שם בעלי החשבון_______________ :

סניף _______________________

מספר חשבון_______________ :

תנאים כלליים לאשראים דוקומנטריים
שנעשה ונחתם ב _____________________ ביום ____________ לחודש ____________ שנה ____________

בין :בנק מסד בע"מ

)להלן" :הבנק"(

לבין_________________________________________________________________ :

)להלן" :בעלי החשבון"(

מצד אחד
מצד שני

הואיל

ובעלי החשבון ביקשו ו/או יבקשו מהבנק מדי פעם בפעם להוציא אשראי דוקומנטרי לטובת צד שלישי כלשהו;

והואיל

והבנק רשאי ,אך לא חייב ,מדי פעם בפעם ,לפי שיקול דעתו ,להוציא אשראי דוקומנטרי כאמור על פי בקשת בעלי החשבון;

והואיל

והצדדים מסכימים כי כל בקשה של בעלי החשבון וכל הסכמה מטעם הבנק להוציא אשראי דוקומנטרי כאמור יהיו כפופים להוראות
הבאות;
אי לזאת הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

הגדרות ופרשנות
א .כתב זה נערך בהמשך לתנאים הכלליים לניהול חשבון בבנק
)להלן" :התנאים הכלליים לניהול חשבון"( ולכל הסכם אחר
אשר חתמנו ו/או נחתום עם הבנק ,ומהווה חלק בלתי נפרד
מהתנאים הכלליים לניהול חשבון ומכל הסכם ו/או כתב אחר
אשר חתמנו ו/או נחתום עם הבנק )להלן ביחד:
"ההסכמים"(.
כל ההוראות הרלוונטיות של התנאים הכלליים לניהול חשבון
וההסכמים יחולו גם על כתב זה ועל השירותים שנקבל
מהבנק בקשר עם אשראים דוקומנטריים ,והכול בכפוף
לשינויים על פי כתב זה.
בכל מקרה של סתירה שאינה ניתנת ליישוב בין כתב זה ובין
הוראות ההסכמים ,יחולו הוראות כתב זה.
ב .בכתב זה תהיה למונחים המשמעות הנודעת להם בתנאים
הכלליים לניהול חשבון ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,תהיה
למונחים הבאים המשמעות שלהלן )לפי סדר אלפביתי(:
"אשראי דוקומנטרי"  -משמעו הסדר כלשהו ,יהיה כינויו או
תיאורו אשר יהיה ,המהווה התחייבות מוחלטת ובלתי-חוזרת
של הבנק לכבד הצגה מתאימה של דוקומנטים ,לרבות
אשראי דוקומנטרי מותנה ),(standby letter of credit
ואשר כפוף לכללים האחידים כהגדרתם להלן בכתב זה;
"בנק כתב"  -משמעו בנק בארץ או בחו"ל ,לרבות סניף
הבנק בחו"ל ,אשר הבנק יפנה אליו במישרין או בעקיפין
לצורך ביצוע פעולות באשראי הדוקומנטרי;
"דוקומנטים"  -משמעם המסמכים הנדרשים באשראי
הדוקומנטרי ,אשר עשויים לכלול חשבון מסחרי ,מסמכי
הובלה )בין אם סחירים ובין אם לאו( ומסמכי ביטוח;
"הצגה מתאימה"  -כהגדרתה בסעיף  5להלן.
"הטובין"  -משמעם ,במקרה הרלוונטי ולפי העניין ,הסחורה
או השירותים אשר האשראי הדוקומנטרי מהווה אמצעי
תשלום תמורתם ,בין אם הם מוחשיים או בלתי-מוחשיים;

"כיבוד"" ,יכבד"  -תשלום האשראי הדוקומנטרי ,התחייבות
לתשלום דחוי של האשראי הדוקומנטרי או קיבול שטר
חליפין ,הכול בהתאם לתנאי האשראי הדוקומנטרי ולכללים
האחידים;
"הכללים האחידים"  -משמעם הכללים והנהלים האחידים
לאשראים דוקומנטריים ,מהדורה  ,2007פרסום מס' 600
של לשכת המסחר הבין-לאומית ,או כל מהדורה אשר תבוא
במקום וכן הכללים להתחשבנות מבנק לבנק של לשכת
המסחר הבין-לאומית ,מהדורה  ,2008פרסום  ,URR725או
כל מהדורה אשר תבוא במקום;
"המוטב"  -משמעו הצד אשר לטובתו הוצא האשראי
הדוקומנטרי; "מערכת ה"SWIFT -
(Society for Worldwide Interbank Financial
 ) Telecommunicationמשמעה המערכת הגלובאלית לתקשורת מאובטחת,
המשמשת להעברת כספים ,התחייבויות והודעות בין גופים
בארץ ובחו"ל;
"סוכן הבנק"  -צד שלישי כלשהו ,בארץ או בחו"ל ,אשר
הבנק עושה שימוש בשירותיו לצורך ביצוע הפעולות
הדרושות בקשר לאשראי דוקומנטרי עבור ו/או בשם הבנק.
יובהר כי בנק כתב יכול לשמש ,במקביל לתפקידיו כבנק
כתב ,גם כסוכן הבנק;
"סכומי החוב"  -כהגדרתם בתנאים הכלליים לניהול חשבון,
לרבות סכומים המגיעים לבנק על פי כתב זה;
"סכומי החוב בגין עיסקת א.ד – ".סכומים המגיעים
ושיגיעו לבנק מבעלי החשבון ,מפעם לפעם ,בכל פעם בגין
א.ד .ספציפי.
"עסקת יסוד"  -התקשרות בין בעלי החשבון או מי מטעמם
לבין המוטב או מי מטעמו אשר בקשר אליה התבקש הבנק
להוציא אשראי דוקומנטרי;
"התקן הבין-לאומי של הנוהג הבנקאי"  -כפי שיפורש
וייושם על ידי הבנק באותה עת ככזה ,לרבות בהסתמך על
פרסום ה-

