חוזה לקבלת הלוואה מכספי פוליסות ביטוח מבטיחות תשואה
א .מילוי פרטים אישיים:
מספר זהות

שם הלווה:

מס' טלפון/נייד

מען למשלוח דואר

עיסוק בפועל

תושב ישראל
 כן  לא

שם הערב:

מען

מס׳ זהות

הכתובת שתצוין בשטר זה תהיה הכתובת שתעודכן בחברה לצורך משלוח כל סוג של כתב דואר עד להודעה חדשה
ממך והכל כאמור בסעיף  10א' להלן.
חיווי אשראי
اشعار بشأن استالم اشارة االئتمان
אני יודע/ת ומאשר/ת כי לצורך בקשה לקבלת הלוואה
انني اعلم وأؤكد انه لغرض فحص طلبي للحصول على معلومات بشأن قرض او طلب
החברה
ממנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן – "החברה")
للحصول على قرض من مينوره ميفتاحيم (المشار اليه فيما يلي – "الشركة" )  ,وادارتها
–
תשע"ו
תפנה ללשכת אשראי ,לפי חוק נתוני אשראי,
المستمرة ,يجب على الشركة االتصال بمكتب االئتمان ,بموجب قانون بيانات االئتمان
( 2016להלן – "החוק") ,לצורך קבלת חיווי בשאלה אם
(المشار اليه فيما بعد – "القانون" ) من اجل الحصول على داللة الى ما اذا كانت ستقدم
לתת לי הלוואה ולהתקשר עימי בהסכם ההלוואה (להלן -
لي قرضاَ والدخول في اتفاقية قرض معي (المشار اليها فيما يلي – "اشارة ائتمان" ).
"חיווי אשראי") .ידוע לי כי לשם קבלת חיווי אשראי ,לשכת
ادرك انه من اجل الحصول على إشارة ائتمان  ,سيقوم مكتب االئتمان بتقديم طلب الى بنك
האשראי תגיש בקשה לבנק ישראל לקבלת נתוני אשראי
לגבי (כהגדרתם בחוק נתוני אשראי) ,הכלולים במאגר נתוני إسرائيل الستالم بيانات االئتمان التي تخصني ( كما هو محدد في قانون بيانات االئتمان) ,
האשראי המתנהל בבנק ישראל על פי החוק.
المتوفرة في قاعدة بيانات االئتمان التي يحتفظ بها بنك إسرائيل بموجب القانون.

ב .מספרי הפוליסות המבוקשות לשעבוד* לטובת הלוואה זו:
* החברה רשאית לדרוש מהמבוטח להציג בטוחות בהתאם לשיקול דעתה וכמפורט להלן בחוזה זה.

ג .הסכמת המוטב הבלתי חוזר למתן הלוואה:
יש למלא רק במידה וקיים מוטב בלתי חוזר באחת מהפוליסות שצויינו לעיל.

מספר זהות של המוטב חתימה וחותמת של המוטב הבלתי חוזר על הסכמתו
הבלתי חוזר
למתן ההלוואה*
* חתימת המוטב הבלתי חוזר תעשה בפני סוכן או נציג החברה.

ד .קביעת סכום ההלוואה:
סכום ההלוואה יהיה סכום ההלוואה שיאושר על ידי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן – "החברה") כפי שהוא ידוע במועד
כריתת החוזה וסכום זה יכונה להלן "ההלוואה"" .אם סכום ההלוואה המבוקש ע"י
הלווה הינו גבוה מסכום ההלוואה שניתן לאשר ,סכום ההלוואה שיינתן הינו הסכום
שיאושר ע"י החברה .התאריך כפי שיהיה נקוב בהמחאה או מועד ההעברה הבנקאית
לפי העניין יהוו את מועד מתן ההלוואה .אם ההלוואה ניתנה באמצעות המחאה -
 ₪חתימתו של הלווה ע"ג ההמחאה תהווה הסכמה לסכום ההלוואה כפי שניתן בפועל ".
ה .מספר תשלומים להחזר ההלוואה:
מס' תשלומים
חודשיים
לפירעון:

(לא יעלה על סה"כ  84תשלומים חודשיים ,במידה ומס' התשלומים  +תקופת הגרייס שצויינו ע"י הלווה
יעלה על תקופה של  84חודשים .ההלוואה תפרע במס' התשלומים שתאשר החברה עפ"י תחשיב
הבא 84 :תשלומים פחות מס' חודשי הגרייס המבוקש).

