתה ולשנות את תנאי מסגרת הפקטורינג בהתאם לקבוע בהסכם זה .מובהר כי החלטות
החברה בקשר עם המסגרת לא יחולו על עסקאות מימון שכבר בוצעו.

. 4.2

תוקפה של מסגרת הפקטורינג יהיה למשך שנה מיום הודעת החברה על המסגרת ,או מועד מוקדם יותר
עליו תודיע החברה ,וזאת ככל שעד מועד זה לא תבוטל או תוקטן מסגרת הפקטורינג בהתאם להוראות
ההסכם .הלקוח מבקש בזאת מהחברה לחדש את מסגרת הפקטורינג מדי שנה .החברה תהיה רשאית,
אך לא חייבת ,לחדש או לא לחדש את מסגרת הפקטורינג ,להגדילה או להקטינה ,בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי והבלתי מותנה .החברה תודיע ללקוח על מסגרת הפקטורינג העדכנית בסמוך למועד
פקיעתה של מסגרת הפקטורינג הקודמת או לחלופין בנקודת זמן אחרת לפי ראות החברה.

. 4.3

החברה תהיה רשאית ,כתנאי לחידוש המסגרת ,כולה או חלקה ,לדרוש מן הלקוח להמציא לה מסמכים
ו/או נתונים אודות פעילותו .במקרה שלא יומצאו לחברה מסמכים בהתאם לדרישתה ,המסגרת תיחשב
למבוטלת אוטומטית החל מהמועד שנקבע על ידי החברה להמצאת המסמכים.

. 4.4

מובהר כי בכל מקרה בו טרם בוצע מימון ראשון ללקוח הרי שגם מסגרת הפקטורינג ללקוח תעמוד
בפועל על .₪ 0

המחאת זכויות ,קיזוז ועיכבון

. 5.1

החברה רשאית להמחות את זכויותיה על-פי הסכם זה לבנקים ,חברות ביטוח וישראכרט ,בלא להזדקק
להסכמת הלקוח.

. 5.2

הלקוח אינו רשאי להמחות את זכויותיו על-פי הסכם זה לצד ג' כלשהו בלא לקבל הסכמה מראש
ובכתב של החברה.

. 5.3

הלקוח מוותר בזאת על כל טענת קיזוז ו/או עכבון אשר יכול ויעמדו לו לגבי כספים ו/או זכויות אשר
יגיעו לו מהחברה בגין הסכם זה ו/או מכל עילה אחרת.

. 5.4

עיכבון וקיזוז:

. 5.4.1

לשם הבטחת כל חיובי הלקוח לחברה על פי הסכם זה תהיה לחברה זכות עיכבון על כל
הכספים המגיעים או שיגיעו ללקוח בכל אופן ועילה שהם מאת החברה ו/או ישראכרט ,וכן על
כל נכס ו/או זכות מכל מין וסוג השייכים ללקוח ואשר יוחזקו אצל החברה ו/או אצל
ישראכרט מעת לעת ,בין אם מקורם בהסכם זה ובין אם מקורם בכל התקשרות או מקור אחר
מכל מין וסוג שהוא.

3
. 5.4.2

.6

.7

מבלי לגרוע מזכות העיכבון דלעיל ,תהיה החברה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע ללקוח
מאת החברה ו/או ישראכרט ,כל סכום אשר יגיע לחברה מהלקוח ,הכל בין אם הגיע מועד
פירעונם של איזה מהסכומים האמורים ובין אם לאו .האמור בסעיף זה מהווה הודעת קיזוז על
פי כל דין והחברה לא תשלח ללקוח הודעת קיזוז נוספת.

פירעון באמצעות שיק ובטחונות

. 6.1

להבטחת סילוקם המלא ,המדויק והסופי של כל התחייבויות הלקוח בעסקת פקטורינג יבוא/רכש נתונה
ימציא הלקוח לחברה שיק דחוי בסכום המימון (בתוספת ריביות ועמלות בהתאם להסכם) למועד
פירעון התחייבויות הלקוח וכן את הביטחונות המפורטים בנספח התנאים המיוחדים.

