כתב התחייבות להחזרת הלוואות
שנערך ונחתם ב__________ ביום__ לחודש_________ בשנת________
בין:

גלובל פקטורינג בע"מ ,ח.פ513634394 .
מרח' המסגר  , 40תל אביב
)להלן" :החברה"(

לבין:

______________ ,ח.פ______________ .
ע"י מורשה החתימה ,__________ :ת.ז_________________ .
וע"י מורשה החתימה ,__________ :ת.ז________________ .
מרח' ________________________

מצד אחד;

טלפון_______________ :
)להלן" :הלווה" או "הלקוח"(
מצד שני.
הואיל

והלווה מבקש מהחברה להעמיד לו ,מפעם לפעם ,הלוואות בסכומים שונים ,על פי תנאי הסכם זה ועל פי
תנאי בקשות ההלוואה אשר יאושרו על ידי החברה;

והואיל

והצדדים מעוניינים לקבוע את התנאים הכלליים שיחולו על מתן ההלוואה ללווה על ידי החברה ,בהתאם
לתנאים המפורטים בהסכם זה להלן ובכפוף לכך שהלווה ימציא לחברה את הערבויות ו/או הביטחונות
הנדרשים ,כתנאי מוקדם להעמדת ההלוואה ו/או ההלוואות.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים להסכם זה כדלקמן:
.1

מבוא ,נספחים והגדרות
.1.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים בלתי נפרד מהסכם זה.

.1.2

הכותרות המופיעות בהסכם זה נועדו לשם נוחיות ההתמצאות בלבד והן לא תשמשנה בשום מקרה לצורך
פרשנותו של ההסכם.

.1.3

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן את המשמעות שלצידם:
"בקשת הלוואה"

בקשה להעמדת הלוואה שתוגש על ידי
הלווה לחברה ,בנוסח המצורף כנספח
להסכם זה.

"ההלוואה"

כל ההלוואות אשר יילקחו במסגרת ומכוח
הסכם זה .למען הסר ספק ,מובהר כי בכל
מקום בו תהיה התייחסות בהסכם זה
ל"הלוואה" תהיה הכוונה לכל הלוואה
שהועמדה מכוח הסכם זה ,אף אם לא
נאמר הדבר במפורש.

"הסכם ההלוואה"

הסכם זה ,לרבות כל טופס בקשת הלוואה
המצורף לו או שיצורף לו מעת לעת וכן כל
נספח שיצורף להסכם או לבקשת הלוואה
כלשהי )לרבות לוח הסילוקין של כל
הלוואה(.
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.2

"חודש"

חודש גרגוריאני.

"חוק החברות"

חוק החברות ,תשנ"ט.1999-

"יום עסקים"

כל יום ,למעט יום שבת ,ימי שבתון ,שני ימי
ראש השנה ,ערב יום כיפור ויום כיפור,
ראשון ושמיני עצרת של סוכות ,פורים,
ראשון ושביעי של פסח ,יום העצמאות ,חג
השבועות ותשעה באב .הגדרת "יום
עסקים" תהיה כפופה להוראות כל דין
לרבות הוראות בנק ישראל כפי שתהיינה
מעת לעת

"לוח סילוקין"

לוח סילוקין המתייחס לכלל מרכיבי
ההלוואה ,שיופק על-ידי החברה ויישלח אל
הלווה בסמוך לאחר העמדת ההלוואה.

"מדד"

מדד המחירים הידוע בשם מדד המחירים
לצרכן ,כולל פירות וירקות המתפרסם על-
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי ,או על-ידי כל גוף רשמי
אחר ,וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין
אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם
בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

"מועד הפירעון "

מועד החיוב הנקוב בבקשת ההלוואה אשר
בו יתבצע פירעון של היתרה הבלתי מסולקת
של ההלוואה בהתאם ללוח הסילוקין.

"סכום ההלוואה" או "קרן
ההלוואה"

קרן ההלוואה כמפורט בבקשת ההלוואה.

"ספרי החברה"

כל ספר ,פנקס ,מסמך ,דף חשבון וכיו"ב וכן
כל אמצעי אחסון נתונים לצרכי מחשבים
וכל אמצעי אחסון נתונים אחר.

"פרטי ההלוואה"

כמפורט בטופס בקשת ההלוואה.

"ריבית פיגורים"

ריבית שיישא כל סכום שלא ישולם במועד
הקבוע לתשלומו ,החל מאותו המועד ועד
למועד התשלום בפועל ,בשיעור הנקוב
בבקשת ההלוואה.

"ריבית פריים"

שיעור הריבית המוגדרת על ידי בנק
הפועלים בע"מ )להלן" :הבנק"( כריבית
הפריים שלו ,והמתעדכנת על ידי הבנק מעת
לעת.

"רישומים"

כל הצגה של אותיות ,ספרות ,סימנים
ונתונים אחרים ,תהא דרך ההצגה אשר
תהיה.

הצהרות הלווה
הלקוח מצהיר ומתחייב כדלקמן:
.2.1

אין מניעה מבחינתו ,בין על-פי דין ובין על-פי הסכם ,להתקשרותו בהסכם זה ולקיום כל התחייבויותיו על-
פי הסכם זה על כלל נספחיו )לרבות בקשת ההלוואה( ,לרבות מתן הביטחונות.

.2.2

התקבלו כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לצורך התקשרותו בהסכם זה.

עמוד  2מתוך 12

.3

.2.3

כל הפרטים שמסר ו/או שימסור לחברה ,בכתב או בעל-פה ,בקשר להסכם זה )לרבות בקשות ההלוואה
הפרטניות( הם נכונים ומדויקים ,וכן כל המסמכים שהם ו/או שהעתקיהם נמסרו ו/או יימסרו לחברה
בקשר להסכם זה )לרבות בקשות ההלוואה הפרטניות( הם אמיתיים ,שלמים ותקפים.

.2.4

הלווה מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי שיחול באחד או ביותר מהפרטים שנמסרו על ידו
כאמור .ידוע ללווה שכל עוד לא הודיע על השינוי לחברה הוא אינו מחייב את החברה.

.2.5

כלל הביטחונות ו/או השעבודים ו/או המשכונות אשר ניתנו לטובת החברה בקשר עם הסכם זה )לרבות
בקשות ההלוואה הפרטניות( הם פנויים וחופשיים מכל חוב ו/או חזקה ו/או זכות ו/או משכון ו/או שעבוד
ואין כל מניעה לרישום שעבוד ו/או משכון קבוע וראשון בדרגה לטובת החברה.

.2.6

ידוע לו שרק קבלת כספי ההלוואה לפקודתו ו/או לחשבונו ,תיחשב כאישור סופי של החברה להעמדת
ההלוואה.

.2.7

ידוע לו שאין בהעמדת הלוואה מסוימת כדי להוות אישור ו/או התחייבות מצד החברה להעמדת כל
הלוואה נוספת על-פי הסכם זה.