ו .ריבית:

ההלוואה תישא ריבית שנתית בגובה של ( 5 %ריבית שנתית אפקטיבית בשיעור  )5.12 %צמודה למדד המחירים לצרכן.
ריבית הפיגורים במקרה של אי תשלום אחד או יותר מהתשלומים החודשיים לפירעון במועדו תחושב כריבית
דריבית שנתית בשיעור של ( 5 %ריבית שנתית אפקטיבית בשיעור  )5.12 %צמודה למדד המחירים לצרכן.
סכום הריבית שיתוסף לקרן

סכום זה עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב הצמדה.

ז .הלוואה בניכוי הלוואה:
מבקש לנכות מסכום ההלוואה שצויין מעלה את יתרת הלוואה/ות קודמת/ות בסך
			
תאריך

משוערך ליום _______
_______________________
חתימת לווה

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

		

_____________________________

שם הסוכן

__________________________

מס' טלפון של הסוכן

ח.פ520042540 .

____________________________

חתימת הסוכן

דוא"ל של הסוכן
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ח .מועד פירעון הראשון( :יש לבחור אופציה אחת בלבד):
ב־ 5לחודש העוקב למועד ביצוע ההלוואה .אם בוצעה ההלוואה ביום האחרון של החודש ,מועד הפרעון
הראשון יחול ב־ 5לחודש שלאחר החודש העוקב למועד ביצוע ההלוואה.

חודש יום במקרה כאמור תשולם ריבית ביניים/גרייס (בשיעור  5%שנתי) אשר תיווסף לסכום הקרן
שנה
וגבייתה תיפרס לאורך לוח הסילוקין.
5
הלוואת בלון! החל מה 5-לחודש העוקב למועד ביצוע ההלוואה ,תגבה ריבית חודשית (בשיעור  5%שנתי
בצירוף הפרשי הצמדה) .סכום קרן ההלוואה בצירוף הפרשי ההצמדה למדד ייגבו בתשלום האחרון.

ט .אמצעי תשלום להחזר ההלוואה:

(יש לבחור אופציה אחת בלבד)

הנני מבקש שהתשלומים החודשיים ייגבו באמצעות אחד מאמצעי התשלום המפורטים להלן:
 הוראת קבע :פעילה בפוליסה/הלוואה מס' _____________ .
פרטי חשבון :בנק _________ סניף __________ חשבון _______________.
הנני מאשר שפרטי החשבון שצויינו לעיל הם פרטי חשבוני.
רצ"ב הרשאה לחיוב חשבון עבור ההלוואה חתומה ע"י הבנק (אשר נחתמה ב 45-הימים האחרונים).
הלווה מתחייב להודיע לחברה על כל שינוי אותו חפץ לערוך באמצעי התשלום ,כאמור בסעיף  10להלן.
לתשומת לב :אם המשלם אינו הלווה יש למלא בנוסף "טופס משלם צד ג'".

* החברה תהיה ראשית לדרוש מהלווה ו/או המשלם מסמכים נוספים בטרם תאשר את ההלוואה כגון :תלושי שכר ,תדפיס חשבון
בנק ומעצמאי  -דו"ח מע"מ ודו"ח ניכויים.

י .אופן קבלת הלוואה:
 המחאה
העברה בנקאית :ההלוואה תימסר לחשבון הלווה בלבד (מצ"ב צילום המחאה/אישור על ניהול חשבון בנק).
שם בעל החשבון

מספר חשבון להעברה
שם הבנק

מס' סניף

מס׳ בנק
שם הסניף

* למבוטח לא תהיה טענה ו/או תביעה כנגד מנורה לעניין העברת כספי ההלוואה לחשבון האמור.

יא .תנאים כלליים:

 .1חוזה ההלוואה

חוזה ההלוואה כולל את הוראות חוזה זה וכן את ההמחאה שנמסרה ככל שההלוואה ניתנה באמצעות
המחאה ואת לוח הסילוקין וכן כל תוספת ונספח לאלה.

 .2כפיפות לתנאי הפוליסה ולהסדר התחיקתי

ההלוואה תינתן בכפוף לתנאי הפוליסה/ות ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי הרלוונטי למתן הלוואות ע"י
החברה לרבות בהתייחס להלוואות הניתנות למבוטח מכספי תוכנית הביטוח הכפופים לתקנות מס הכנסה
(כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ,תשכ"ד־ 1964כגון :תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
(כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים) ,התשע"ב־ 2012והוראות הממונה על שוק ההון שהוצאו מכוחן
(להלן" :ההסדר התחיקתי") והכל כפי שהוראות ההסדר התחיקתי תהיינה מעת לעת .חתימת הלווה על גבי
חוזה זה מהווה הסכמתו לקבלת ההלוואה בתנאים כקבוע בו בכפוף לאמור בסעיף זה .הוראות אלה יהוו
חלק בלתי נפרד מהוראות הפוליסה/ות .במקרה של סתירה בין הוראות אלה להוראות הפוליסות בכל הנוגע
להלוואה ,יגברו הוראות חוזה זה.