 .1לסניף  .2ללקוח
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 .2התקבלה הסכמת המוטב לתיקון  -יהיה התיקון תקף
ובלתי חוזר לגבי האשראי הדוקומנטרי;

International Standard Banking Practice for the
Examination of Documents under Documentary
Credits (ISBP), International Chamber of
Commerce Publication No. 681 2007 revision.

 .3התקבל סירובו של המוטב לתיקון האשראי הדוקומנטרי
 -לא יהיה התיקון תקף לגבי האשראי הדוקומנטרי;

או כל פרסום אחר של הInternational Chamber of -
 Commerceשיבוא במקומו.
.2

 .4לא התקבלה הסכמה או לא התקבל סירוב של המוטב
לתיקון באופן מפורש ,מסיבה כלשהי ,יסיק הבנק על
סמך הדוקומנטים האם התקבל התיקון או סורב על ידי
המוטב .קביעת הבנק בעניין תחייב את בעלי החשבון.

הוצאת האשראי הדוקומנטרי
א .בקשה להוצאת אשראי דוקומנטרי )להלן" :בקשה להוציא"(
תוגש לבנק אך ורק על גבי טפסים שיונפקו ו/או שיאושרו על
ידי הבנק לשם כך .אין בקבלת בקשה להוציא על ידי הבנק
כדי לחייב את הבנק להוציא את האשראי הדוקומנטרי .רק
הוצאת האשראי הדוקומנטרי בפועל על ידי הבנק תיחשב
הסכמה לבקשה להוציא.

.5

א .הבנק יהיה אחראי לבדוק את הדוקומנטים שהוצגו לבנק
במסגרת האשראי הדוקומנטרי על מנת לקבוע ,על יסוד
הדוקומנטים בלבד ,שעל פניהם הם מהווים הצגה מתאימה.
"הצגה מתאימה" לעניין הסכם זה משמעה הצגת דוקומנטים
לבנק כשהם תואמים להוראות האשראי הדוקומנטרי ותנאיו,
לתנאים הנובעים מהכללים האחידים וכן לתקן הבין-לאומי
של הנוהג הבנקאי ואין בהם אי התאמה ,כהגדרתה להלן.

ב .על כל אשראי דוקומנטרי יחולו הכללים האחידים .בעלי
החשבון מצהירים כי הם בקיאים בכללים האחידים ומבינים
את השלכותיהם על האשראי הדוקומנטרי ועל זכויותיהם
והתחייבויותיהם של בעלי החשבון על פי כתב זה.

"אי התאמה" לעניין הסכם זה משמעה כל אי התאמה
בדוקומנט מהדוקומנטים העלולה להיחשב כאי התאמה על
פי הכללים האחידים וכל הנסיבות בהן הצגה עלולה להיחשב
כבלתי מתאימה על פי הכללים האחידים ,לרבות סתירה בין
נתוני דוקומנט לעומת דוקומנטים אחרים ,אלא אם קבע
הבנק ,לפי שיקול דעתו ,כי מדובר באי התאמה בלתי
מהותית ,ואזי לא יחשב הדבר כאי התאמה .לעניין העדר
מהותיות ,בעלי החשבון מצהירים כי קביעת הבנק בעניין זה
תהיה מקובלת עליהם ותחייב אותם.

ג .הודעת האשראי הדוקומנטרי תינתן למוטב באמצעות בנק
כתב ,או באמצעות שרשרת של בנקים כתבים ,באמצעות
מערכת ה ,SWIFT -או באמצעות כל מערכת תקשורת
אחרת אשר תיבחר על ידי הבנק.
.3

מהות האשראי הדוקומנטרי
בעלי החשבון מאשרים ומצהירים כדלקמן:
א .התחייבויות הבנק במסגרת האשראי הדוקומנטרי אינן
ניתנות לתיקון או לביטול על ידו פרט לנקבע באשראי
הדוקומנטרי עצמו או בהסכמת הצד אשר כלפיו התיקון או
הביטול מחייב.