.2.8

לא הוגשה בקשר אליו ו/או לעסקיו בקשה לפירוק ,ו/או למינוי כונס נכסים ו/או נאמן ו/או מנהל מיוחד
ו/או מפרק ,לא הוגשה בקשה להכריזו כחדל פירעון ו/או פושט רגל ו/או להקפאת ההליכים נגדו ,ולא ידוע
לו על כל עילה או כוונה לפתוח בהליכים כאמור.

.2.9

לא הוטל כל עיקול על נכסיו או על כל חלק מהותי מנכסיו.

.2.10

כי החברות המרכיבות את יחידי הלווה מחויבות בהסכם זה ביחד ולחוד והן ערבות אחת כלפי השנייה
לקיום חיוביהן על פי הסכם זה .בהתאם מובהר כי זכויות הקיזוז והעיכבון העומדות לחברה יחולו כלפי כל
החברות באופן שניתן יהיה לקזז ו/או לעכב כספים של חברה אחת בגין חיובים של חברתה..

פירעון ההלוואה
.3.1

הלווה מתחייב לפרוע את סכום ההלוואה ,את הריבית וכן כל תשלום נלווה נוסף )לרבות עמלות והוצאות(
)להלן" :הסכומים לפירעון"( בהתאם למפורט בבקשת ההלוואה ,הוראות הסכם זה ולוח הסילוקין ,בכפוף
להתאמות למדד )כהגדרתו לעיל( ככל שההלוואה צמודה למדד .כל בטוחה שתועמד על-ידי הלווה תשמש
להבטחת כל חיוביו לחברה על פי הסכם זה.

.3.2

פירעון ההלוואה ו/או הסכומים לפירעון ייעשה באחת מהדרכים המפורטות להלן ,על פי בחית החברה
ושיקול דעתה הבלעדי:
.3.2.1

באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.

.3.2.2

באמצעות שיקים שימסור הלווה לחברה במועד העמדת ההלוואה.

.3.3

ידוע ללווה והלווה מסכים שכל בטוחה שהועמדה על-ידיו לטובת החברה ,בקשר להבטחת הלוואות אחרות
ו/או בקשר עם הסכמים אחרים ,תשמש אף היא להבטחת התחייבויותיו בהסכם זה.

.3.4

הלווה יישא בכל היטל ,אגרה ,מס ,דמי-גבייה ותשלומי חובה אחרים שיחולו עליו ו/או על החברה ו/או על
הבטוחות שנדרש הלווה להמציא בקשר עם ההלוואה ו/או בגינה )כולל בגין רישומן ו/או מימושן( ,ולשלמם
לחברה על-פי דרישתה הראשונה.

.3.5

אם מועד הפירעון של הסכומים לפירעון יחול ביום שאיננו יום עסקים יידחה מועד הפירעון של הסכומים
לפירעון ליום העסקים הראשון שלאחריו ,ויישא ריבית בשיעור שנקבע להלוואה בבקשת ההלוואה .

.3.6

גביית הסכומים כאמור לעיל תתבצע במועד הפירעון הקבוע בבקשת ההלוואה .הלווה מאשר כי ידוע לו
שהחברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להעביר את כספי ההלוואה בהתאם להוראותיו גם לפני קבלת
אישור הבנק לו נתן הלווה הוראה לחיוב חשבונו בתשלום ההחזר החודשי.

.3.7

הלווה מתחייב לבדוק ,בתוך  2ימי עסקים לאחר כל מועד פירעון ,אם חשבונו בבנק חויב בסכום שבו היה
על הבנק לזכות את החברה ,ואם לא חויב כאמור ישלם הלווה מיד את אותו סכום ,בתוספת ריבית
פיגורים ,ממועד הפירעון החודשי ועד התשלום בפועל ,ישירות לחברה .הלווה ישלם ,יחד עם התשלום
שבפיגור ,גם את ההוצאות שהוציאה החברה בגין הפיגור בתשלום ,כגון דמי החזרת החיוב על-ידי הבנק,
הוצאות משלוח מכתבי התראה ,שכ"ט עו"ד וכן כל הוצאה כספית אחרת שנגרמה לחברה בגין הפיגור
בתשלום.

.3.8

במקרה שפירעון ההלוואה )לרבות הריבית וכל סכום נוסף שהלווה חייב בו בקשר עם ההלוואה( יתבצע
באמצעות הרשאה לחיוב חשבון  -אי-ביצוע הוראה כאמור על-ידי הבנק לגבי תשלום כלשהו ,מסיבה
כלשהי ,ייחשב כאי-תשלום אותו סכום על-ידי הלווה ויהווה הפרת הסכם זה.
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.3.9

.4

הצמדה למדד
.4.1

.5

הלווה מתחייב שלא לבטל את ההוראה לחיוב חשבון מכל סיבה שהיא .ביטול ההרשאה לחיוב חשבון על-
ידי הלווה תהווה הפרה יסודית של הסכם זה ,והחברה תהיה רשאית להעמיד לפירעון מיידי את כל יתרת
ההלוואה )לרבות הריבית וכל תשלום נלווה נוסף( של הלווה ,בהתאם להוראות סעיף  10להלן.
ההלוואה ,תשלומי הריבית ו/או סכומים נלווים אחרים שהלווה חייב בהם בקשר עם ההלוואה יהיו
צמודים למדד או בלתי צמודים ,כפי שיצוין בבקשת ההלוואה .במקרה שתשלומים כאמור יהיו צמודים
למדד ,יהיה כל תשלום צמוד למדד ,כמפורט להלן:
.4.1.1

"המדד החודשי" – המדד האחרון הידוע ביום העסקים שבו נפרע בפועל כל תשלום על חשבון
סכום ההלוואה ו/או הריבית ו/או סכומים אחרים הצמודים למדד שהלווה חייב בהם בקשר
עם ההלוואה.

.4.1.2

יתברר כי המדד החדש עלה או ירד לעומת המדד האחרון הידוע בתאריך העמדת ההלוואה
)"המדד היסודי"( ,הלווה ישלם לחברה את תשלומי ההלוואה ו/או הריבית ו/או סכומים
אחרים הצמודים למדד שהלווה חייב בהם בקשר עם ההלוואה ,כשהם מוכפלים במדד החדש
ומחולקים במדד היסודי.

.4.1.3

על אף האמור בסעיף  ,4.1.1מוסכם שאם לא יפורסם המדד החודשי האחרון שהיה אמור
להתפרסם לפני מועד הפירעון ,אזי "המדד החדש" יהיה פירושו המדד שפורסם לאחרונה,
לפני אותו מועד .מדד זה ישמש כמדד ארעי עד לפרסום המדד החדש הנכון או תחליפו
כמפורט לעיל.

.4.1.4

אם יתברר כי המדד החדש שפורסם באיחור ,לאחר מועד הפירעון כאמור ,עלה או ירד לעומת
המדד ששימש בסיס ארעי לפירעון אותם תשלומים – הלווה יחויב או יזוכה על ידי החברה
בהפרשים המתחייבים לפי המקרה.

ביטחונות
.5.1

.5.2

להבטחת סילוקם המלא ,המדויק והסופי של כל התחייבויות הלווה כלפי החברה ,ימציא הלווה לחברה
את הביטחונות המפורטים להלן:
.5.1.1

כתב ערבות בנוסח המצורף לבקשת ההלוואה.