 .3שינוי במועדי פירעון ההלוואה

כל שינוי במועדי פירעון ההלוואה לעומת המועדים הרשומים בחוזה זה ,יוכל להיעשות רק אם החברה
תסכים לשינוי ,מראש ובכתב ,בכפוף לתנאים המיוחדים (לרבות הצמדה) שיקבעו על ידי החברה.

 .4תנאי הצמדה למדד
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ההלוואה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן .לכל תשלום לחברה על חשבון ההלוואה יתווספו הפרשי
הצמדה למדד לפי היחס שבין המדד הידוע ביום התשלום למדד היסודי הוא המדד הידוע ביום ה־ 1לחודש
בו אושרה ההלוואה.
 .5הגורם המפקח על החברה הינו הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון.
			

____________________________

חתימת לווה
ח.פ520042540 .
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 .6פרעון מוקדם

המבוטח יהיה רשאי לפדות את ההלוואה טרם מועד פרעונה ,בכל מועד ללא עמלת פרעון מוקדם .פרעון
מוקדם יעשה באמצעות העברה בנקאית לחברה או באמצעות פדיון הפוליסה.

 .7בטוחות ־ שעבוד ,משכון ושטר חוב
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

בהתאם להסדר התחיקתי ניתנת ההלוואה כנגד שיעבוד זכויות הלווה (ובמקרה של פוליסת ביטוח מנהלים
– בו נלקחה ההלוואה ע"ח כספי תגמולים פטורים ,גם כנגד שיעבוד זכויות בעל הפוליסה) על פי הפוליסה/
ות לרבות שעבוד זכויות אלה בכספים שבפוליסה/ות ו/או בכספים שיגיעו מכוחה בעתיד וזאת כערובה
לסילוק יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת כאמור בחוזה זה או עד אשר יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת
תפרע במלואה .שיעבוד זה יחייב כל בעל זכות לקבלת כספים על פי הפוליסה/ות לרבות מוטבים ו/או
יורשים.
לצורך הוראות חוזה זה" :יתרת הלוואה בלתי מסולקת" – קרן ההלוואה שלא שולמה בתוספת הפרשי
הצמדה ,ריבית ,ריבית פיגורים ,מס והוצאות.
כבטוחה להלוואה זו רשאית החברה לבקש מהלווה בהתאם לשיקול דעתה להמציא לה שטר חוב חתום על
ידו ובחתימת ערב או שני ערבים בהתאם לשיקול דעתה של החברה .בכל מקרה בו זכאית החברה להעמיד
את ההלוואה לפרעון מיידי ,תהיה החברה רשאית להציג לפירעון את שטר החוב.
כנגד מתן הלוואה מכספים שניתנים לשיעבוד בהתאם להסדר התחיקתי תהיה רשאית החברה לדרוש
מהלווה לרשום משכון על הפוליסה ברשם המשכונות או להמציא לחברה שטר חוב החתום על ידו וע"י ערב
נוסף או שני ערבים בהתאם לשיקול דעתה.
בעל הפוליסה לא יהיה רשאי לשנות את מסלולי ההשקעה בפוליסה ,ו/או להעביר כספים ממסלול אחד
למשנהו ,לאחר קבלת ההלוואה ועד להחזר מלא של יתרת ההלוואה ,אלא אם כן קבל על כך אישור מראש
ובכתב של החברה.

 .8פיגור בתשלומים

אם מסיבה כלשהי ,תשלום שהתחייב הלווה לשלם כאמור בחוזה זה לא ייפרע במועדו ובמלואו :
א .הלווה מתחייב לשלמו בצרוף הוצאות לרבות דמי החזרה והפרשי הצמדה וריבית חוקית בכפוף להוראות
ההסדר התחיקתי וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה על פי חוזה זה.
ב .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ככל שלא שולמו שני תשלומים רצופים למשך תקופה מצטברת העולה על 31
ימים ,יהווה הדבר הפרה יסודית של הוראות חוזה זה ויזכה את החברה בזכות להעמיד את יתרת ההלוואה
הבלתי מסולקת ,כפי שתהיה באותה עת לפירעון מיידי כאמור בסעיף  8להלן ,לאחר שנשלחה התראה
בכתב של  21ימים מראש והסכום לא שולם בתוך פרק זמן זה.

