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  . יום בשנה360הריבית תחושב על פי מספר הימים המדויק בכל שנה בתקופה הרלוונטית  על פי .  ועד לפירעונה המלא  ההלוואה  העמדת ממועד

  
על פי בקשה זו יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ובהתאם ") החברה"להלן " (מ"ביטוח בעכלל חברה ל"ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן וכל תשלום ל :הצמדה

  .  בחודש בו אושרה ההלוואה1 - המדד היסודי של ההלוואה הוא המדד הידוע ב. לתנאים המפורטים בבקשה זו
  

, )מצורפת הוראת קבע לבנק (  בכל חודש10-שינוכו מחשבוני בבנק ב  ,")פיצרלוח ש"שיטת  ( וצמודיםרצופים ,ן וריבית בתשלומים חודשיים שווים קר :אופן פירעון ההלוואה
  .  ההלוואה הפוליסההנקוב בנספחכאשר כל תשלום יהיה בשיעור 

גין התקופה ממועד העמדת  על פי בקשה זו וריבית מראש ב שיווצר ככלדמי רישום המשכון ,  ככל שיחולו,  דמי עריכה בשיעור הנהוג בחברה ש ינוכו מרא  ההלוואה מתוך סכום
  .ל כמפורט בנספח ההלוואהווהכ ההלוואה ועד תאריך התשלום הראשון 

  . חודשים ממועד אישור ההלוואה12לאחר �   מיידי�  :מועד הפירעון הראשון                         ). חודשים מיום מתן ההלוואה59 מקסימום (______: תשלומי הפירעון' מס

  
למעט (מעבר לסכום שקבל בפועל מן החברה ,  היחס שבין סך כל התוספות שנדרש הלווה לשלם לחברה בקשר להלוואה–היינו (  -" ממשית של האשראישיעור העלות ה"

  .  בהתייחס להלוואה_____, %בחישוב שנתי הוא ) ריבית פיגורים
  

אם תסכימו . או לדחותה, במלואה או בחלקה, ה שיקול דעת מוחלט אם להיענות לבקשתי זווכי לחבר, ידוע לי כי הסכמת החברה לבקשתי זו היא תנאי מוקדם למתן ההלוואה
. לחשבון אשר פרטיו מפורטים בבקשה זו להלן, בניכוי הסכומים המפורטים בבקשה זו, אנא העבירו את סכום ההלוואה, במלואה או בחלקה, להעמיד לי את ההלוואה כמבוקש

ולפיכך תעמיד רק חלק מסכום ההלוואה שהתבקש על , ידוע לי כי אם החברה תסכים להיענות לבקשתי זו בחלקה בלבד". ועד העמדת ההלוואהמ: "מועד זיכוי חשבון הבנק יקרא
 ").ן ההלוואהקר"וסכום ההלוואה שיועמד יחשב כ(לכל דבר ועניין , לעניין בקשה זו" הלוואה"והיא תחשב כ, יחולו כל הוראות בקשה זו על ההלוואה שתועמד בפועל, ידי

 
  :הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן

  

 כפיפות לתנאי הפוליסה  .א
ההלוואה תינתן בכפוף לתנאים הכלליים לביטוח חיים ובפרט הסעיפים 

חתימתי על ההמחאה שתוצא על ידי החברה או חתימתי . הדנים בהלוואות
וראה לזיכוי חשבוני בבנק או זיכוי חשבוני בבנק יהווה אישור לקבלת העל 
  .ל"ום ההלוואה בתנאים הנסכ

  

 כפיפות לתקנות מס הכנסה ולחוק קופות הגמל  .ב
כללים לאישור ולניהול (ידוע לי שההלוואה תינתן בכפוף לתקנות מס הכנסה 

וכן לחוק הפיקוח על ,  ולכל שינוי שיחול בהן1964-ד"תשכ) קופת גמל
  .2005-ה"התשס, )קופות גמל(שירותים פיננסיים 

  
ב בזאת בהתחייבות יסודית לשלם למלווה או לפקודתו את קרן הלווה מתחיי     .ג

 וכן כל סכום אחר שהוא חייב  הצמדה,ריבית פיגורים, הריבית, ההלוואה
    .בתשלומו בשיעורים ובמועדים הנזכרים בבקשה זו

