לכבוד
בנק מסד בע"מ ("הבנק")

כתב תיקון להסכם הלוואה
שם חשבון:

מס' זיהוי/ח.פ

אנו הח"מ

מס' חשבון:

סניף

(להלן" :הלווים") פונים אליכם בבקשה כדלקמן:

ש"ח שמספרה

 ,בתנאים כמפורט בהסכמ/י ההלוואה ובמסמכי ההלוואה (להלן:

הואיל

וקיבלנו מכם הלוואה בסך של
"ההלוואה");

והואיל

ופנינו אליכם בבקשה לדחות במהלך שלושת החודשים הקרובים את פירעון תשלומי ההלוואה (להלן" :דחיית התשלומים") -
קרן ההלוואה ,ריבית ,והפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער (הפרשי הצמדה והפרשי שער בהלוואות צמודות למדד ובהלוואות
צמודות מטבע בהתאמה) ,אם קיימים ,על הקרן והריבית;

והואיל

ונעתרתם לבקשתנו בכפוף לאמור בכתב זה;

לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:

.1

ידוע לנו כי דחיית התשלומים תיעשה באמצעות פירעון ההלוואה והקמתה מחדש באותם תנאים (למעט שינויים טכניים כגון מספר
סידורי של ההלוואה) ,ובהתאם ללוח הסילוקין המעודכן של ההלוואה אשר יתארך בתקופה זהה לתקופת דחיית התשלומים.

.2

לעניין תקופת דחיית התשלומים:
 .2.1שיעור הריבית בתקופת דחיית התשלומים לא ישתנה ויהיה בהתאם לקבוע במסמכי ההלוואה ובספרי הבנק.
 .2.2החיוב החודשי בגין הריבית ייצבר מדי חודש ויתווסף מדי חודש ליתרת קרן ההלוואה (להלן" :הסכום הנדחה").
 .2.3הסכום הנדחה בצירוף הריבית הנצברת מידי חודש ,יישאו ריבית הנצברת אף היא מדי חודש והמתווספת לסכום הנדחה ,כל זאת
בצירוף הפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער אם קיימים על הסכום הנדחה ,וכמפורט בלוח הסילוקין.

.3

מובהר ,כי תשלומי ההלוואה הנותרים יוגדלו בהתאם ליתרה המוגדלת של יתרת קרן ההלוואה ,נוכח צבירת הריבית בתקופת דחיית
התשלומים כאמור לעיל.

.4

ידוע לנו כי ככל שייגבו עמלות בגין פירעון ההלוואה והקמתה מחדש ,חשבוננו יזוכה בסכומי הגבייה כאמור.

.5

אנו מסכימים ומאשרים שאין ב פירעון ההלוואה והקמתה מחדש לאור בקשתנו לדחיית תשלומים כאמור כדי לגרוע או לפגוע באופן
כלשהו באיזה מהביטחונות ,ההתחייבויות ,ההצהרות והמסמכים שניתנו לכם על ידינו ,או ע"י אחרים עבורנו ,בקשר עם ההלוואה נשוא
כתב זה ואלו ימשיכו לעמוד בתוקפם המלא.

תאריך:

חתימת הלווים_____________________________ 

אישור הבנק__________________________________ :
בנק מסד בע"מ
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