על אף האמור ,יובהר כי מתן הרשאה לקבלת הטובין לבעלי
החשבון או למי מטעמם ,לרבות לפני שהוצגו הדוקומנטים
לבנק ו/או לפני שהבנק קבע שהצגת הדוקומנטים מהווה
הצגה מתאימה ,תהווה ויתור מלא ומוחלט כלפי הבנק וכלפי
כל צד ג בגין כל טענת אי התאמה ,לרבות כל טענה הנוגעת
להצגה מתאימה בפני הבנק או בדיקה של הדוקומנטים על
ידי הבנק .יובהר כי לאחר מתן הרשאה לקבלת הטובין לבעלי
החשבון או למי מטעמם לא יהיה הבנק מחויב לבדוק את
הדוקומנטים.

ב .התחייבויות הבנק במסגרת האשראי הדוקומנטרי אינן
מותנות או תלויות ב:-
 .1זכותו של המוטב לקבל תשלום מבעלי החשבון או מי
מטעמם;
 .2ביצוע או הפרה של עסקת היסוד.
ג .התחייבויות הבנק מותנות אך ורק בהצגה של דוקומנטים
שעל פניהם מהווים הצגה מתאימה.

ב .הבנק יהיה רשאי ,אך לא חייב ,להודיע לבעלי החשבון על
אי-התאמה ולאפשר לבעלי החשבון לקבל את הדוקומנטים
על אף אי-ההתאמה .במקרה כאמור לעיל בעלי החשבון
מחויבים להשיב לבנק תוך יום עסקים אחד ,או ,לפי דרישת
הבנק ,באופן מיידי ,האם הם מוותרים על אי-ההתאמה .אם
לא ישיבו בעלי החשבון במועד האמור רשאי הבנק להחליט
על דרך פעולתו ,בהתאם לכללים האחידים ,מבלי להמתין
לתשובתם.

ד .התחייבויות הבנק כאמור כפופות להוראות הדין והוראות
האשראי הדוקומנטרי ,ופרשנות הבנק על פי שיקול דעתו
לעניין התקיימות הנסיבות או התנאים הנדרשים תחייב את
בעלי החשבון.
.4

תיקון האשראי הדוקומנטרי והארכתו

ג .המציאו בעלי החשבון לבנק ויתור על אי-התאמות ,בין
בעקבות פנייה של הבנק ובין אם לאו ,הבנק יהיה רשאי ,לפי
שיקול דעתו ,להסתמך על הויתור הנ"ל.

א .בקשה לתיקון אשראי דוקומנטרי או הארכתו )להלן" :תיקון
אשראי דוקומנטרי"( תוגש לבנק אך ורק על גבי טפסים
שיונפקו ו/או שיאושרו על ידי הבנק לשם כך .אין בהגשת
בקשה לתיקון אשראי דוקומנטרי )להלן" :בקשה לתיקון"( על
ידי הבנק כדי לחייב את הבנק לתיקון האשראי הדוקומנטרי.
רק תיקון האשראי הדוקומנטרי בפועל על ידי הבנק ייחשב
הסכמה של הבנק לבקשה לתיקון.
ב .הבנק יהיה רשאי להאריך תוקף האשראי הדוקומנטרי פעם
אחת או מפעם לפעם ,לתקופה או לתקופות שתיראנה לבנק,
מקום בו ,לפי שיקול דעתו ,אי הארכה כנ"ל עלולה לפגוע
בבנק או בזכויותיו.
ג .הסכים הבנק להוציא תיקון לאשראי הדוקומנטרי יחולו
הכללים הבאים:
 .1תיקון האשראי הדוקומנטרי יחייב את הבנק ואת בעלי
החשבון למן הוצאתו ,אלא אם סירב המוטב לתיקון;
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בדיקת דוקומנטים ,כיבודם ומסירתם

ד .מצא הבנק כי הצגת דוקומנטים היא הצגה מתאימה ,או
שויתרו בעלי החשבון ,בהסכמת הבנק ,על כל אי-ההתאמות,
אזי ,בהעדר עילה להעמדת סכומי החוב לפירעון מיידי ,הבנק
יכבד את הדוקומנטים ,ויעמיד את הדוקומנטים לרשות בעלי
החשבון כנגד פירעון מלוא סכומי החוב בגין עיסקת א.ד .או
כנגד המצאת בטוחות לבנק להבטחת פירעון סכומי החוב
בגין עיסקת א.ד לשביעות רצונו המלאה של הבנק.
.6