. 6.2

החברה רשאית לעשות שימוש בביטחונות דלעיל ו/או לממשן ,בהתאם לשיקול דעתה ,כל אימת
שהלקוח הפר איזו מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה ו/או כל אימת שחלה אחת או יותר מן העילות
להעמדת המימון לפירעון מיידי כמפורט להלן בסעיף 7 .

. 6.3

מובהר ,כי המצאת הביטחונות דלעיל ,מהווים תנאי להעמדתו בפועל של המימון.

פירעון מוקדם
החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להעמיד לפירעון מיידי את המימון או את יתרתו (לפי העניין) ,כפי שיהא
באותה עת ,או לבטל את המסגרת או להקטינה בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים:

. 7.1

הלקוח לא פרע במלואם ובמועדם אחד או יותר מן התשלומים  /המימונים שהועמדו לו;

. 7.2

הלקוח קיבל החלטה בדבר שינוי מבנה או מיזוג;

. 7.3

מונה כונס נכסים ,מפרק ,מנהל מיוחד (זמניים או קבועים) על נכסי הלקוח או על חלק מהם;

. 7.4

חשבון בנק של הלקוח יוכרז כ – "חשבון מוגבל" על ידי בנק ישראל או רשות מוסמכת אחרת;

. 7.5

הלקוח קיבל החלטת פירוק מרצון ו/או הוצא נגדו צו פירוק ,זמני או קבוע;

. 7.6

תופסק פעילותו של הלקוח כעסק חי בכל צורה שהיא או שנרשמה לגביו "הערת עסק חי" בדו"חות
הכספיים.

. 7.7

תיפסק העבודה בסניפי הלקוח למשך  14יום או יותר ,או אם הלקוח הפסיק את עסקיו לחלוטין;

. 7.8

לפי שיקול דעתה של החברה ולפי הערכתה הבלעדית הורע מצבו הכלכלי של הלקוח באופן המעמיד
בספק את יכולתו לפרוע את המימון;

. 7.9

הוטל עיקול או פעולת הוצאה לפועל דומה על רכוש הלקוח או כל חלק ממנו והעיקול לא הוסר תוך
חמישה עשר יום מיום אישורו על ידי בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל;

 . 7.10הלקוח הפר אחת או יותר מאיזו שהן מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה.

.8

כל סכום שישולם לחברה או ייגבה בדרך כלשהי בהתאם להסכם זה ,ישמש תחילה לסילוק הוצאות החברה,
אחר כך לסילוק הריבית ,ולבסוף לסילוק קרן המימון ,אולם החברה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות את הסדר
הנ"ל ואת אופן הזקיפה.

.9

אם הלקוח יפגר בתשלומי החזר סכום המימון על-פי הסכם זה ,ישא כל תשלום שבפיגור ,בתקופת הפיגור ,ריבית
פיגורים בשיעור  -הריבית המרבית הגבוהה ביותר ,כפי שתהיה מעת לעת ,בבנק הפועלים על יתרות חובה
בחשבון עובר ושב במטבע ישראלי שלא קיימת בו מסגרת אשראי בתוקף ,ממועד דרישתה הראשונה של החברה
כאמור ועד התשלום בפועל על ידי הלקוח.
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. 10