 .9העמדת ההלוואה לפרעון מיידי

 5005־ 08/2019

א .מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה על פי כל דין ועל פי חוזה זה ,ובכל אחד מהמקרים הבאים תהיה רשאית
החברה להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי ולגבות ,בכל דרך חוקית ,את יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת:
 .1בכל מקרה בו הלווה ו/או חליפו ביקש לבטל או לפדות או לסלק את מלוא הכספים העומדים לזכותו על
פי הפוליסה/ות או חלק מכספים אלה.
 .2ביטול הפוליסה/ות על פי תנאיה/הן ו/או על פי האמור בחוזה זה.
 .3בכל מקרה בו הגיעה הפוליסה לתום תקופה.
 .4בכל מקרה בו הוגשה תביעה לתשלום סכום הביטוח במקרה מוות.
 .5בכל מקרה בו הלווה ו/או חליפו ביקש לקבל תשלומי קצבה על פי הפוליסה/ות.
 .6אם יוטל עיקול כלשהו על כספי הפוליסה/ות או על הזכויות על פי הפוליסה/ות או ניתן צו למימוש זכויות
על פי הפוליסה/ות או אם ניתן צו כינוס ו/או אם יתמנה כונס נכסים או תעשה פעולת הוצאה לפועל על
הזכויות בפוליסה/ות.
 .7חדלות פרעון ,מינוי נאמן.
 .8בכל מקרה של פיגור בתשלומים בכפוף להוראות סעיף  7לעיל.
 .9במקרה בו ניתנה ההלוואה מכספים הניתנים לשיעבוד – במועד בו יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת
תהווה  95%מסך הכספים ששועבדו כאמור.
 .10בכל מקרה בו נודע לחברה כי חל שינוי לרעה במצבו הפיננסי של הלווה כפי שהיה ידוע לה במועד
העמדת ההלוואה ,אשר יש בו כדי להקים חשש ממשי לאי פרעון ההלוואה בהתאם לתנאיה ,או להגדלת
הסיכון לאי פרעון ההלוואה בשיעור ניכר.
ב .בכל אחד מהמקרים בהם זכאית החברה להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי כאמור לעיל בחוזה זה ,תהיה
החברה רשאית ,בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ,לגבות את יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת באמצעות
הצגת שטר החוב לפירעון ו/או מימוש המשכון והשעבוד על הפוליסה על ידי זקיפת יתרת ההלוואה על
חשבון ערך הפדיון בפוליסה/ות (כולו או חלקו בהתאם להוראות הדין) ו/או תהיה החברה רשאית לבצע
פידיון חלקי או מלא של זכויות המבוטח על פי הפוליסה בהתאם ליתרת ההלוואה הבלתי מסולקת שתגיע
לחברה באותה עת ו/או לקזזה מכל תשלום שעל החברה לבצע ו/או לגבותה בכל הליך משפטי אחר .למען
הסר ספק מובהר כי למעט הצגת שטר החוב לפרעון פעולות אלה ,כולן או חלקן ,פדיון מלא או חלקי של
הזכויות על פי הפוליסה לרבות לעניין הכיסוי הביטוחי בפוליסות ו/או מיסוי סכומים אלה .יובהר כי פדיון
חלקי או מלא על ידי חברת הביטוח יהיה חייב בניכוי מס במקור ועשוי להיות מחוייב במס בשיעור המרבי,
בהתאם להוראת הדין.
ג .למען הסר ספק ,מובהר כי הלווה ,בחתימתו ,מסכים ומאשר לתת לחברה זכות עיכבון וקיזוז יתרת ההלוואה
הבלתי מסולקת .טרם ביצוע כל דרישת תשלום על פי סעיף זה לעיל.
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 .10קיזוז מתשלומי החברה

מבלי לגרוע מיתר הוראות חוזה זה:
א .החברה תהיה זכאית לקזז יתרת הלוואה בלתי מסולקת בהלוואה שאינה משולמת ,מכל סכום שיגיע
על פי הפוליסה/ות מהחברה לרבות מערך הפדיון של הפוליסה/ות ומתגמולי הביטוח או מכל סכום
אחר שיגיע מהחברה מכל מקור שהוא.
ב .סכומי הביטוח ו/או תגמולי הביטוח לרבות תשלום ערך הפדיון על פי הפוליסה/ות ,יחושבו וישולמו רק
לאחר ניכוי כל סכום המגיע לחברה על חשבון יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת כאמור ולחברה תהיה
בכל עת זכות קיזוז בגין יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת.