אחריות בעלי החשבון ותשלום האשראי הדוקומנטרי
א .בעלי החשבון יודיעו מיד לבנק עם הגעת הטובין לתעודתם
או לנמל המיועד ,ויעשו את כל הצעדים הדרושים לאחסנת
הטובין ולביטוחם על חשבונם לטובת הבנק ,הכל כמפורט
בכתב זה.
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ב .בעלי החשבון מתחייבים לבדוק את הדוקומנטים מיד עם
מסירתם אליהם על ידי הבנק .בכל מקרה ,קבלת
הדוקומנטים על ידי בעלי החשבון או מי מטעמם יהיה אישור
לכך כי הדוקומנטים נבדקו על ידי בעלי החשבון והיוו הצגה
מתאימה ,ולאחר קבלת הדוקומנטים בעלי החשבון יהיו
מנועים מלטעון כל טענה אודות אי-התאמה.

החזקה והבעלות בדוקומנטים ,בטובין ,בזכויות ,ובפוליסות
ביטוח בקשר עימם ובכל תמורה שתתקבל בגינם ו/או
לפיהם ,להבטחת סכומי החוב .בעלי החשבון מתחייבים ,מיד
על פי דרישת הבנק ,לעשות כל פעולה ולגרום לעשייתה של
כל פעולה ,ולחתום ,להסב ,למסור ולהעביר ו/או לגרום
לחתימה ,הסבה ,מסירה והעברתה של כל הרשאה ,הסמכה,
שטר ,העברה ,רישיון ייבוא וכל מסמך ככל שיידרש על ידי
הבנק כדי לקבוע ו/או להשלים את זכות הבעלות של הבנק
בטובין ו/או בדוקומנטים ו/או כדי לתת ו/או להעביר ו/או
לסחר את זכות הבעלות לכל מי שיקנה את הטובין ו/או
הדוקומנטים מהבנק.

ג .שילם הבנק סכום כלשהו אגב כיבוד הדוקומנטים ,ו/או נדרש
הבנק לשלם סכום כלשהו כאמור ,מתחייבים בעלי החשבון
לשלם לבנק כל סכום שהבנק נדרש לשלם ו/או שהבנק
שילם .ידוע לבעלי החשבון כי הסכום הנ"ל עשוי לכלול ,מלבד
תשלום למוטב ,גם עמלות והוצאות של בנקים כתבים ו/או
סוכני הבנק.
ד .בעלי החשבון מתחייבים לשלם לבנק במטבע הדוקומנטים
את כל הסכומים המגיעים מהם בקשר עם אותו אשראי
דוקומנטרי .בעלי החשבון מצהירים כי ידוע להם שחיוב
עמלות והוצאות ,לרבות עמלות בנקים כתבים והוצאות,
והכול בין בארץ ובין בחו"ל ,עשוי להיות במטבע אחר ממטבע
הדוקומנטים ובעלי החשבון מתחייבים לשלם לבנק במטבע
הנדרש את העמלות וההוצאות הנ"ל .אין באמור כדי לגרוע
מזכותו של הבנק לרכוש על חשבון בעלי החשבון ,על פי
שיקול דעתו הבלעדי וכנגד שקלים חדשים ו/או כנגד מטבע
מסוג אחר ,את המטבע הרלוונטי כאשר אין לבעלי החשבון
יתרה מספקת של המטבעות הנ"ל בחשבון.
ה .בעלי החשבון מתחייבים שלא לדרוש מהבנק ,בכל זמן שהוא
ובכל דרך שהיא ,שלא לכבד דוקומנטים המהווים הצגה
מתאימה.
.7

עסקאות עם המוטב
א .לבנק שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתו וללא מתן כל הודעה
ללקוח ,להתקשר עם המוטב בעסקאות שונות ,ובין היתר,
בעסקה לפיה ירכוש הבנק מידי המוטב את האשראי
הדוקומנטרי ו/או את הזכויות על פיו ו/או הדוקומנטים ו/או כל
שטר על פיו )להלן" :עסקה"( ,וכי העסקה היא עצמאית
ונפרדת ממערכת היחסים שבין בעלי החשבון לבין הבנק.
ב .ידוע לבעלי החשבון כי העסקה יכולה להיעשות ביוזמת הבנק
או לבקשת המוטב ,במישרין עם המוטב או באמצעות בנק
כתב כלשהו .כמו כן ,ידוע לבעלי החשבון כי משמעותה של
עסקה היא הקדמת התשלום או התחייבות להקדמת
התשלום למוטב בהתאם לתנאים שיוסכמו בין הבנק לבין
המוטב.
ג .ידוע לבעלי החשבון כי אין בעסקה כדי לגרוע או לפגוע
בתנאי האשראי הדוקומנטרי ו/או בהתחייבויות בעלי החשבון
על פי התנאים הכלליים לניהול חשבון ו/או על פי כתב זה,
ואלה יעמדו בתוקפם ללא שינוי.

