תוספת להסכם הלוואה שנעשה ונחתם -הלוואת גישור שקלית
מספר לווה _____________ :מספר בקשה___________ :
בין :הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ יד חרוצים  ,13תל – אביב

(להלן" :הבנק") מצד אחד

לבין _________________ :ת"ז __________________

(כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד יקראו להלן" :הלווה") מצד שני

בתוספת זו להסכם ההלוואה ,הריבית הבסיסית פירושה -ריבית הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם לפי ריבית בנק ישראל ,כהגדרתה
בחוק אשראי הוגן ,התשנ"ג( 1993-או בכל חוק ו/או חיקוק אחר שיבוא להחליפו או לתקנו בעניין זה) ובתוספת מרווח קבוע.
הריבית הבסיסית מפורסמת על ידי הבנק בין היתר בסניפיו (ריבית זו ידועה גם כ"ריבית פריים").
בכל מקרה של שינוי בריבית הפריים ,תוקף השינוי בשיעור הריבית בהלוואה יהיה מיום השינוי בריבית הפריים בבנק.
.1

ההלוואה בסך _____________ ,₪הניתנת ללווה כאמור בס"ק  2לנספח להסכם ההלוואה (להלן" :הסכם ההלוואה" או
"ההלוואה") הינה הלוואה בתנאי ריבית פריים בתנאים כמפורט להלן.

.2

הצדדים מסכימים בזה לשנות את סעיף  5ב' בתנאים המיוחדים להסכם ההלוואה משכון וערבות ,בכל הקשור לתנאי הפירעון של
ההלוואה כדלקמן:
א .במשך _____ התשלומים של ההלוואה ישלם הלווה תשלומי ריבית ,תשלומים נלווים וכל שאר התשלומים הקבועים בהסכם
ההלוואה ,למעט תשלומים בגין קרן ההלוואה.
ב .קרן ההלוואה תיפרע ע"י הלווה בתשלום חד פעמי יחד עם התשלום האחרון של הריבית ושאר התשלומים כאמור בס"ק א' לעיל.
ג .ההלוואה תיפרע בתשלומים חודשיים ורצופים ב ____ -בכל חודש.

.3

שיעור הריבית על ההלוואה -הריבית על ההלוואה הינה עפ"י שיעור ריבית הפריים כפי שתהיה נהוגה מעת לעת בבנק בתוספת /בניכוי
 _____%מריבית הפריים.

.4

הלווה יהיה רשאי לפרוע את ההלוואה כולה או חלקה ,בכל עת ,מבלי לשלם עמלת פירעון מוקדם בגין הפרשי הריבית ,כל עוד ההלוואה
הינה בתנאי ריבית פריים.
למעט האמור לעיל ביצוע פירעון מוקדם חלקי או מלא של ההלוואה ,כפוף לתשלום כל שאר עמלות הפירעון המוקדם ולתנאים הקבועים
בסעיף  34בתנאים המיוחדים להסכם הלוואה משכון וערבות (בהתייחס להלוואה לדיור או להלוואה שלא לדיור ,לפי העניין).

.5

תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההלוואה.

הבנק :הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
הלווה_____________________.1 :