  
או  /הלווה מצהיר כי  לא הוכרז כפושט רגל וכי אין כל הליך של פשיטת רגל ו  .ד

כן הוא מצהיר כי לא הוגבל בחשבון הבנק . עומד נגדוכינוס נכסים תלוי ו
  . 1981-א "על פי חוק שיקים ללא כיסוי התשמ, שלו

 

  הוצאות החברה  .ה
כפי , פרעון ההלוואה ומימוש ההסכם, הוצאות עריכת מסמכי ההלוואה

' הוצאות רישום השעבוד והמשכון האמור בסעיף ד, י החברה"שיקבעו ע
מס ותשלומי חובה אחרים שיחולו , אגרה,  וכן כל היטלככל שירשם, להלן
יחולו עלי והם ינוכו מסכום ההלוואה שינתן לי , או בקשר עם הסכם זה/בגין ו

ישולמו על ידי ,  במקרה בו יוטלו לאחר העמדת ההלוואה–או , י החברה"ע
מובהר בזאת כי הוצאות . הלווה מיד עם דרישתה הראשונה של החברה

צאות הכרוכות בנקיטת הליכים לשם מימוש החברה כוללות גם את כל ההו
הוצאות , לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות החברה

  . ד מטעם החברה"משפטיות ושכר טרחת עוה
 

  שעבוד ומישכון  .ו
ההלוואה ניתנת כנגד שעבוד ומישכון הפוליסה , בכפוף להוראות הדין
וליסה לאחרים בטלה או למשכון הפ/זכותי לשעבוד ו, לטובת החברה ועל כן

להבטחת סילוקם המלא . כל עוד לא סולק מלוא החוב בגין ההלוואה, בזה
או בקשר /או אהיה חייב לחברה בגין ו/והמדויק של כל הסכומים שאני חייב ו

הנני קובע את החברה כמוטב בלתי חוזר בפוליסה וממשכן , עם ההלוואה
על פי חוק , ודתהלטובת החברה ולפק, בזה בשעבוד קבוע ראשון בדרגה

 את 1967–ז "  ועל פי חוק המשכון התשכ1981-א  "התשמ, חוזה הביטוח
אשר יש לי בגין הפוליסה , כל הזכויות וטובות ההנאה מכל מין וסוג שהוא

לרבות , וזכויות שביושר, לרבות זכויות חוזיות, והנובעות ממנה מדי פעם
ו שיגיעו לי ואשר א/וכל הזכויות והכספים המגיעים ו, פירות הפוליסה

 הסכם זה גםלצורך סעיף זה מהווה "). השיעבוד: "להלן(קשורים בפוליסה 
ואני מתחייב לחתום מיד עם דרישת החברה על כל , שטר משכון ושעבוד

  . המסמכים הדרושים לרישום המשכון כחוק
שעבוד ומישכון הפוליסה להבטחת החזר ההלוואה יחייב גם את המוטבים 

או /של מוטבים ו, קיים או עתידי, והוא יגבר על כל רישום, או את יורשיי/ו
  .נהנים
בקביעה , מתחייב הלווה לקבוע את החברה כמוטב ראשון בפוליסה, בנוסף

מאוחרות או שוות , בזכויות קודמות, לא לקבוע מוטב נוסף, בלתי חוזרת
   . ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב, לזכויות החברה

עכבון , לחברה זכויות קיזוז, ות החברה כאמור לעילמבלי לגרוע מזכוי
או שיגיעו לי מן /הסכומים והזכויות המגיעים ו, ושעבוד על כל הכספים
אשר יהיו , או בקשר לפוליסה/לרבות  בגין ו, החברה בכל זמן שהוא

החברה רשאית לעכב את הכספים . או בשליטתה של החברה/בחזקתה ו
או /עד לפירעון מלא של הסכומים המגיעים ואו הזכויות   /או הסכומים ו/ו