 .11ביטול הפוליסה/ות על ידי החברה

מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה העומדות לה בהתאם להוראות כל דין ,בכל מקרה שיתרת חוב ההלוואה
תעלה על ערך הפדיון בפוליסה/ות תבוטלנה הפוליסה ואחריותה של החברה בגין הפוליסה/ות תתבטל.

 .12הודעות והתראות

א .כתובות הלווה (ובמקרה של ביטוח מנהלים – גם בעל הפוליסה) המצוינות בחוזה זה יהוו את הכתובת
לצורך חוזה הלוואה זה וכן יהוו עדכון לכתובת הלווה ובעל הפוליסה בחברה לכל דבר ועניין .כתובות
אלה תהוונה לכל צורך ועניין את הכתובות למשלוח הודעות על פי חוזה זה או להמצאת כל כתב או
דואר בין בהתאם להליך משפטי כלשהו ובין אם לאו ובין אם קשור להלוואה ובין אם לאו .כל הודעה
שתימסר לחברה על שינוי בכתובת המבוטח ובעל הפוליסה לאחר החתימה על חוזה זה ,תהווה
הודעה על עדכון כתובתם גם לצורך חוזה זה.
ב .כל הודעה שתשלח לכתובות אלה (או לכתובת מעודכנת כפי ששונתה כאמור בסעיף א' לעיל) בדואר
רשום תחשב כאילו הגיעה לייעדה בתום  72שעות ממועד משלוחה בדואר רשום.

 .13הצהרה
א.

ב.
ג.

ד.

הגשת בקשת חוזה זה וקבלתו על ידי החברה לא תחשב כאישור ו/או כהסכמה לתת את ההלוואה
המבוקשת או כל חלק ממנה .ההלוואה תועמד על ידי החברה רק לאחר אישור ההלוואה ,סכומה,
שיעור הריבית ,תקופתה ולוח הסילוקין שלה על ידי החברה.
בחתימתו על גבי חוזה זה מאשר הלווה (ובמקרה של ביטוח מנהלים – גם בעל הפוליסה) כי חתם על
חוזה זה לאחר שקרא אותו ,הבין את תוכנו וקיבל עותק הימנו.
"קבלת מידע לצורך בדיקת זכאות להלוואה ושמירתו".
הלווה מאשר כי ידוע לו ששיעור העלות המרבית של האשראי בגין הלוואות צמודות מדד לפי חוק
הריבית ,תש״ז 1957-הינו  13%בתוספת הפרשי הצמדה ,ובגין הלוואות לא צמודות מדד ,לפי חוק
אשראי הוגן ,תשנ״ג  1993 -הינו לפי ריבית בנק ישראל כהגדרתה בתוספת הראשונה לחוק האמור,
בשיעורה במועד כריתת חוזה ההלוואה בתוספת .15%
הלווה מאשר כי ידוע לו ששיעור ריבית הפיגורים המירבית בגין הלוואה צמודת מדד לפי חוק הריבית,
תש״ז 1957-הינו  17%ובגין הלוואה שאינה צמודת מדד לפי חוק אשראי הוגן ,תשנ״ג 1993-הינו
שיעור העלות המרבית של האשראי לפי חוק זה ,כמפורט בסעיף ג׳ כשהוא מוכפל ב.1.2-