.8

בטוחות
כל התחייבות בעלי החשבון להמציא בטוחות לבנק באופן כללי
על פי התנאים הכלליים לניהול חשבון ועל פי ההסכמים יחולו
באופן ספציפי גם בכל הנוגע לכל אשראי ו/או חבות בגין או
בקשר עם האשראי הדוקומנטרי .מבלי לפגוע בכלליות האמור,
תחולנה ההוראות הבאות:
א .הדוקומנטים ,הטובין ,פוליסות הביטוח והתמורה ממימושם
ומהביטוח אשר עליהם וכל זכויות בעלי החשבון הנובעים
מהדוקומנטים ו/או מהטובין ו/או מהביטוח או הקשורות
אליהם )להלן" :נכסי האשראי הדוקומנטרי"( יחשבו
כממושכנים ומשועבדים לבנק במשכון מדרגה ראשונה ,בתור
ביטחון להבטחת הסילוק המלא והמדויק של סכומי החוב של
בעלי החשבון ,כולם או חלקם.
ב .מסירתם של שטרי מטען סחירים ערוכים או מוסבים לפקודת
הבנק תיחשב כמסירתם של הטובין ,ולבנק יהיו כל זכויות
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ג .הבנק רשאי להפקיד את הבטוחות שנמסרו ו/או שתימסרנה,
או חלק מהן ,בידי שומר שייבחר על ידו לפי שיקול דעתו,
ולהחליף את השומר מדי פעם בפעם ,על חשבון בעלי
החשבון.

.9

ד .בעלי החשבון מתחייבים להמציא לבנק בטוחות נוספות ו/או
להחליף בטוחות ,לשביעות רצון הבנק ,וזאת מפעם לפעם
ומיד לפי דרישתו הראשונה של הבנק ,בכל מקרה שבו ,לפי
שיקול דעתו של הבנק ,יחול שינוי לרעה בבטוחות שניתנו
בקשר עם האשראי הדוקומנטרי.
זכויות עיכבון ,עיכוב וקיזוז
אין באמור בכתב זה כדי לגרוע בכל צורה שהיא מזכויות העכבון,
העיכוב והקיזוז העומדות או שיעמדו לבנק על פי תנאי כל מסמך
שנחתם או שייחתם ע"י הממשכנים ו/או על פי כל דין.