.5.1.2

שעבוד שוטף ו/או שעבוד או משכון ספציפי על נכסים שונים של הלווה.

.5.1.3

שטר חוב הכולל ערבות אוואל )להלן" :שטר החוב"( בנוסח המצורף לבקשת ההלוואה .הלווה
מתחייב כי ערבות אוואל תיחתם על ידי מי שהוא בעל עניין בלווה ,כמשמעות מונח זה בחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות ערך"( ואשר אינו "ערב יחיד ,כמשמעותו בחוק
הערבות ,תשכ"ז.1967-

.5.1.4

כל בטוחה אחרת שתדרוש החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר ספק מובהר כי הבטוחות תהיינה מצטברות ,בלתי תלויות זו בזו ותישארנה בתוקף עד לפירעונה
המלא של ההלוואה.
מובהר כי ככל שניתנו או יינתנו על ידי הלווה בטוחות לחברה לשם הבטחת פירעון הלוואה כלשהי ,הן
תשמשנה גם להבטחת הלוואות אחרות שהלווה קיבל או יקבל מהחברה מכוח הסכם זה.

.5.3

הלווה מתחייב להודיע לחברה ,באופן מיידי ,על כל מקרה של תביעת זכות כלשהי של צד ג' לגבי כל בטוחה
שניתנה על ידיו להבטחת קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר עם הלוואה כלשהי שהועמדה לו
על ידי החברה ,וכן להודיע לחברה על כל הליכי הוצאה לפועל ,צווי מניעה ו/או כל הליך אחר שננקטו
לעיקול ,שימור או מימוש של בטוחה כלשהי.

.5.4

הלווה מתחייב כי יעשה על חשבונו כל שיהיה דרוש לדעת החברה על מנת שכוחה של כל בטוחה יהיה תקף
כלפי צדדים שלישיים ,לרבות נושים אחרים – קיימים או עתידיים – של הלווה ויגבר על זכויותיהם,
ובמיוחד ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לגרום לכך ששעבוד הנוצר לטובת החברה וכן כל תיקון לשעבוד
כאמור יירשם אצל רשם החברות או רשם המשכונות או כל מרשם רלבנטי אחר ,לפי המקרה ,וכן לחתום
על כך מסמך שלדעת החברה יהיה דרוש לצורך ביצועו של כל רישום כאמור או בקשר עימו ,ובכלל זה
לחתום על כל המסמכים שהחברה תדרוש לצורך מטרות אלו.

.5.5

במקרה שבו נכס נשוא בטוחה כלשהי כאמור ,התקלקל ,עלול להתקלקל או איבד או עלול לאבד שיעור
ניכר מערכו ,או שאירע מאורע העלול לפגוע ביכולתו הכספית של ערב כלשהו הערב כלפי החברה ,הכל לפי
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שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ימציא הלווה לחברה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בטוחות או ערובות
נוספות ,להנחת דעתה של החברה.

.6

.7

.5.6

החברה תהיה רשאית לדרוש מהלווה לרכוש פוליסות ביטוח עבור הבטוחות שהועמדו על ידי הלווה ,כולן
או חלקן ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .כמו כן בהתאם לשיקול דעתה תהיה החברה רשאית לדרוש להירשם
בפוליסות הביטוח הנ"ל כמוטבת.

.5.7

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בביטחונות ו/או לממשם ו/או למכור רכוש ששועבד לצורך הבטחת
התחייבויות הלווה בהתאם להסכם זה ובקשת ההלוואה ו/או לחלט את הבטוחות ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,כל אימת שהלווה הפר איזו מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה ו/או כל אימת שחלה אחת או יותר
מן העילות להעמדת האשראי לפירעון מיידי כמפורט בהסכם זה להלן .למען הסר ספק ,מובהר כי החברה
תהיה רשאית לממש את הבטוחות ושטרי החוב על פי סדר שייקבע על ידה ,במועד שייקבע על ידה ,ואין
במימוש בטוחה או שטר חוב או ערבות כלשהם כדי לפגוע או לגרוע מבטוחה אחרת ומימושה.

.5.8

הלווה ישא בכל ההוצאות הכרוכות ברישום ומימוש הבטוחות שניתנו ו/או יינתנו להבטחת ההלוואה
ובהוצאתן לפועל ככל שיידרש ,לרבות שכ"ט עורך-דין ,אגרות בית משפט והוצאה לפועל וכן כל הוצאה
סבירה אחרת הכרוכה במימוש הבטוחות ובהוצאתם לפועל שלא ניתן להימנע באמצעים סבירים .מובהר
כי הבטוחות ישמשו גם להבטחת הסכומים האמורים בסעיף זה.

.5.9

מובהר ,כי המצאת הביטחונות הנ"ל ורישומן לטובת החברה בכל המרשמים הרלוונטיים מהווים תנאי
להעמדתן בפועל של ההלוואה ו/או ההלוואות.

מימוש הביטחונות
.6.1

במקרה בו תתקיים איזו מבין העילות להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי ,תהיה החברה רשאית לנקוט בכל
האמצעים החוקיים שתמצא לנכון ,כדי לגבות את הסכומים המגיעים לה ,לרבות בדרך של מימוש
הבטוחות ,בשלמות ו/או בחלקים ולעשות שימוש בפדיון לסילוק ההלוואה ,ולא ישמעו נגדה כל טענות
כאילו יש להימנע מפעולה כלשהי כל עוד לא מומשה בטוחה מסוימת .לחברה תהיה זכות חזרה מלאה
ללווה לשם פירעון סכום החזר ההלוואה.

.6.2

בכפוף להוראות כל דין ,החברה תהיה רשאית לפעול כבאת כוחו של הלווה לצורך מימוש הביטחונות
)לרבות הערבויות שנמסרו לטובתה( ומכירת הנכסים ששועבדו להבטחת התחייבויות הלווה בהסכם זה או
חלקם ,בעצמה ו/או באמצעות אחרים ,במחיר ובתנאים סבירים לפי שיקול דעתה ,וכמו כן תהיה רשאית
החברה ,בעצמה ו/או על ידי בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל ,ובכפוף להוראות כל דין ,לממש כל
רכוש משועבד או כל רכוש אחר ,בין היתר ,על ידי מינוי כונס נכסים ו/או כונס נכסים ומנהל ו/או מקבל
נכסים ו/או נאמן ו/או מנהל מיוחד מטעם המלווה אשר יהיה רשאי ,בין היתר לקבל לרשותו כל רכוש
משועבד.

.6.3

אם בעת מימוש איזה מהבטוחות טרם הגיע זמן פירעון סכומים כלשהם על חשבון ההלוואה או סכומים
אחרים המגיעים לחברה ,תהיה החברה רשאית לגבות מהבטוחות כאמור אף את הסכומים העתידיים
כאמור ,אשר יהיו משועבדים לחברה כבטוחה לקיום כל התחייבויות וחבויות הלווה כלפיה.

.6.4

הבטוחות שניתנו לחברה לפי הסכם זה הן בעלות אופי מתמיד ותשארנה בתוקף עד אשר הלווה ישלים את
התחייבויותיו במלואן ובמועדן.

עמלות והוצאות
.7.1

בכפוף להוראות כל דין וכל רשות מוסמכת ,החברה רשאית לגבות עמלה בגין טיפול בכל בקשת הלוואה
לפי התעריף הנהוג אצלה מעת לעת וכן בעמלות והוצאות אחרות בקשר עם ההלוואות המועמדות על ידה
)לרבות ,אך לא רק ,ניהולן ,פירעונן וגבייתן( כמפורט בהסכם זה ובתעריפון העמלות של החברה.

.7.2

החברה תהיה רשאית לחייב את הלווה בעמלות ,בסכומים ובשיעורים שיהיו נהוגים אצלה ולצרפן לכל או
לחלק מהתשלומים החודשיים או לדרוש את פירעונן מיד.

.7.3

החברה תהיה רשאית לנכות ריביות ועמלות מסכום ההלוואה שיועבר ללווה.

.7.4

כל ההוצאות הכרוכות בהסכם האשראי ובהוצאתו לפועל ,יחולו על הלווה וישולמו על-ידי מיד עם דרישת
החברה.

.7.5

אם הלווה לא יפרע את ההלוואה כסדרה ו/או אם יפר הלווה התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על-פי
הסכם זה ו/או אם יתברר שמצגים שהוצגו על-ידיו לחברה אינם נכונים ,החברה תהיה רשאית כאמור
בהסכם זה לנקוט ,לפי שיקול דעתה ,בכל האמצעים שייראו לה ,לצורך גביית החוב .כל ההוצאות שתוציא
החברה בקשר עם גביית החוב וכל ההוצאות שתהיינה לה בקשר עם הבטוחות והערבויות שניתנו לה על-
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ידי הלווה בגין כל הליך שיוגש על-ידי החברה ,ובין השאר ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – שכ"ט
עו"ד ,אגרות בית-משפט והוצאה לפועל ,הוצאות בקשר למינויים ו/או פעולותיהם של כונסי נכסים ו/או
מנהלים ו/או נאמנים ו/או מפרקים ושכרם וכו' יחולו על הלווה וישולמו על-ידו עם דרישתה הראשונה של
החברה.

.8

.9

.7.6

על כל התשלומים וההוצאות שיחויב בהם הלווה על פי סעיף זה ,ואשר לא ישולמו על-ידיו מיד עם דרישה,
תחול ריבית הפיגורים המרבית כאמור בסעיף  ,8.1מהיום ששולמו על-ידי החברה ועד לפירעונם המלא
בפועל באמצעות כל הבטוחות שניתנו ו/או יינתנו על-פי הסכם זה ואשר ישמשו גם להבטחת כל הסכומים
הנ"ל.

.7.7

בכל מקרה שבו חיוב שיישלח לבנק באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון יידחה ,יחויב הלווה בסכום החזר
החיוב ,בהתאם לסכום בו תחויב החברה על ידי הבנק בקשר עם אי כיבוד ההרשאה לחיוב חשבון.

.7.8

כל סכומי הריבית והעמלות המשולמים על פי הסכם זה ו/או הבקשה לקבלת הלוואה אינם כוללים מע"מ.
סכום המע"מ ,בכפוף לכל דין ,בגין תשלומים כאמור יהיה ניתן לגבייה בכל דרך שתמצא החברה לנכון.
לבדוק עניין של עמלות ביחס לעסק גדול.

פיגורים וריבית פיגורים
.8.1

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים לזכות החברה ,אם לא יפרע הלווה סכום כלשהו במועד
שנקבע לכך על פי הסכם זה ו/או על פי בקשת ההלוואה ,יישא הסכום כאמור ריבית פיגורים )כהגדרתה
לעיל(.

.8.2

ריבית הפיגורים תחושב על סכום כל חוב או חלק ממנו שבפיגור ,בגין התקופה שהחלה בתום המועד
שנקבע לתשלום כנ"ל ועד סילוקו בפועל.

.8.3

חוב הפיגורים ייפרע לחברה מיד עם דרישתה הראשונה ,ובכל מקרה – גם בלא דרישה כאמור ,ביום
הראשון של החודש שלאחר מועד הפירעון החודשי.

.8.4

החברה תהיה רשאית לקבוע ,בכל מקרה שההלוואה אינה נפרעת כסדרה ,על חשבון איזה חלק של החוב
ישולם כל תקבול כספי שיתקבל בגינו.

.8.5

מובהר כי אם הועמדה כל יתרת ההלוואה שהועמדה ללקוח על ידי החברה לפירעון מיידי על פי הוראות
הסכם זה ,תיחשב כל יתרת האשראי כסכום שבפיגור.

.8.6

חיובי ריבית הפיגורים לעיל יצורפו לסכום ההלוואה לפי שיקול דעת החברה ובכפוף להוראות כל דין
וייחשבו לקרן לצורך חישובי הריבית להבא.

.8.7

החברה תהיה רשאית לחייב את הלווה בכל סכום החוב ,כולל סכומי ריבית הפיגורים ,מחשבון הבנק ממנו
אמורים להיות משולמים החיובים בגין ההלוואה ו/או ההלוואות באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון עליה
חתם הלווה.

פירעון מוקדם
.9.1

בכפוף לכל דין ,החברה לא תהיה מחויבת לקבל מהלווה תשלום כלשהו על-חשבון סכום ההלוואה ו/או
הריבית ו/או תשלומים אחרים בגין ההלוואה לפני מועד פירעונם כפי שנקבע בהסכם זה ו/או בבקשת
ההלוואה,

.9.2

במקרה שבו הלווה יבקש לסלק את ההלוואה לפני המועד הנקוב בבקשת ההלוואה ,יהיה עליו לקבל את
הסכמת החברה מראש ובכתב .אם החברה תסכים לבקשה זו של הלווה ,יהיה הפירעון המוקדם כפוף
לתנאים ולמועדים שייקבעו על-ידי החברה וכן לתשלום עמלת פירעון מוקדם המרבית על פי דין ,ואם לא
נקבעה בדין מגבלה כאמור – בהתאם לסכום עמלת הפירעון המוקדם כפי שנקבע כפי ידי החברה.

.9.3

במקרה של פירעון מוקדם שלא במועד הפירעון ,הריבית בגין התקופה שבין מועד הפירעון האחרון ועד
למועד הפירעון המוקדם תהיה ריבית מסוג ריבית יומית משתנה על בסיס הפריים.

.9.4

מובהר כי אם יוסכם על ידי החברה ביצוע פירעון מוקדם כאמור ,אזי סעיף ) 13ב( לחוק המשכון,
התשכ"ז– 1967לא יחול.

.9.5

ידוע ללווה כי עמלות בגין פירעון מוקדם יהוו חלק מיתרת ההלוואה גם אם יועמד לפירעון מידי על-ידי
החברה.

.9.6

בכל מקרה שבו תהיה ללווה אצל החברה יותר מהלוואה אחת ,הלווה יוכל ,במקרה של פירעון מוקדם,
לבקש מהחברה ,בכתב ומראש ,לזכות איזו הלוואה כלשהי לזקוף את התשלום .מובהר כי החברה אינה
מחויבת לקבל את בקשת הלווה בעניין זה .אם יבצע הלווה פירעון מוקדם מבלי שיציין לזכות איזו הלוואה
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הוא מבקש לזקוף את התשלום ,תזקוף החברה את סכום הפירעון המוקדם לזכות הלוואה כלשהי,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
.10

העמדה לפירעון מיידי
.10.1

החברה תהיה רשאית להעמיד את ההלוואה )לרבות כל תשלום נלווה להלוואה ובכלל כך את הריבית בגין
ההלוואה וכן עמלות ,הוצאות וריבית פיגורים( לפירעון מיידי ,כולה או חלקה ,בכל אחד מהמקרים
המפורטים להלן ועל פי שיקול דעתה הבלעדי:
.10.1.1

הלווה לא פרע במלואם ובמועדם אחד או יותר מהסכומים לפירעון או כל חלק מהם ו/או לא
פרע במלואם ובמועדם סכומים אותם חב לחברה על פי הסכמים אחרים;

.10.1.2

הלווה הפר הצהרה ו/או התחייבות שהצהיר ו/או התחייב בהן כלפי החברה )לרבות ,אך לא
רק ,הפרת התחייבותו להמציא לחברה מסמכים ,מאזנים ,דוחות כספיים ,ספרי חשבונות
ואסמכתאות אחרות בקשר למצב עסקיו(;

.10.1.3

אם יתברר שהלווה מסר לחברה הצהרה לא נכונה ,לא מדויקת או מטעה ,או אם יוכח שמסר
מסמכים מוטעים ו/או שגויים ו/או מזויפים ו/או בטלים.

.10.1.4

אם מסיבה כלשהי יבוטל מסמך אשר בגינו ו/או בהסתמך עליו הועמדה ההלוואה;

.10.1.5

אם יתברר שבטוחה כלשהי שניתנה בקשר עם הסכם זה ו/או איזו מבין ההלוואות שהועמדה
מכוחו אינה תקפה ,או אינה ניתנת למימוש ,מכל סיבה שהיא;

.10.1.6

אם יינקטו הליכי מימוש ו/או נרשם שעבוד או משכון נגד בטוחה מהבטוחות שנתן הלווה
להבטחת פירעון הלוואה ו/או ההלוואות שהועמדו מכוח הסכם זה ו/או אם לדעת החברה
הועמדו הבטוחה ו/או הבטוחות בסכנה והלווה לא המציא לחברה במועד שנקבע על-ידה
בטוחה או בטוחות אחרות בהתאם לדרישתה.

.10.1.7

אם הלווה לא ימציא בטוחה כלשהי בהתאם לדרישת החברה ,או לא ימציא מסמך או אישור
כלשהו או מידע שהתחייב לגביו במועד ובנוסח שנקבעו על-ידי החברה;

.10.1.8

אם הלווה קיבל החלטה בדבר שינוי מבנה או מיזוג ,ללא הסכמת החברה מראש ובכתב;
לעניין סעיף זה" :מיזוג" – כהגדרת מונח זה בחוק החברות; "שינוי מבנה" – ביחס לתאגיד
כלשהו ,כל אחד מאלה) :א( מיזוג או פיצול )כמשמעות מונחים אלה בחלק ה' 2לפקודת מס
הכנסה ]נוסח חדש[ או בחוק החברות )לרבות איחוד וארגון מחדש ,והכל  -בין אם נערכו לפי
החלק השמיני או לפי החלק התשיעי לחוק החברות או בכל דרך אחרת( .מבלי לגרוע מהאמור
בסעיף קטן )א( ובנוסף לו גם ביחס לפעולות הבאות) :ב( פעולה שתוצאתה היא מכירה או
העברה של נכסי החברה; )ג( קבלה של נכסים תמורת מניות או ניירות ערך אחרים או זכויות
אחרות של החברה;

.10.1.9

אם ייראה לחברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי חל או עומד לחול שינוי בבעלות או
בשליטה בלווה; לצורך סעיף זה" ,שליטה" משמעה היכולת לכוון ,במישרין או בעקיפין ,את
פעילותו של גוף ,ומבלי להגביל את כלליות האמור ,יחיד או גוף ייחשב כשולט בגוף אם הוא
מחזיק ב 50%-או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה באותו גוף.

.10.1.10

אם נפתחו או ייפתחו נגד הלווה הליכי פירוק או כינוס נכסים או הליכים דומים ,לרבות )אך
לא רק( בקשה לצו לפי סעיף  350לחוק החברות או בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק
חדלות פירעון או לפי כל חוק נוסף או אחר שיבוא במקומו ,בקשה להקפאת הליכים ו/או
בקשה לפירוק ו/או מינוי קדם מפרק זמני ו/או כונס נכסים ו/או מנהל מיוחד ו/או בעל
תפקיד דומה ,ו/או אם יתנהלו מגעים לצורך גיבוש הסדר בין הלווה לבין נושיו;

.10.1.11

אם הגיש הלווה ו/או מי מבעליו בקשה לצו הקפאת הליכים לפי סעיף  350לחוק החברות או
בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון או לפי כל חוק נוסף או אחר שיבוא
במקומו ו/או החל בהליכים להסדר מול נושיו;

.10.1.12

אם על סדר היום של האסיפה הכללית ו/או הדירקטוריון של הלווה תעמוד החלטה על פירוק
מרצון או החלטה על מיזוג ו/או תתקבל החלטה באסיפה הכללית ו/או בדירקטוריון לגבי
העניינים הבאים :החלטה לפי סעיפים  350ו/או  351לחוק החברות או ו/או שינוי מבנה
שאינם מותרים על פי כתב זה ,או החלטה להגיש בקשה לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות
פירעון או החלטה לפתוח במשא ומתן מוגן לפי חלק י' לחוק חדלות פירעון ,למעט בקשה
למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי מבנה המותרים במפורש על פי כתב זה;
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.10.1.13

אם הלווה פתח במשא ומתן להסדר חוב לפי חלק י' לחוק חדלות פירעון;

.10.1.14

אם הוטל עיקול כלשהו על נכסי הלווה ו/או על חשבונות הבנק שלו ו/או על בטוחה כלשהי
שניתנה על ידי הלווה לחברה ,או על חלק מהם ,או אם תעשה פעולת הוצאה לפועל נגדם,
והעיקול לא הוסר ו/או הפעולה לא הופסקה בתוך  30יום ממועד הטלת העיקול ו/או ביצוע
הפעולה;