כולה או , שיגיעו לחברה ממני בקשר עם ההלוואה או להשתמש בתמורתם
הכל לפי שיקול דעתה של , כולה או חלקה, לפירעון ההלוואה, חלקה

הסכומים והזכויות האמורים בסעיף זה יחשבו כחלק , כל הכספים. החברה
  .  לחברה להבטחת פירעון ההלוואהאו שיהיו קיימות/מהבטוחות הקיימות ו

או שיגיע לי /תהיה החברה רשאית בכל עת לקזז כל סכום המגיע ו, כמו כן
כנגד כל סכום שיגיע לחברה ממני , בכל אופן או עילה שהם, מהחברה

  . בקשר עם ההלוואה
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  שינוי במועדי תשלום  .ז
ול יכ, לעומת המועדים הרשומים לעיל, כל שינוי במועדי פירעון ההלוואה

בכפוף לתנאים , מראש ובכתב, להיעשות רק אם החברה תסכים לשינוי
אי עמידה במועד . י החברה" שייקבעו ע,לרבות תנאי הצמדה, המיוחדים

פירעון כלשהו יזכה את החברה בשינוי תנאי ההלוואה בהתאם לשיקול 
  .דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בשאר זכויות החברה על פי הסכם זה

מוסכם ומובהר בזאת כי בכל מקרה בו , יות האמור לעילמבלי לגרוע מכלל
מועד הפירעון של סכום כלשהו על חשבון ההלוואה יחול ביום שאינו יום 

כשסכום (ידחה אותו מועד פירעון ליום העסקים הראשון שלאחריו , עסקים
יום ", בהסכם זה). עד למועד פרעונווהצמדה זה ממשיך לשאת ריבית 

  .חים הבנקים בישראל לציבור הרחב יום בו פתו–" עסקים
  
  
  

  תנאי הצמדה למדד.     ח

יתווספו ) כמפורט בכתב שעבוד הפוליסה(ח פרעון ההלוואה "לכל תשלום ע
הפרשי הצמדה לפי היחס שבו עלה המדד הידוע ביום התשלום לבין המדד 

במקרה של ירידה במדד הידוע לעומת המדד היסודי ישארו . היסודי
  .יבית בערכםכנקוב בלוח הסילוקים של ההלוואהתשלומי הקרן והר

  
  
  

  פיגור בתשלומים    .ט 
אם תשלום כלשהו שהתחייבתי לשלם כאמור בהסכם זה לא ייפרע  .1

לרבות דמי ההחזרה , הנני מתחייב בתשלומו בצירוף הוצאות, במועדו
י "והפרשי הצמדה וריבית פיגורים חוקית ומירבית כפי שייקבע ע

מריבית הפיגורים המירבית על פי צו הריבית אך לא יותר , החברה
 ומבלי לגרוע משאר 1970-ל"התש) קביעת שעור הריבית המקסימלי(

     . הוראות הסכם זה
אם שני תשלומים או יותר ) 1: (עילות להעמדה לפירעון מיידי  .2

שהתחייבתי לשלם כאמור בהסכם זה לא ישולמו לחברה במועד 
במקרה של )  2(;  יום31לה על פרעונם ובמשך תקופה מצטברת העו

או אהיה לפסול דין או , או אם אעשה מעשה פשיטת רגל, ח"חו, מוות
או למינוי נאמן , או לכינוס נכסים, אם תוגש נגדי בקשה לפשיטת רגל

או אם ינתן צו קבלת נכסים כנגדי /ו, או על רכושי/או אפוטרופוס עלי ו
אם לא אמלא ) 3(; וטרופוס או אפ/או נאמן ו/ו, או ימונה לי כונס נכסים

אם יסתבר כי ) 4(; או התחייבות כלשהם על פי בקשה זו/תנאי ו
אם יתברר כי ) 5(; מסרתי הצהרה לא נכונה בהקשר  להלוואה

מכל , או אינו ניתן למימוש, המשכון שניתן בגין ההלוואה אינו תקף
או , אם יוטל עיקול כלשהו על חשבונות הבנק שלי) 6(; סיבה שהיא