מאגרי מידע
הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על ידו על פי הסכם זה או בעקבותיו יאוחסנו על ידי החברה ו/או על ידי
ישראכרט במאגרי מידע .מובא לידיעתו של הלקוח כי מסירת המידע על ידו תלויה בהסכמתו ואינה נובעת
מחובה חוקית כלשהי ,וכי המידע ישמש את החברה ו/או את ישראכרט לצרכי החלטות אשראי.
מובא לידיעת הלקוח כי קבוצת ישראכרט מנהלת את סיכוניה ובוחנת שיקולי אשראי ,בין היתר ,בכל החברות
בקבוצת ישראכרט במשותף.
בהתאם עשוי להיות מועבר מידע אודות הלקוח בין החברות בקבוצת ישראכרט וזאת לצורך ניהול סיכונים
ושיקולי אשראי כאמור.
"קבוצת ישראכרט" לענין זה כוללת את החברות כפי שימנו מעת לעת על קבוצת ישראכרט.
נכון למועד זה החברות הבאות נמנות על קבוצת ישראכרט :ישראכרט בע"מ ,ישראכרט מימון בע"מ ,יורופיי
(יורוקרד) ישראל בע"מ ,פועלים אקספרס בע"מ ,גלובל פקטורינג בע"מ וצמרת מימונים בע"מ.
יצוין כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית להסכים להעברת המידע בין החברות מקבוצת ישראכרט כאמור –
אולם בלא הסכמת הלקוח לא תוכל החברה לבחון את בקשת הלקוח למתן שירותי פקטורינג רכש/יבוא או
להעניק לו את השירות שהתבקש (כולו או חלקו).
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כללי
 . 11.1הלקוח מתחייב ,לפי דרישת החברה מעת לעת ,להעמיד לרשות החברה דוחות כספיים ,מאזן בוחן ,דפי
בנק ,דוחות מע"מ ודוחות ביטוח לאומי וכל מסמך אחר וכן כל מידע בקשר למצבו הכספי ,התפעולי
והעסקי.
 . 11.2לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב ,תהא סמכות שיפוט ייחודית ,בכל הנוגע למסמך זה.
 . 11.3כל הרישומים בספרי החברה ישמשו ראיה לכאורה לכל פרטיהם ,והעתקים של רישומים אלה ,כשהם
מאושרים על ידי החברה ,ישמשו ראיה לכאורה לקיומם ולנכונות הפרטים הרשומים בהם" .ספרי
החברה"  -כל ספר ,פנקס ,מסמך ,דף חשבון וכיוצא באלה וכן כל אמצעי אחסון נתונים לצורכי
מחשבים וכל אמצעי אחסון נתונים אחר" .רישומים"  -כל הצגה של אותיות ,ספרות ,סימנים ונתונים
אחרים ,תהא דרך ההצגה אשר תהא.
 . 11.4כל שיהוי ,איחור ,עיכוב ,העדר תגובה ,או אי נקיטת אמצעים של החברה ,לא יתפרשו בשום צורה ואופן
כויתור מצידה על זכות מזכויותיה או כהסכמה לכל פעולה ו/או הפרה מתמשכת או נוספת של הלקוח.
 . 11.5כל שינוי או תוספת להסכם זה (למעט שינוי בתנאי מסגרת הפקטורינג כמפורט בסעיף  4לעיל) ייערכו
בכתב ויחתמו כדין ע"י הצדדים ,שאם לא כן לא יהא להם תוקף.
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כתובות
כתובות הצדדים להסכם זה הן כבמבוא להסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________
החברה – גלובל פקטורינג בע"מ

__________________
הלקוח

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ________________ ,מאשר כי חוזה זה נחתם ע"י ה"ה ___________________
ו __________________ -בשם ________________________ (להלן" :הלקוח") ,כי התקבלו כל ההחלטות
והאישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של החברה הדרושים לצורך ההתקשרות על פי הסכם זה וכי
החותמים הנ"ל מורשים כדין עפ"י מסמכי ההתאגדות של הלקוח לחתום בשמו וחתימתם מחייבת את הלקוח לכל
דבר ועניין.
_____________________
עו"ד

5
נספח א'  -נספח תנאים מיוחדים

בכפוף לתנאי ההסכם ,להלן התנאים המיוחדים לחברת ____________________,
ח.פ ________________ ("הלקוח")
.1

מסגרת פקטורינג₪ ________________ :

.2

ריבית למימון בש"ח :פריים ( %______ +שנתית) ,הריבית תשולם במועד המימון.

.3

מועד/י פירעון המימון :עד ל 120 -יום מתאריך המימון בפועל.

.4

עמלת פקטורינג %______ :מסכום המימון ,העמלה תשולם במועד המימון.

.5

שיעור מימון מרבי 100% :מסכום החשבונית

.6

עמלת בדיקה שנתית 125 :דולר ארה"ב.

.7

עמלת טיפול בחשבונית 10 :דולר ארה"ב לחשבונית/ריכוז חשבוניות 20 .דולר ארה"ב בסכום מתחת 1
מיליון ( ₪העברת זה"ב).

.8

בטחונות:

.9



ערבות בעלים.