 .10עמלות והוצאות
בלי לגרוע מהתחייבויות בעלי החשבון לשלם לבנק עמלות
והוצאות באופן כללי על פי התנאים הכלליים לניהול חשבון ,בעלי
החשבון מתחייבים לשלם לבנק את כל העמלות וההוצאות
שתהיינה נהוגות בבנק מעת לעת בקשר עם האשראי
הדוקומנטרי ,לרבות מסים והיטלים וכן כל ההוצאות הכרוכות ו/או
הנובעות מיצירת הבטוחות ,רישומן ,אחזקתן ,שמירתן ,ביטוחן,
הובלתן ,אחסנתן ,מכס ,דמי השהיה ודמי קלירינג בקשר עימן,
הערכת שוויין ,פדיונן ו/או מימושן ובכלל זה שכר טרחה לעורכי
דין ,וזאת אף אם הבטוחות הומצאו לבנק על ידי צדדים שלישיים,
וכל העמלות וההוצאות כאמור תהיינה מובטחות אף הן
באמצעות הבטוחות.
 .11ביטוח
בלי לגרוע מכל דרישת ביטוח ותנאיה על פי תנאי האשראי
הדוקומנטרי ,בעלי החשבון מסכימים כלפי הבנק ומתחייבים
כדלקמן:
א .להחזיק בכל עת את הטובין מבוטחים בערכם המלא נגד
הסיכונים המקובלים ,בהתאם לסוג הטובין ,לרבות הסיכונים
שהבנק יציינם מדי פעם בפעם ,בפוליסת ביטוח ימי ו/או
אווירי ,לפי העניין )להלן" :פוליסת הביטוח"( ,לפי תנאים
שהבנק יסכים להם ,ולהעביר לבנק את הזכויות הנובעות
מפוליסות הביטוח לפי הנוסח שהבנק יאשר ,לשלם את כל
פרמיות הביטוח במלואם ובמועדם ולמסור לבנק את כל
תעודות הביטוח ואת האסמכתאות בעד תשלום פרמיות
הביטוח.
ב .ליתן למבטח על פי פוליסת הביטוח את ההוראות הבאות,
ולהמציא לבנק אישור כי יפעל בהתאם:
 .1קביעה בלתי חוזרת של הבנק כמוטב על פי פוליסת
הביטוח והוראה לכלול את הבנק בפוליסת הביטוח גופה,
מבלי שהבנק יהיה חייב בתשלום פרמיות כלשהן.
 .2תשלום תגמולי הביטוח ישירות לבנק עבור הטובין בכל
עת שהמבטח יהיה חייב בתשלום תגמולים אלה
בהתאם לפוליסת הביטוח ,או לפי כל דין מבלי לקזז דבר
מתגמולי הביטוח המשתלמים בגין הטובין ,פרט ליתרת
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פרמיית הביטוח שטרם שולמה בגין ביטוח הטובין עבור
שנת הביטוח השוטפת בלבד.
 .3קביעה כי פוליסת הביטוח קודמת לביטוחי הבנק )ככל
שיהיו( וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה
לשיתוף בביטוחי הבנק ככל שיהיו.
 .4אם פוליסת הביטוח חלה גם על רכוש אחר ,בנוסף על
הטובין ,המבטח ידאג לייחס את תשלומי הפרמיה
המתקבלים בקשר עם פוליסת הביטוח על חשבון
פרמיית הביטוח המגיעה בגין ביטוח הטובין.
 .5המצאת עותק מפוליסת הביטוח לבנק ,לאחר הכללתו
כמוטב כאמור לעיל ,כל זאת ללא צורך באיזו הסכמה
נוספת מטעם בעלי החשבון או מי מטעמם.
 .6לשלוח הודעות בנוגע לביטוח ו/או תוקפו ישירות לבנק,
בנוסף ,למשלוח לבעלי החשבון .אין באמור מכדי לגרוע
מחובתם של בעלי החשבון ליידע את הבנק בכל הנוגע
לכל אירוע או הודעה הקשורים לביטוח.
 .7להודיע לבנק בכל מקרה של שינוי ,ביטול או פקיעת
פוליסת הביטוח ,לפחות  30יום לפני הביטול או הפקיעה
כאמור – וזאת על אף ולמרות כל הוראה אחרת בחוק
חוזה הביטוח ,התשמ"א ,1981-כשהודעה כאמור תהווה
תנאי מוקדם לביטול פוליסת הביטוח ,או לפקיעתה.
ג .במקרה שהטובין לא יבוטחו על ידי בעלי החשבון או שלפי
שקול דעת הבנק לא יהיו מבוטחים באופן מתאים ,יהיה
רשאי הבנק לפי ראות עיניו לבטח את הטובין הממושכנים או
כל חלק מהם בשם הממשכנים או בשמו הוא ולשלם את דמי
הביטוח לחובת חשבון הממשכנים ,ותשלומים כאמור יהיו
מובטחים אף הם בבטוחות הניתנות בזה )לעיל ולהלן:
"ביטוחי הבנק"( .הבנק לא יהיה מחוייב להסדיר איזה ביטוח
שהוא ,והממשכנים פוטרים את הבנק מראש מכל אחריות
במקרה שלא יסדיר את הביטוח.
מבלי לגרוע מהאמור ,הממשכנים פוטרים את הבנק מראש
מכל אחריות למקרה שחברת הביטוח לא תשלם את סכום
הביטוח על פי הפוליסה ,כולו או חלקו ,מכל סיבה שהיא,
למעט במקרה שאי התשלום ינבע מרשלנות הבנק.
ד .הבנק רשאי לאחסן את הטובין בעצמו ,במחסני ערובה או
בכל מקום שימצא לנכון .בעלי החשבון יישאו בעלויות
הביטוח והאחסנה.
ה .בעלי החשבון מתחייבים בזה לחתום לדרישתו הראשונה
של הבנק על כל התעודות והמסמכים הדרושים לביצוע
התחייבויותיהם על פי סעיף זה .כמו כן מתחייבים בעלי
החשבון שלא לשנות או לבטל בכל צורה שהיא תנאי או
תנאים מתנאי פוליסת הביטוח ,ללא הסכמה מראש ובכתב
מאת הבנק.
 .12פירעון מיידי
א .בלי לגרוע מהאמור בהסכמים ,כהגדרתם לעיל ,לרבות פרק
האשראי בתנאים הכלליים לניהול חשבון ,מותנה בזה
במפורש שבכל אחד מהמקרים המזכים את הבנק על פי
הסכמים אלו להעמיד אשראי כלשהו של בעלי החשבון
לפירעון מיידי:
 .1בעלי החשבון מתחייבים לשלם לבנק ,לפי דרישתו
הראשונה ,את יתרת סכומי האשראים הדוקומנטריים
שהבנק הוציא עד לתאריך הנ"ל ,במלואם ,בין אם הוצגו
הדוקומנטים הרלוונטיים לבנק ובין אם לאו ,בין אם הגיע
זמן פירעונם של האשראים הדוקומנטריים כולם או
חלקם ובין אם לאו.
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 .2הבנק יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להסכים עם המוטב
על הקדמת מועד תשלום האשראי הדוקומנטרי אגב
כיבוד ,ללא צורך בהסכמת בעלי החשבון לכך.
ב .עד למועד הצגת דוקומנטים בבנק או עד לתשלום אשראי
דוקומנטרי אגב כיבוד ,יהיו הסכומים אשר ידרשו על ידי
הבנק מבעלי החשבון וישולמו לבנק ,לפי סעיף-קטן )א()(1
לעיל ,מופקדים כבטוחה לטובת הבנק להבטחת פירעון סכומי
החוב .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  , 9עד לפירעון סכומי
החוב ,לבנק תהא זכות עכוב עכבון וקיזוז על כספים אלה.
 .13פטור מאחריות בנסיבות מסוימות
בלי לגרוע מכל האמור בתנאים הכלליים לניהול חשבון וכן
בהסכמים ,בעלי החשבון פוטרים בזה את הבנק מאחריות
כלשהי בגין נזקים ,הוצאות והפסדים העלולים להיגרם לבעלי
החשבון ו/או לצד שלישי כלשהו ,במישרין או בעקיפין ,כתוצאה
ממעשה או מחדל כלשהם של צד ג' כלשהו או של בנק כתב
כלשהו ,לרבות אך לא רק בנסיבות המפורטות להלן ובלבד שאם
מדובר בצד ג' או בבנק כתב אשר נבחר על ידי הבנק ,הבנק נהג
בזהירות סבירה בבחירתו ועשה את מיטב מאמציו על מנת
למנוע נזק ו/או אובדן מבעלי החשבון.
א .כתוצאה מהעברת סכומים לבנקים כתבים אשר לא הוחזרו
לבנק במקרה שלא הוצגה הצגה מתאימה ,מאיזו סיבה
שהיא.
ב .כתוצאה מכל מעשה או מחדל של בנק כתב לרבות בגין
מעילה.
ג .כתוצאה מפירוק/כינוס/הסדר נושים וכו' של בנק כתב .עם
זאת ,הבנק יעשה בנסיבות אלו את מיטב מאמציו לקבל עבור
בעלי החשבון מסמכים  /נכסים /כספים שהוחזקו אצל הבנק
הכתב.
ד .כתוצאה מכך שהטובין לא יישלחו ו/או לא יגיעו לתעודתם
בזמן הנכון או בכלל.
ה .בשל הכמות ,המשקל ,האיכות ,המצב ,הערך ,האריזה ,אופן
ההטענה ,התיאור ,הקיום והמסירה של הטובין ,ובגין הוצאות
המשלוח של הטובין.
ו .בשל היעדר תום הלב ,מעשים או מחדלים ,יכולת פירעון,
ביצועים או כשירותם של משגר ,מוביל ,משלח או מבטח
הטובין ,או כל אדם אחר.
ז .כתוצאה מכל נזק שייגרם בקשר לטובין מאיזו סיבה שהיא
ובאיזה מקום שהוא.
ח .בשל הצורה ,דיות ,דיוק ,אמיתות ,זיוף ,ליקוי ,פסול או תוקף
חוקי של דוקומנט כלשהו ,או בשל תנאים כלליים או מסוימים
המצוינים בדוקומנט או שהוספו עליו ,וכתוצאה מכל פסול או
פגם בזכויות בעלי החשבון או מי מטעמם לפי איזה דוקומנט
שהוא וכלפי איזה צד שהוא.
ט .כתוצאה מעיכוב ,אובדן בדרך ,קטיעה או כל טעות אחרת
הנובעת מהעברת מסרים כלשהם או העברת מכתבים או
דוקומנטים כאשר מסרים ,מכתבים או דוקומנטים כאלה
מועברים או נשלחים על ידי הבנק בהתאם לתנאי האשראי
הדוקומנטרי ,או כאשר הבנק רשאי לבחור את שירות
המסירה בהיעדר הוראות אחרות באשראי הדוקומנטרי.
י .כתוצאה מטעויות בתרגומם או בפירושם של מונחים טכניים.
יא .כתוצאה מכוח עליון ,מהומות ,התקוממות אזרחית ,מרידות,
מלחמות ,פעולות טרור ,או בגין שביתות והשבתות כלשהן או
סיבות אחרות כלשהן שמחוץ לשליטת הבנק.
אין באמור לעיל כדי להטיל את נטל ההוכחה על מי שנטל זה אינו
חל עליו על פי כל דין.
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 .16זכויות נוספות של הבנק