אם אוכרז ) 7(;  תיעשה פעולה של הוצאה לפועל כלשהי לגביאם
) 8(; 1981 -א "על פי חוק שיקים ללא כיסוי התשמ" לקוח מוגבל"כ

אם אעזוב את הארץ לתקופה העולה על ששה חודשים ולא אסדיר 
את המשך התשלומים הסדירים של ההלוואה להנחת דעתה של 

 דעת החברה תפגע אם לפי שיקול) 9(; החברה ובהתאם להוראותיה
יכולתי הכלכלית באופן שבו לא אוכל לפרוע את יתרת החוב 

אם תוגש תביעה על פי הפוליסות או בקשה לביטול ) 10(; בהלוואה
 .באופן מלא או חלקי, סילוקן, פדיונן, הפוליסות

, בהתקיים כל אחת מן העילות להעמדה לפירעון מיידי כמפורט לעיל
 כל יתרת החוב בגין ההלוואה תהיה החברה רשאית להעמיד את

, הוצאות, ריבית פיגורים, ריבית, לרבות יתרת הקרן(שטרם סולקה 
מס במקור על תשלומים שלא כדין בהתאם לתקנות מס , דמי החזרה

לנקוט בכל , לפרעון מיידי") יתרת חוב ההלוואה"להלן ) (הכנסה
הצעדים שתמצא לנכון לשם מימוש השעבוד ולהשתמש בכל 

או על פי הסכם זה ובכל /עומדים לרשותה על פי החוק והאמצעים ה
לרבות ומבלי לגרוע , לפי שיקול דעתה הבלעדי, אופן שתמצא למועיל
או נקיטה  בהליכים / על ידי פדיון הפוליסות ו,מכלליות האמור לעיל

. משפטיים כלשהם והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה
ועדי התשלומים של החזרי בכל מקרה של אי עמידה במ, כמו כן

תהא החברה זכאית לכל התרופות והסעדים העומדים , ההלוואה
 ועל פי חוק 1973- ג"תשל) חלק כללי(י חוק החוזים "לרשותה עפ

לרבות כל , 1973-א"תשל) תרופות בשל הפרת חוזה(חוזים 
והשבת הכספים בגין , בטול ההסכם, ההוראות בדבר אכיפת ההסכם

מובהר בזאת כי המלווה תהיה . ב"החובות וכיוקיזוז , הפרת ההסכם
או הבטחונות שנוצרו לטובתה /רשאית לממש את השעבודים ו

או באמצעות לשכת ההוצאה /או באמצעות בית המשפט ו/בעצמה ו
או נאמן והכל לפי שיקול /לרבות באמצעות מינוי כונס נכסים ו, לפועל
  . דעתה

מובהר כי החברה רשאית שלא להעמיד את ,למרות האמור לעיל
, ההלוואה לפרעון מיידי או שלא לנקוט בהליכים למימוש זכויותיה

  .אלא במועד שתבחר ולפי שיקול דעתה והלווה מסכים לכך
  

 
  .ניכוי יתרת ההלוואה מתשלומי החברה  .י

יטוח  לבןאו להמרת, ןלפדיונ, ותגיש בקשה לביטול הפוליסאאם      .1
או אם תוגש תביעה לתשלום סכום , )באופן מלא או חלקי(מסולק  

  תעמוד יתרת חוב ההלוואה , גמר תקופה, נכות, הביטוח במקרה מוות
  הנני מסכים , או תביעה כאמור/במקרה שתוגש בקשה ו. לפרעון מיידי

שיהא על תקוזז מכל סכום , אם תהיה כזו, כי יתרת חוב ההלוואה
  . הפוליסותהחברה לשלם על פי

 מכל ן  על פי תנאיהנה או תסולקנהתבוטל) או מקצתן(ות אם הפוליס    . 2
  ויחול כל האמורןיחשב הדבר כאילו ביקשתי לבטל, סיבה שהיא

  . לעיל1בפסקה 
  

  ביטול הפוליסה  .יא

 תעלה על ערך שיתרת חוב ההלוואה מקרה בכל בזה כי  ומוצהרמוסכם
 ותחריותה של החברה בגין הפוליס ואות הפוליסנהתבוטל, ותפדיון הפוליס

  . תפסק לחלוטין
האמור בסעיף זה אינו פוגע בכל זכות העומדת לחברה להחזר יתרת חוב 

   . ההלוואה

  
  שונות  .יב

מבלי להזדקק ,  החברה תהיה רשאית בכל עת- זכות העברה .1
או להמחות לאחרים או למסור להם כל זכות /להעביר ו, להסכמתי

לווה לא יהיה רשאי להעביר את ה. הנובעת מהסכם הלוואה זה
  . זכויותיו והתחייבויותיו שעל פי בקשה זו לאחר או לאחרים

או המנעות מפעולה מצד החברה לא /מתן ארכה ו, דחייה, שום ויתור .2
יפורשו כויתור כלשהו מצד החברה על זכויותיה לפי בקשה זו ולא 

  .ישמשו כטענה או כמניעה לתביעה מצד החברה
ספרי החברה וחשבונותיה יהיו נאמנים על הלווה  –ספרי החברה  .3

וישמשו בכל עת ראיה נגדו ביחס לכל הסכומים המגיעים ממנו בגין 
עוד מוסכם כי ככל שהלווה לא יערער על . או בקשר עם ההלוואה/ו

 14בתוך , נכונות הדיווח שישלח על ידי החברה בקשר עם ההלוואה
  .יהפוך זה לראיה מכרעת, מהמועד בו נשלחיום 

כל הפרטים הנכללים בבקשה זו וכל הפרטים האחרים  -גילוי מידע  .4
או אמסור למלווה ישמשו את המלווה כמקובל בעבודתו /שמסרתי ו

    . השוטפת לפי שיקול דעתו
י צורכי החברה במאגרי "או אמסור לחברה יאגרו עפ/כל הפרטים שמסרתי ו
ו מי מטעמה או של מי שיספק לחברה מפעם לפעם מידע של החברה א

, שירותי מחשב ועיבוד נתונים או כל שירות אחר החיוני לניהול ההלוואה
  . י שיקול דעתה של החברה"עפ

אני מסכים שהחברה רשאית למסור לחברת כלל החזקות עסקי ביטוח 
כהגדרת המונח , או לכל אחת מחברות הבנות שלה/ו") כלל: "להלן(מ "בע
וכן ") החברות בקבוצת כלל: "להלן (1968- ח"תשכ, וק ניירות ערךבח

או לכל /למפקח על הביטוח במשרד האוצר או לכל אדם הפועל מסמכותו ו
כל מידע , י כל דין שהחברה חבה לה חובת דיווח"רשות מוסמכת אחרת עפ

או ימסרו לחברה על ידי /לרבות פרטים שנמסרו ו, או על ההלוואה/עלי ו
בין לפי דרישת הרשות המוסמכת , או בכל דרך אחרתבבקשה זו 

או החברות בקבוצת כלל ובין לפי שיקול /הרלוונטית ובין לפי בקשת כלל ו
  .  דעתה של החברה

או מהחברות בקבוצת כלל כל מידע /כמו כן רשאית החברה לקבל מכלל ו
או /מידע לגבי הלוואות ו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עלי
או מהחברות בקבוצת כלל וכן מידע /או שאקבל מכלל ו/שראים שקבלתי וא

  . או החברות בקבוצת כלל/לגבי מערכת היחסים ביני לבין כלל ו

  
  ייבות המבוטחהצהרה והתח  .יג

מ מתחייב בזה לפרוע לחברה את ההלוואה ואת כל התשלומים "אני הח
מובהר בזאת כי פירעון ההלוואה . החלים עלי בהתאם להוראות הסכם זה

באמצעות הוראת הקבע המצורפת לבקשה זו נעשה רק לצורך הקלת 
וכי בכל מקרה בו לא יפרע תשלום כלשהו של ההלוואה , ביצוע הפירעון

אהיה מחויב לפרוע אותו , מכל סיבה שהיא, ות הוראת הקבעבאמצע
  . ואי ביצוע התשלום כאמור יחשב כהפרת התחייבותי כלפי החברה, תשלום