.10.1.15

אם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה תיפגע יכולתו הכלכלית של הלווה באופן שבו לא
יוכל לפרוע את ההלוואה ו/או ההלוואות כסדרן ,לרבות אם חל שינוי מהותי לרעה במצבו
הכספי של הלווה ו/או בפעולותיו ו/או בעסקיו ו/או בשווי הבטוחות ו/או ביכולת הפירעון של
הערבים לטובת הלווה )לרבות במקרה של מות הערב ,פשיטת רגל של הערב או עזיבת הערב
את הארץ( ו/או אם יהיה קיים חשש ממשי כי מאורע או נסיבות המרעים או מסכנים ,באופן
מהותי ,את אפשרות החברה להיפרע בגין ההלוואה במלואן ובמועדן ו/או ביכולתו של הלווה
לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,צפויים לקרות וזאת בין אם קרות האירוע או
היווצרות הנסיבות כאמור תלויים בלווה ובין אם לאו;

.10.1.16

אם יארע מאורע כלשהו אשר תוצאתו עלולה לזכות כל גורם שהוא על פי מסמך כלשהו
שנחתם ו/או שייחתם על ידי הלווה בזכות להעמדה לפירעון מידי של החובות וההתחייבויות,
כולם או חלקם ,כלפי אותו גורם ,גם אם אותו גורם לא ישתמש בזכותו הנ"ל;

.10.1.17

אם להערכת החברה קיים חשש לפעילות הונאה על ידי הלווה ו/או פעילות אשר גורמת או
עלולה לגרום לנזק לחברה ,לרבות המוניטין שלה ושמה הטוב;

.10.1.18

אם פסק הלווה לפרוע את חובותיו ו/או לנהל את עסקיו ו/או אם תופסק או תושהה העבודה
או ניהול העסקים אצל הלווה )לרבות באיזה מסניפיו( למשך  14ימים מצטברים או יותר;

.10.1.19

אם בוטל רישיון/זיכיון שקיבל הלווה או חל שינוי כלשהו בתנאי אותו רישיון/זיכיון;

.10.1.20

במקרה של מוות ,פסילת דין ,מאסר או עזיבת הארץ של מי מבעלי הלווה;

.10.1.21

אם תירשם על ידי רואה חשבון הערת עסק חי בדו"חות הכספיים של הלווה;

.10.1.22

אם יתברר כי אחד מחשבונות הלווה מוגבל ,בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי ,תשמ"א,1981-
או אם יתברר כי נשלחה לו התראה על ידי בנק בהתאם לחוק זה;

.10.1.23

אם הלווה ביטל את ההרשאה לחיוב חשבון שניתנה על פי הסכם זה או שהבנק בו מתנהל
החשבון לא כיבד את ההוראה לחיוב חשבון;

.10.1.24

במקרה שימחק או יעמוד להימחק שם הלווה מפנקס כלשהו המתנהל על פי דין.

.10.1.25

אם הלווה ינפיק ניירות ערך למוכ"ז ללא הסכמת החברה מראש ובכתב;

.10.1.26

אם האמור באיזה מבין סעיפי ההעמדה לפירעון מיידי הנ"ל יחול לגבי ערב כלשהו לפירעון
התחייבות הלווה כלפי החברה;

.10.1.27

בכל מקרה אחר המאפשר לחברה ,על פי דין ,להעמיד אל ההלוואה ואת הסכומים לפירעון
לפירעון מיידי.

.10.2

הלווה מתחייב להודיע לחברה על כל מקרה הכלול בסעיף  10.1לעיל ,מיד עם היוודע לו המקרה וכן
מתחייב לפרוע מיד עם דרישת החברה את כל הסכומים שהועמדו לפירעון כאמור לעיל.

.10.3

התרחשות אירוע המופיע בסעיף  10.1לעיל ,תקנה לחברה זכות להעמיד לפירעון מיידי את כלל ההלוואות
)כולן או חלקן( שהועמדו ללווה על ידי החברה מכוח הסכם זה .החברה תודיע ללווה במקרה בו תעשה
שימוש בזכותה להעמדה פירעון מיידי כאמור .על אף האמור ,החברה תהיה רשאית שלא לתת הודעה
כאמור אם היא תהיה סבורה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי עלול להיגרם לה נזק כתוצאה ממתן ההודעה
ו/או כתוצאה מהשיהוי ו/או העיכוב במימוש זכותה לפירעון מיידי.

.10.4

במקרה שבו תחליט החברה להעמיד את ההלוואה ו/או ההלוואות ,לרבות כל הסכומים שיחוב הלווה
כלפיה בקשר עם ההלוואה ו/או ההלוואות ,ובכלל כך הוצאה גבייה ,מימוש ושכ"ט עו"ד לפירעון מיידי,
תהיה רשאית החברה לחייב את הלווה בסכומים המגיע לה על פי ההוראה לחיוב חשבון שניתנה לה על ידי
הלווה וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה.

.10.5

מובהר כי אם החברה תעמיד את יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת לפירעון מיידי ולאחר מכן תגיע עם
הלווה להסדר ו/או הסכם בקשר להמשך תשלום האשראי לשיעורין  -לא יפגע ו/או לא יגרע הדבר מזכותה
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לשוב ולהעמיד את יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת לפירעון מידי בהתקיים אחד המקרים המפורטים
בסעיף  10.1לעיל.

.11

.12

.13

.10.6

בקרות אחד או יותר מן המקרים המפורטים בסעיף  10.1לעיל ,תהיה החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה
ובכפוף להוראות הדין ,לנקוט בכל הצעדים שתמצא לנכון לשם מימוש הבטוחות שניתנו לה ,כולן או חלקן,
ולהשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה על-פי דין ו/או על-פי הסכם זה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הלווה מסכים בזאת מראש לכל אדם ו/או תאגיד שהחברה תמנה או תציע למנותו ,ככונס נכסים ,או
מפרק ,או נאמן או מנהל עסקים ,לצורך גביית החוב.

.10.7

הלווה מייפה בזאת את כוחה של החברה לרשום בשטר החוב שמסר לה את סכום יתרת חובו ,לפירעון
מלא של ההלוואה ו/או את מועד פירעון השטר ,סמוך למועד הצגתו של השטר לפירעון ,והלווה מצהיר
שלא תהיינה לו טענות כלשהן ביחס לסכום ו/או למועד שהחברה נקבה בהם.

.10.8

למען הסר ספק ,אם העמידה החברה את ההלוואה לפירעון מיידי ,יישא הלווה בתשלום עמלת פירעון
מוקדם ,בהתאם לשיעורה כמפורט בתעריפון העמלות של החברה ,כפי שיהיה מעת לעת.

זקיפת תשלומים
.11.1

כל סכום שישולם לחברה או ייגבה בדרך כלשהי על פי הוראות הסכם זה ,ייזקף על ידי החברה כנגד
חבויות הלווה על פי הסכם זה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ואם לא החליטה החברה אחרת,
ובכפוף לכל דין  -ראשית :לסילוק הוצאות סבירות של החברה; שנית :לסילוק ריבית והפרשי הצמדה ו/או
עמלות ו/או ריבית פיגורים; שלישית :לסילוק סכום )קרן( ההלוואה; ורביעית :לסילוק כל סכום אחר
שהחברה זכאית לו .היתרה שתיוותר ,ככל שתוותר ,תועבר ללווה.

.11.2

במקרה של פירעון מוקדם על ידי הלווה ,הלווה יהיה רשאית להודיע לחברה בעת התשלום כי הוא מעוניין
לזקוף את התשלום לזכות סכום )קרן( ההלוואה או חלק ממנה או אם הוא מעוניין באופן זקיפת תשלומים
אחר .ככל שהלווה לא הודיע לחברה לאיזה חלק מהחוב לזקוף את התשלום ,החברה תהיה רשאית לשנות
את סדר זקיפת התשלומים הנ"ל ולזקוף את התשלום לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הסבת זכויות
.12.1

החברה תהיה רשאית בכל עת ,ומבלי צורך בקבלת הסכמת הלווה להמחות ו/או להעביר ו/או להסב ו/או
לכל גורם שתבחר )"הגוף הנמחה"( ,ובכל דרך שתבחר ,את זכויותיה )כולן או חלקן( על-פי הסכם זה,
לרבות זכויותיה לגביית כספים מהלווה ,לרבות באמצעות מימוש בטוחות )אם ניתנו( ,וזאת מבלי שתידרש
לקבל את הסכמת הלווה .הלווה מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש לצורך ביצוע העברת הזכויות כאמור.
כמו כן ,יוכל גם הגוף הנמחה להעביר את הזכויות שיועברו לו כאמור ,כולן או חלקן ,לכל אדם ו/או גוף,
בלא צורך בקבלת הסכמת הלווה.

.12.2

במקרה של המחאת זכויות החברה כאמור )כולן או חלקן( לגוף הנמחה ,יראו בכל מקום במסמך זה בו
מופיעה החברה כאילו יופיע הגוף הנמחה לכל דבר ועניין .העברה ו/או המחאה ו/או הקניה של זכויות על-
פי מסמך זה לא תפגע בכל בטוחה אחרת גם אם לא הועברה ,או לא הועברו הזכויות על-פיה .במקרה כזה
החברה תהיה רשאית לממש את הבטוחה כאמור לעיל בעבור בעל הזכויות ,או לזכותה ,הכול כפי שהוסכם
ו/או יוסכם בין החברה לבין הנעבר.

.12.3

הלווה מסכים בזאת שהחברה רשאית להעביר את המידע שנאגר ברשותה בקשר עם האשראי לצד שלישי
אם וככל שהעברת המידע תידרש ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לצורך העברת הזכויות כאמור .נוסף על-כך
ומבלי לגרוע מזכותה של החברה להעברת מידע כאמור להלן ,תהיה החברה רשאית במקרה של העברת
זכויותיה כלפי הלווה לכל גורם שהוא להעביר לאותו גורם כל מסמך בקשר אל הלווה.

.12.4

הלווה אינו רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להקנות לכל אדם ו/או גוף את התחייבויותיו ו/או את
זכויותיו על-פי מסמך זה כולן או מקצתן ,וכן אינו רשאי למשכון ו/או לשעבד ,בכל אופן שהוא ,לכל צד
שלישי ,את זכויותיו מכוח הסכם זה.

תביעות ומקום השיפוט
.13.1

לבתי המשפט המוסמכים בת"א-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע להסכם זה ובכל עניין הקשור
להסכם זה והנובע ממנו ,לרבות ,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או
תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו וכיו"ב.

.13.2

החברה תהיה רשאית לפצל את תביעותיה בגין הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לה על-פי הסכם זה ,בין אם
הם נובעים מעילות אחדות ובין אם מעילה אחת ,מבלי שהדבר יגרע מזכותה להגיש תביעות נוספות לגבי
יתרת הסכומים או כנגד נתבעים אחרים ,בין אם נתבעו קודם לכן ובין אם לא נתבעו.
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.14

.15

קיזוז ועיכבון
.14.1

לשם הבטחת כל חיובי הלווה לחברה על פי הסכם זה תהיה לחברה זכות עיכבון על כל הכספים המגיעים
או שיגיעו ללווה בכל אופן ועילה שהם מאת החברה ו/או כל חברה אחרת הנמנית על קבוצת ישראכרט
)כהגדרתה להלן( ,וכן על כל נכס ו/או זכות מכל מין וסוג השייכים ללווה ואשר יוחזקו אצל החברה ו/או
חברה אחרת הנמנית על קבוצת ישראכרט ,בין אם מקורם בהסכם זה ובין אם מקורם בכל התקשרות או
מקור אחר מכל מין וסוג שהוא.

.14.2

למניעת ספק מובהר כי החברה תהיה רשאית להפעיל את זכות העיכבון גם אם טרם הגיע מועד פירעונם
של הסכומים המגיעים לה בכל מקרה שתקום לה עילה לפירעון מידי וזאת  -אף אם לא העמידה את
ההלוואה לפירעון מידי .בכל הנוגע לסכומים המגיעים לחברה ,אשר טרם הגיע מועד פירעונם ,תהיה
החברה רשאית לפעול בהתאם לאמור לעיל ,אם קיים אצלה חשש סביר ,שסכומים אלו לא ישולמו לה
במלואם ובמועדם.

.14.3

מבלי לגרוע מזכות העיכבון דלעיל ,תהיה החברה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע ללווה מאת החברה
ו/או כל חברה אחרת הנמנית על קבוצת ישראכרט ,כל סכום אשר יגיע לחברה מהלווה ,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 ללווה הודעת קיזוז נוספת.

.14.4

מובהר כי החברה תהיה רשאית להפעיל את זכות הקיזוז אף לפני מועד פירעונם של הסכומים המגיעים
ללווה ממנה כאמור ,שנגדם ייעשה קיזוז ,וזאת בכפוף לכך שמסרה ללווה הודעה מוקדמת .מובהר שאם
הדחייה בביצוע הקיזוז עלולה להרע את מצבה של החברה ,או לפגוע בזכות כלשהי מזכויותיה ,יתבצע
הקיזוז מידית.

.14.5

ללווה מוותר בזאת ,על כל זכות עכבון ו/או קיזוז ו/או ניכוי ועל כל זכות אחרת לקזז ו/או לנכות סכום
כלשהו מתשלומים ,המגיעים או שיגיעו ממנו לחברה מכל מקור ועילה שהיא .כל התשלומים שעל הלווה
לבצע על פי הסכם זה יבוצעו כשהם חופשיים ונקיים מכל קיזוז או תביעה נגדית וללא כל ניכויים בגין או
על חשבון קיזוז או תביעה נגדית כלשהם.

ויתור על סודיות ומסירת ידיעות
.15.1

ידוע ללווה שכל הפרטים ,הנתונים והמסמכים שמסר ו/או שימסור לחברה ניתנו ,בין השאר ,לצורך קביעת
זכאותו לקבלת הלוואה ,קביעת תנאי ההלוואה ,הבטוחות הדרושות וכן לצורך עריכת המסמכים
הקשורים להעמדת ההלוואה ,אישור הערבים ,ניהול ההלוואה וגבייתה וביצוע כל האמור בהסכם זה
)לרבות בקשת ההלוואה( או כל הסכם אחר שהחברה תערוך אתו ו/או עם הערבים.