 .14שימוש בבנקים כתבים וסוכני הבנק
א .בלי לגרוע מכל האמור בתנאים הכלליים לניהול חשבון,
לצורך ביצוע כל הקשור לאשראי דוקומנטרי ,לרבות הודעת
הוצאת  /תיקון האשראי הדוקומנטרי ,בדיקת דוקומנטים
ותשלום האשראי הדוקומנטרי בהתאם לכתב זה ,יהיה הבנק
רשאי לפעול באמצעות או להשתמש בשרותיהם של בנקים
כתבים ,בין אם נבחרו על ידי הבנק על פי שיקול דעתו
הבלעדי ובין אם נבחרו על ידי בעלי החשבון בהסכמת הבנק.
בכלל זה ,על אף כל ציון אחר שיצוין על ידי בעלי החשבון
בבקשה להוציא ,הבנק רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לפעול
באמצעות בנק כתב או שרשרת של בנקים כתבים.
ב .כל התכתובות ,והשדרים הנוגעים לאשראי הדוקומנטרי
ישלחו על ידי הבנק לבנקים כתבים על חשבון בעלי החשבון,
ובאמצעים שיקבעו על ידי הבנק לפי שיקול דעתו .בלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,יהיה הבנק רשאי לשלוח ולקבל
הודעות במערכת ה SWIFT -ו/או שיחות טלפוניות עם
בנקים כתבים ו/או עם אחרים בכל הנוגע לאשראי
הדוקומנטרי .כל שדר ו/או הודעה במערכת ה SWIFT -יוכל
להישלח בקוד ו/או בכתב רגיל או חלקו כך וחלקו כך וכמו כן
בתור שדר רגיל או דחוי או דחוף ,כפי שייראה לבנק.
ג .בכתב זה "הבנק" ,משמעו ,לפי העניין ,גם בנק כתב.
ד .בעלי החשבון מצהירים כי ידוע להם שהבנק רשאי לבצע כל
פעולה הדרושה בקשר לאשראי הדוקומנטרי ,לרבות הוצאת
האשראי הדוקומנטרי ,באמצעות סוכן הבנק.
 .15העברת זכויות וחובות
א .בעלי החשבון מסכימים בזאת באופן בלתי-חוזר לכך שהבנק
יהיה רשאי מפעם לפעם להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו
לפי כתב זה או בקשר עם כל אשראי דוקומנטרי ,כולן או
מקצתן ,לאחר/ים וזאת על ידי הסבה בכל אופן שהבנק ימצא
לנכון ,ואף שהנעברים יהיו רשאים להעביר לאחרים את
הזכויות ו/או החובות אשר הועברו להם כאמור.
ב .בעלי החשבון אינם רשאים להעביר את זכויותיהם ו/או
חובותיהם לפי כתב זה או בקשר עם כל אשראי דוקומנטרי,
כולן או מקצתן ,לאחר/ים ללא הסכמת הבנק לכך ,מראש
ובכתב.

א .הבנק רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לנקוט ,על חשבון בעלי
החשבון בשם בעלי החשבון ו/או בשם הבנק ,באמצעים
משפטיים ו/או אחרים נגד כל צד שהוא בקשר לדוקומנטים,
לטובין ו/או תמורתם וכל עניין אחר הנובע מהאשראי
הדוקומנטרי.
ב .בעלי החשבון מייפים בזה את כוחו של הבנק לאחוז בשמם
בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים כאמור בסעיף-קטן
)א( לעיל ,וכן בעלי החשבון יהיו חייבים ,לפי דרישתו
הראשונה של הבנק ,לחתום ולמסור לבנק ייפוי כוח פורמאלי
על שם מי שהבנק יציין וכל מסמך אחר אשר יהיה בו צורך,
לפי קביעת הבנק ,בקשר לאחיזת אמצעים כנ"ל.
ג .בעלי החשבון ישפו ויפצו את הבנק על כל הפסד ,נזק או
הוצאה )לרבות שכ"ט עו"ד( שייגרמו לבנק כתוצאה מפעולות
הבנק בהתאם לכתב זה ו/או על פי האשראי הדוקומנטרי,
לרבות כתוצאה מתביעה ,הליך או דרישה שהוגשו נגד
הבנק ,בישראל או בחו"ל.
 .17תחולת השיפוט והדין הזרים
א .מבלי לגרוע בתנאים הכלליים לניהול חשבון ,בעלי החשבון
מסכימים בזה לתחולת הדין הזר ולסמכות השיפוט של בתי
המשפט המוסמכים בחו"ל אשר לתחולתם ולסמכות שיפוטם
הסכימו ,לפי שיקול דעתם ,הבנק או בנקים כתבים ,בקשר
עם אשראי דוקומנטרי.
ב .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף )16ג( לעיל ,בעלי החשבון יפצו
וישפו את הבנק על כל הפסד ,נזק או הוצאה הנובעים
מתחולת הדין הזר ומסמכות השיפוט של בתי המשפט
בחו"ל ,ומתוקף חוקים ונהגים זרים.
 .18התחייבויות אחרות כלפי הבנק
למען הסר ספק ,האמור בכתב זה בא להוסיף ולא לגרוע מכל
ההתחייבויות שנטלו בעלי החשבון על עצמם כלפי הבנק ומכל
ההרשאות שניתנו לבנק על ידי בעלי החשבון בכל מסמך אחר.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנזכרים לעיל
_____________________________ _____________________________
בעלי החשבון
בנק מסד בע"מ

אד  17מסד | 3.13
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