  
  הודאות והתראות  .יד

כל הודעה שתישלח באמצעות הדואר לפי הכתובת המופיעה לעיל תחשב 
  . שעות מעת המשלוח72כנתקבלה על ידי כעבור 

  

  ) מנהלים בלבדביטוח(הוראה בלתי חוזרת   .טו
עם דרישתה , הנני נותן הוראה בלתי חוזרת למעבידי להעביר לחברה

כל סכום שיעמוד לזכותי אצל המעביד לשם סילוק יתרת חובי , הראשונה
  .לחברה

  
סמכות השיפוט , בנוסף. על בקשה זו ועל ההלוואה יחולו דיני מדינת ישראל  .טז

ת המשפט המוסמך או ההלוואה תהיה בבי/היחודית לגבי בקשה זו ו
  .    במדינת ישראל

  
 

  
  



 ________________. ז.מספר ת_______________  שם המבוטח  
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  *פרטי החשבון
    

  ___________  חשבון '  מס_______ סניף ' מס____________ : בנק
הסכום יהא משום תשלום מלא של , י האמור לעיל"הריני מאשר בחתימת ידי כי בביצוע התשלום עפ. ל מולאו על ידי והם נכונים ומדויקים"אני מצהיר בזאת שהפרטים הנ

זיכוי החשבון יחשב כהסכמת החברה להעמדת . או דרישות נוספות בכל הקשור והנוגע לתשלום האמור/או טענות ו/ולא תהינה לי שום תביעות ו, המגיע לי על פי בקשתי לעיל
  . מועד זיכוי החשבון יהיה מועד העמדת ההלוואה. ויהווה הוכחה מספקת לכך, ההלוואה וכקבלת ההלוואה על ידי

  של החתום. ז.כתובת ות, הכולל שם, חובה לצרף לצורך ביצוע הוראה זו שק מבוטל*
  :הרי יחולו התנאים הבאים' י צד ג"במידה ופירעון ההלוואה יהיה ע

לפרעון מלא וסופי של , ההסכםכדי לגרוע מחובתי על פי ' י צד ג"מצהיר ומתחייב בזאת כי אין בפרעון ההלוואה ע, הריני חוזר' י צד ג"הואיל ופרעון ההלוואה מתבצע ע .1
  .ההלוואה כאמור בהסכם

 .לא יעמוד בפרעון ההלוואה מכל סיבה שהיא הנני מתחייב לפרוע את יתרת ההלוואה בצרוף כל הנזקים וההוצאות שיגרמו לכם עקב כך' במקרה וצד ג .2
  

  :הלווה/הצהרת המבוטח
כי עמדו לרשותי הזמן והאמצעים הדרושים לעיון בהסכם ולבדיקתו וכי חתמתי עליו לאחר ,  שחתמתי עליוהנני מאשר שקיבלתי לעיוני ולבדיקתי את נוסח ההסכם דלעיל לפני

  .שעיינתי בו ולאחר שבדקתי והבנתי היטב את תנאיו

  ______________�הלווה/חתימתהמבוטח                                                               _________________:תאריך
  )בפוליסה פרטית חתימת בעל הפוליסה(                                                                           

  :הצהרת הסוכן
  .חתם על הוראה זו בפני, לאחר שזיהה עצמו בתעודת זהות, ל"הריני מאשר בזאת כי המבקש הנ

  _ ______      _________ �כןחותמת הסו                                                          
  תוספת ביטוח מנהלים

גמר תקופה , מוות, פדיון(ומסכימים שבכל מקרה של תשלום חברתכם על סמך הפוליסה . ל לפי התנאים המפורטים בהסכם זה"הננו מאשרים את הסכמתנו למתן ההלוואה הנ
אנו מתחייבים לשלם לכם , והיה ואם לאחר הקיזוז עדיין תשאר יתרת חוב הלוואה לתשלום. על ידכםתנוכה כל יתרת החוב שתהיה קיימת בגין ההלוואה מהסכום שישולם ) 'וכו