.15.2

בכפוף להוראות כל דין ,הלווה מאשר לחברה לפנות ,בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה ,לבנקים ,חברות
כרטיסי האשראי וכל גוף פיננסי אחר ,לצורך קבלת מידע אודותיו ו/או כל מידע שלדעת החברה הוא
רלוונטי )לרבות מתוך מאגרי מידע פומביים( ו/או שיש בו כדי להשפיע על ההחלטה אם להעמיד הלוואה
ללווה ובאילו תנאים .אישור והסכמה אלו מופנים לכל גוף כאמור ומהווים ויתור על כל חובת סודיות
שהגופים כנ"ל חבים בה כלפי הלווה ,אם וככל שהם חייבים בה כלפיו.

.15.3

הלווה מתחייב ליידע את בעלי השליטה ,בעלי המניות ,ערבים ונושאי משרה בכירים אצלו כי ייתכן
והחברה תפנה לצדדים שלישיים לצורך קבלת מידע עסקי ופיננסי אודותיהם ולעשות שימוש במידע לצורך
ו/או בקשר עם העמדת ההלוואה ו/או גבייתה .הלווה 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 הלווה כי מסירת
המידע על ידו תלויה בהסכמתו ואינה נובעת מחובה חוקית כלשהי ,וכי המידע ישמש את החברה ו/או את
ישראכרט לצרכי החלטות אשראי ,ולצורך בחינת זכאותו לקבלת הלוואה בפרט.
מובא לידיעת הלווה כי קבוצת ישראכרט מנהלת את סיכוניה ובוחנת שיקולי אשראי ,בין היתר ,בכל
החברות בקבוצת ישראכרט במשותף.
בהתאם עשוי להיות מועבר מידע אודות הלווה בין החברות בקבוצת ישראכרט וזאת לצורך ניהול סיכונים
ושיקולי אשראי כאמור.
"קבוצת ישראכרט" לעניין 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,
פרימיום אקספרס בע"מ ,גלובל פקטורינג בע"מ וצמרת מימונים בע"מ.
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יצוין כי לא חלה על הלווה חובה חוקית להסכים להעברת המידע בין החברות מקבוצת ישראכרט כאמור –
אולם בלא הסכמת הלווה לא תוכל החברה לבחון את בקשת ההלוואה של הלווה.
.15.4

הלווה מצהיר שידוע לו שבמידע שנמסר לחברה כאמור לעיל ייעשה שימוש אצל החברה ו/או אצל אחרים
המספקים לה שירותים שונים ,כולל שירותי עיבוד נתונים ו/או שירותי גבייה או ניהול והלווה מסכים לכך.

.15.5

הלווה מסכים לכך שהחברה תמסור לכל רשות מוסמכת כל ידיעה שתידרש בקשר להסכם זה ו/או
להלוואה ספציפית ו/או אליו ,כולל כל ידיעה ו/או מסמך שנמסרו לחברה מכוח הסכם זה וכן תרשה להם
לעיין בחשבונותיה ותיקיה הקשורים ללווה ,זאת בכפוף לכך  -כאשר החברה סבורה שמטרת מסירת
המידע קשורה למילוי תפקידיהם של הנ"ל על-פי כל דין ו/או הוראה מנהלית .הלווה מצהיר כי ידוע לו
שהמידע והמסמכים בגין ההלוואה ו/או ההלוואות יהיו ניתנים לגילוי והצגה על-פי צו בית משפט.

.15.6

הלווה מאשר לחברה לעשות במידע האמור שימוש לצרכים הבאים:
)א( לצורך ניטור ומזעור נזקי הונאות ,נזקי אשראי ונזקים תפעוליים בגין או בקשר עם ההלוואות
שתועמדנה;
)ב( לצרכי מחקר וניתוחים שונים למטרות מתן שירות וכן כדי להציע ללווה הצעות ערך )מוצרים או
שירותים שונים( שעשויות להיות ללווה עניין בהן;
)ג( לצרכי מחקר ,ניתוח ושיווק של מוצרים ושירותים שונים שתציע החברה מעת לעת;
)ד( לצורכי עמידה בהוראות רגולטוריות שונות ככל שאלו יחולו על החברה מעת לעת.

.16

.17

.15.7

כמו כן הלווה מאשר כי המידע שנמסר על ידיו לחברה ו/או מידע המתקבל בקשר עם הסכם זה וההלוואות
שתועמדנה מכוחו יועבר על ידי החברה לחברות אחרות בקבוצת ישראכרט ,והכל לצרכים ולשימושים
המפורטים בסעיף זה לעיל.

.15.8

החברה תפעל בכל הקשור למידע אישי שיתקבל אצלה מאת הלווה בהתאם למדיניות הפרטיות הקבוצתית
כפי שתעודכן מעת לעת באתר האינטרנט של ישראכרט.

הודעות
.16.1

הודעה שתישלח אל הלווה לפי הכתובת שנמסרה בהסכם זה או כתובת אחרת שעליה יודיע הלווה לחברה
תיחשב כמי שהגיעה ליעדה :בדואר רשום –  72שעות לאחר שליחתה; ובדוא"ל – ביום שליחתה.

.16.2

בכפוף לכל דין ,החברה תהיה רשאית לשלוח אל הלווה הודעות בכל דרך שתהיה נהוגה אצלה באותה העת,
כולל אך לא רק ,באמצעות דואר אלקטרוני.

.16.3

כתובת החברה תהיה בפתיח הסכם זה או כל כתובת אחרת עליה תודיע ללווה.

שונות
.17.1

הלווה מתחייב להעמיד לרשות החברה ,מעת לעת ועל פי דרישתה של החברה ,דוחות כספיים דפי בנק,
דוחות מע"מ וכן כל מידע סביר אחר בקשר למצבו הכספי ,התפעולי והעסקי.

.17.2

ישראכרט בע"מ היא חברה שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב .בהתאם,
מידע אודות ישראכרט ,חברות בנות וקשורות שלה ,ו/או עסקיהן ,עשוי להוות "מידע פנים" ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח –  .1968בהתאם להוראות דיני ניירות ערך בישראל ,חל איסור לבצע עסקאות
בניירות ערך של ישראכרט על-ידי מי שבידיו מידע פנים אודותיה ,וכן חל איסור למסור מידע פנים כאמור
לגורם אחר אשר קיים חשש כי יעשה שימוש בו בקשר עם ניירות הערך של ישראכרט.

.17.3

כל 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.

.17.4

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה ,לרבות נספחיו ,ייערכו בכתב ויחתמו כדין על ידי הצדדים.

.17.5

כל שיהוי ,איחור ,עיכוב ,העדר תגובה ,ארכה ,הנחה ,שתיקה או אי נקיטת אמצעים מצד החברה ,לא
יתפרשו בשום צורה ואופן כוויתור מצידה על זכות מזכויותיה או כהסכמה לכל פעולה ו/או הפרה
מתמשכת או נוספת של הלווה.
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ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________

__________________

הלקוח

החברה – גלובל פקטורינג בע"מ

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
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