אישור נספח "ב" להסכם.

הערות:

.I

שיעורי הריבית (פריים) ממועד המימון ועד מועד הפירעון החזוי ייקבעו במועד המימון.

.II

לעמלות ולסכומי ריבית והפרשי הצמדה ייווסף מע"מ כחוק.
חישוב הריבית נעשה על פי ריבית הפריים-הנכונה ליום המימון .במקרה של שינוי בשיעור הריבית הנ"ל במהלך
תקופת המימון ,תותאם הריבית לשיעור המעודכן ,החל ממועד השינוי.

_____________
תאריך

_____________________
הלקוח

_______________________
גלובל פקטורינג בע"מ

6
ערבות מתמדת
אנו החתומים מטה ערבים יחד ולחוד כלפי גלובל פקטורינג בע"מ וחליפיה (להלן" :גלובל") בערבות מוחלטת ,בלתי מסויגת
וללא כל תנאי לפירעון מלא ומדויק של כל הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לגלובל מ( __________-ח.פ)______________ .
(להלן" :הלקוח") ,לרבות הוצאות מימוש ערבותנו זו (להלן" :חיובי הלקוח") .אנו מתחייבים לשלם לגלובל עם דרישה
ראשונה כל סכום על פי ערבות זו ללא כל צורך בדרישה תחילה מהלקוח לקיום החיוב .סכום התחייבויותינו על פי ערבות זו
אינו מוגבל וכולל את כל חיובי הלקוח כפי שיהיו מעת לעת .גלובל רשאית ללא קבלת הסכמתנו וללא כל הודעה אלינו)1( :
להפסיק ,לשנות ,להגדיל ,להקטין או לחדש אשראי או שירות כל שהוא ללקוח; ( )2להחליף ,לשחרר ,לממש או להימנע מלממש
בטוחות המוחזקות ע"י גלובל )3( .להתפשר ,להעניק ארכות ,לפטור או לעשות הסדר כלשהו עם הלקוח או אדם אחר או ערב
עבורו  -לרבות אחד מאיתנו .לגלובל תהיה זכות חזקה ,עיכבון וקיזוז על כל הכספים או הנכסים שיימצאו אצלה בכל זמן
לזכות כל אחד מאיתנו לבדו או יחד עם אחרים בכל חשבון שהוא ,לרבות אלה שנמסרו או שיימסרו לגלובל לגוביינא בלבד ו/או
לביטחון ו/או למשמרת ועל תמורתם .גלובל רשאית לקזז כל סכום ולממש כל נכס במחיר ובתנאים שגלובל תמצא לנכון
ולהשתמש בתמורה לסילוק חיובי הלקוח .סמכות השיפוט לצורך מימושה של ערבות זו תהא כאמור בהסכם שבין הלקוח לבין
גלובל .הנני מצהיר כי אינני ערב יחיד כמשמעותו של מונח זה בפרק ב' לחוק הערבות ,התשכ"ז.-1967
לראייה באנו אל החתום:
שם הערב

מס' ת.ז/ח.פ

כתובת
מיקוד ומס'
טלפון

ת.
לידה/התאגדות

חתימה

תאריך

זיהוי הערב
(יחידים)
הריני לאשר את
חתימת הערב
בפני

ערב 1
מתוך
2
ערבים

שם_________:
תפקיד_______:
הריני לאשר את
חתימת הערב
בפני

ערב 2
מתוך
2
ערבים

שם_________:
תפקיד_______:
אישור זהות הערבים (חברות)

עו"ד של חברת _______________________ בע"מ ,ח.פ _______________ (להלן:
_________
אני הח"מ ,עו"ד
אשר
_______ ____________,
"החברה")  ,מאשר בזאת כי החברה קיבלה החלטה כדין לחתום על הערבות דלעיל ,וכי ה"ה
חתמו מטעם החברה על הערבות דלעיל הוסמכו על-ידי החברה לעשות כן.
_________________________
תאריך

_________________________
חתימה
אישור זהות הערבים (יחידים)

אני הח"מ ,עו"ד ____________________ ,מאשר בזאת כי הערב ____________________________ חתם על כתב ערבות זה בפני.

_________________________
תאריך

_________________________
חתימה