בגין , מהכספים שיעמדו לרשותנו כמעביד) כאמור לעיל(תהיו רשאים לגבות את היתרה המגיעה לכם , לחילופין. מיד עם דרישתכם הראשונה  את יתרת חוב ההלוואה
  .ש העובד"הפוליסות ע

  .                                 �חתימה וחותמת                                                 �שם החותם בשם המעביד                                        :תאריך

 20.1.10:תאריך עדכון אחרון , 64020407, 16732ט "מק

  הוראה לחיוב חשבון                                                                              
  סוג חשבון  חשבון בבנק' מס  קוד מסלקה

  בנק  סניף

        
                                  

  הרשאה' מס  קוד מוסד
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  ________________________                                      _____________________________________________                    מ "והח/אני .1

 .            פ.ח/זהות'         שם בעלי החשבון כפי שמופיע בספרי הבנק                                                                                 מס                       
  ._____________)מיקוד                (________)                          עיר ()                            מספר)                                                (רחוב(כתובת            

  ____________________________הלוואות______________________  הלוואותן בגי, ל בסניפכם"ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני הנ/נותן           
    )סוג התשלום/מהות(                                                                                                                                            

  
  "פרטי ההרשאה"כמפורט מטה במ "כלל חברה לביטוח בעי "או רשימות ע, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי           

  :יידוע לנו כ .2
  , שתכנס לתוקףמ"כלל חברה לביטוח בעמאתנו לבנק ול/י הודעה ממני"הוראה זו ניתנת לביטול ע. א           

  .י הוראת כל דין"ניתנת לביטול עפ, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן             
  ,נו לבנק בכתב/שהודעה על כך תימסר על ידי, ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבדי/נהיה רשאי/אהיה. ב           

  .לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב            
  כי החיוב, נוכיח לבנק/אם אוכיח, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, ים לבטל חיוב/נהיה רשאי/אהיה. ג            

  .אם נקבעו, ים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאהאינו תואם את המועד            
  .נו להסדיר עם המוטב/הם נושאים שעלי, נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויי/ידוע לי    .  3
  .להי הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים א"יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח לי ע, י הרשאה זו"כי סכומי החיוב עפ, נו/  ידוע לי    .4
  .וכל עוד  לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד מצב החשבון יאפדר זאת,   הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב  הרשאה זה    .5
  .ך ציון הסיבהתו, ויודיע לי על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך , נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה/ הבנק רשאי להוציאני    . 6
  .אתנו/קבלת הוראות אלו ממני,  בספח המחובר לזהמ" כלל חברה לביטוח בע -  נא לאשר ל    . 7

  
                                                                                                                                  ________________        ______________  
  חתימת בעלי החשבון                                                                                                                                                                     תאריך                 
  

  הסוכן' מס

  
        

  פוליסה  סב

    

            

  אישור הבנק                                   
  

  לכבוד    
  

  מ"כלל חברה לביטוח בע    
  61002אביב - תל326. ד.ת    

  
      -קיבלנו הוראה מ   

ואשר ואשר . לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי פעם בפעם___________________ _______________     
  .והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה , נם בבנק יהיה נקוב בהם/מספר חשבונו

כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול ;  לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצועןכל עוד; ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, רשמנו לפנינו את ההוראות
  ,  בכבוד רב                          .                        או כל עוד  לא הוצא בעל החשבון מן ההסדר, י החשבון/י בעל"בכתב ע

  ____________________ בנק                        .                ידכם-תם עללפי כתב השיפוי  שנח, אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו
  )חתימה וחותמת הסניף(___________________    סניף                             ____________________                                                                   תאריך    

  הסוכן' מס

  
        

  סוג חשבון  חשבון בבנק' מס  קוד מסלקה

  בנק  סניף

        
                                  

  הרשאה' מס  קוד מוסד
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  פוליסה  סב

    

            

  לכבוד

  __________________________בנק

  _________________________סניף

  ___________________כתובת הסניף 

_                   __________________ 

  פרטי ההרשאה
 מ"כלל חברה לביטוח בעי "סכום החיוב ומועד יקבעו מעת לעת ע