 .14קבלת מידע לצורך בדיקת זכאות להלוואה ושמירתו

 5005־ 08/2019

א .אני יודע/ת ומאשר/ת כי לצורך בחינת בקשתי לקבלת מידע להלוואה ו/או בקשה לקבלת הלוואה
ממנורה מבטחים ביטוח בע"מ (להלן – "החברה") ,ולניהולה השוטף ,החברה רשאית לקבל ולשמור
במאגרי המידע שלה ,מידע אודותיי ,לרבות מידע רגיש ,לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין.
אני יודע/ת כי איני חייב/ת למסור את המידע ו/או ליתן הסכמתי למסירתו ואולם תנאי לבחינת בקשתי
לקבלת מידע להלוואה/לבקשת הלוואה וניהולה לאחר מכן ,הינה הסכמתי.
ב .אני יודע/ת שהחברה ויתר החברות בקבוצת מנורה ,מקבלות מעת לעת צווי עיקול ו/או צווים שיפוטיים
אחרים המוטלים מכח הוראות חוק הוצל"פ ,התשכ"ז –  ,1967תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד
–  1984או פקודת המיסים (גביה) בקשר עם מבוטחיהן ,ומידע בקשר לצווים אלו נשמר אצלהן ,אני
נותן/נותנת את הסכמתי כי גם מידע זה יוכל לשמש לצורך בקשתי לקבלת מידע להלוואה ו/או בקשתי
לקבלת הלוואה ולניהולה לאחר מכן.
ג .אני יודעת/ת ומאשרת כי ככל שתנתן לי הלוואה ,ישמר המידע בחברה עד למועד הסרת העיקולים
ו/או עד למועד תשלום יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת ,לפי המאוחר.
מובהר לי כעת ואני יודע/ת לי כי ביכולתי לחזור מהסכמה זו בהודעה בכתב לחברה.

			

		

______________________________________
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מספר פוליסה

הוראה לחיוב חשבון

טופס 10-3
6400000275

חותמת תאריך קבלה בחברה

מספר בעל הרישיון

שם בעל הרישיון

תאריך תחילת ביטוח

01

20
פרטי כרטיס אשראי
סוג
 לאומי ויזה  ישראכרט  אמריקן אקספרס
הכרטיס

 ויזה כאל  דיינרס

מספר זהות
ס"ב

שם בעל כרטיס אשראי

מספר כרטיס אשראי

שובר זה נחתם על–ידי בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם ,הואיל וניתנה על–ידי הרשאה למנורה מבטחים ביטוח בע"מ להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת
כפי שתפרטו למנפיקה .הרשאה זו תהיה בתוקף גם לכרטיס שיונפק ויישא מספר אחר ,כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה.
תאריך
חתימת בעל כרטיס האשראי
מנורה מכבדת כרטיסי אשראי מקומיים בלבד (לא כרטיסי אשראי מחו"ל) ואינה מכבדת כרטיסי דירקט וכרטיסים נטענים.

הרשאה לחיוב חשבון בהוראות קבע בבנק  -למילוי ע"י הלקוח
סוג חשבון

מספר חשבון בנק
לכבוד בנק

קוד מוסד

סניף

אסמכתא/מספר מזהה של הלקוח בחברה
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כתובת
ב הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות.

או הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות :

ש"ח

תקרת סכום החיוב -



מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום -

אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח ,הם יוחזרו על ידי הבנק .על כל המשמעויות הכרוכות בכך.
לתשומת לבכם :אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל ,משמעה בחירה בהרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות.

 .1אני/ו הח"מ

מספר זהות/ח"פ

שם בעל/י החשבון המופיע בספרי הבנק

מכתובת

רחוב

מספר

עיר

מיקוד

מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוננו ,בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד ,בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).
 .2כמו כן יחולו ההוראות הבאות:
א .עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
ב .הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק ,וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ג .נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק ,לא יאוחר מ 3 -ימי עסקים לאחר מועד החיוב .ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי ייעשה
בערך יום מתן הודעת הביטול.
ד .נהיה רשאים לדרוש מהבנק ,בהודעה בכתב ,לבטל חיוב ,אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה ,או את הסכומים שנקבעו בהרשאה ,אם נקבעו.
ה .הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
ו .הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  24חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה.
ז .אם תענו לבקשתנו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
ח .הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
 .3אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

פרטי ההרשאה  -סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת על-ידי מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ,על-פי תנאי הפוליסה/ות ותוספותיה.

חתימת בעלי החשבון

תאריך

לידיעתכם :ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ,ללא צורך בהגעה לסניף.

אישור הבנק
לכבוד:
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
ת.ד 927 .תל-אביב ,מיקוד 6100802

מספר חשבון בנק
 ,לכבד חיובים בסכומים קוד מוסד

קיבלנו הוראות מ-
ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם ואשר מספר חשבונו/נם בבנק
יהיה נקוב בהם ,והכל על–פי המפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ,ונפעל על–פיהן כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה
חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על–ידי בעלי החשבון ,או כל עוד
לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על–ידכם.

תאריך

בנק
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סוג חשבון קוד מסלקה בנק
סניף
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אישור הבנק  -חתימה וחותמת

סניף

" 03/2018אפי"

פרטי המבקש
שם פרטי:

טלפון:

שם משפחה:
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נייד:

