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 :ב בקשת הביצוע מוגשת בלשכת ההוצאה לפועל

  

 תאריך בקשה  מספר תיק:
 

         
          
 

        

       

 יום חודש שנה
 

 

 

 

  
 ו1"טופס 

 ד(1 -ו 1)טפסים 
  

 

 

 

 הזוכה פרטי  

 :______________________  מזההמספר שם הזוכה:_______________________   

 :הבאות פשרויותמהא:  בחר סוג זוכה

 א.
 [ מבטח ]   
 [ חברה מנהלת ]   
 בעל רישיון למתן אשראי [ ]   
 שיון למתן שירותי פיקדון ואשראי רי בעל[  ]   
 יון להפעלת מערכת לתיווך באשראיריש בעל[  ]   
 _____________________________ )למילוי על ידי מי שבבעלותו רישיון(מספר רישיון * 
 תאריך קבלת הרישיון _____________ * 

 חשב כחסר רישיון.יהינו חובה, זוכה שלא ימלא את השדות, ישני השדות  מילוי*שים לב, 

 ב.
 תאגיד בנקאי[  ]    
 תאגיד עזר [  ]    

 סולק[  ]    

 מלווה לא מוסדי[  ] ג. 

 מלווה יחיד שלא דרך עיסוק  [  ]  ד.

    אשראי הוגן,  )ו( לחוק15מלווה שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית שלא למטרת רווח. )סעיף  [  ]  ה.
 (החוק( -)להלן 1993 -התשנ"ג          

 אחר  ____________________________________________  [  ] ו.  

 
 

 החייב פרטי   

 שם החייב:_______________________   מספר מזהה:______________________  

 חייב: סוג

 יחיד שאינו עוסק  [ ]  א. 

 יחיד עוסק [ ]  ב. 

 .  לחוק ג15תאגיד שקבע שר המשפטים לפי סעיף   [ ]  ג. 

 _______________________  מספר  ח"פ:   _______________________  שם התאגיד:          

  _______________________________ אחר  [ ]  .ד 

 

 

 טופס נלווה להגשת בקשת ביצוע שעילתה הלוואה 
 1993-לחוק אשראי הוגן, התשנ"ג 8לפי סעיף  -
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 פרטי ההלוואה

 סכום ההלוואה: __________________ש"ח.       הסכום שקיבל הלווה בפועל: ___________________ש"ח 

 מועד כריתת חוזה ההלוואה:______________________

 

 ולפרט מדוע. נוגע לענייןה שדההיש לסמן את : החוקתחולה של  

 .החוק חל במלואו [ ] 

 את הסיבה: סמן אינו חל. החוק  [ ] 

 .לחוק ג15החייב אינו בין התאגידים שקבע שר המשפטים לפי סעיף  [ ]  .א

 . שים לב, אם סימנת סעיף זה, בטופס בקשת    הלוואה ללא ריבית, ללא הצמדה וללא תוספת אחרת  [ ]  .ב

 .  5כלל חישוב הביצוע עליך לסמן        

 שים לב, אם סימנת    הלוואה ללא ריבית או תוספת אחרת, הצמודה למדד המחירים לצרכן בלבד.   [ ]  .ג

  .9כלל חישוב סעיף זה, בטופס בקשת הביצוע עליך לסמן        

 הלוואה ללא ריבית או תוספת אחרת, הצמודה לשער החליפין למטבע הישראלי בלבד. [ ]  .ד

  -מלווה שעיסוקו במתן אשראי שאינו נושא ריבית, ליחיד, או לאחר שעיסוקו במתן אשראי כאמור [ ]   .ה

 לפי סעיף  לעניין עיסוק כאמור, שלא למטרת רווח, שפטור מחובת קבלת רישיון למתן אשראי       

  . 2016 -( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו15)א()13       

 באוגוסט  25כ"ד באב התשע"ט ) הלוואה שניתנה על ידי תאגיד בנקאי, תאגיד עזר או סולק לפני [ ]  .ו

      2019)  

 ( לתקנות הסדרת 1)2]  [ עסקה בניירות ערך או עסקה בנגזרים שיש בה רכיב אשראי כאמור בתקנה  .ז

 החוק והחרגת הוצאות מגדר  הלוואות חוץ בנקאיות )החרגת סוגי עסקאות אשראי מתחולת     

 . 2019-"תוספת"(, התשע"ט     

 . היא ניתנה במשותף ליחיד ולתאגיד, שאינו מסוג התאגידים    1]  [ הלוואה שמתקיימים בה שני אלה :  .ח

 . היא ניתנה שלא לשימוש אישי, ביתי או משפחתי. 2ג לחוק;  15שקבע שר המשפטים לפי סעיף      

 לפרט סיבה לאי תחולת החוק( )יש_____________________________ :__________אחר [ ]  .ט

 

 החוק חל בחלקו: [ ]  

  .1957-תשי"זהחוק הריבית, ל 3סעיף לעניין שיעור הריבית המרבי לפי  צוהלוואה שחל עליה  [ ]  .א

  .הלוואה צמודה, שאינה צמודה למט"ח [ ]  .ב

  .₪  1,197,707.36סכום ההלוואה מעל   [ ]  .ג

   שים לב, לא חל שיעור ריבית הפיגורים  .ניכיון שטר שהוא לא שיק עצמי שניתן לעוסק למטרה עסקית  [ ]  .ד

  עד (2ד)א()15לחוק, חל שיעור ריבית הפיגורים לעניין העונשין לפי סעיף  6המרבי הקבוע בסעיף       

 .לחוק (4)      

   רבי לא חל שיעור ריבית הפיגורים המשים לב, .( נכיסה)  לעוסק למטרה עסקית( פקטורינגחשבונית ) [ ]  .ה

 .ד לחוק15עניין העונשין לפי סעיף לחוק, חל שיעור ריבית הפיגורים ל 6הקבוע בסעיף       
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  לבין  (2017באוקטובר  9)י"ט בתשרי התשע"ח  במועד שבין שלהלןהלוואה שניתנה על ידי גופים  [ ]  .ו

 מבטח, חברה מנהלת, בעל רישיון למתן אשראי, בעל   - (2019באוגוסט  25) כ"ד באב התשע"ט      

    כי ישנה  וודא .רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי      

 חל שיעור לבין סעיף זה. שים לב, א 1בסעיף שציינת לעיל  תאריך קבלת הרישיון בין התאמה       

 .לחוק 6ריבית הפיגורים המרבי הקבוע בסעיף       

 הלוואה שניתנה על ידי מי שעוסק בהפעלת מערכת מקוונת לתיווך באשראי, גם אם לא קיבל     [ ]  .ז

 בפברואר  1ט"ז בשבט התשע"ח )לבין  (2017באוקטובר  9י"ט בתשרי התשע"ח ) רישיון, בין         

 לחוק. 6ורים המרבי הקבוע בסעיף שיעור ריבית הפיגשים לב, כי חל  .( 2018        

 מלווה שאינו תאגיד בנקאי,  דייל ע (2019באוגוסט  25כ"ד באב התשע"ט )הלוואה שניתנה לפני     [ ]  .ח

 לפי חוק שיעור ריבית הפיגורים המרבי  חל .ו או ז פיםעיושאינה נכללת בסעזר או סולק תאגיד         

 כנוסחו ערב תחילתו של חוק הסדרת הלוואות חוץ  1993 -בנקאיות, התשנ"ג-הסדרת הלוואות חוץ       

  9י"ט בתשרי התשע"ח )  -)ב( לתיקון האמור 23לפי סעיף  2017 -(, התשע"ז5בנקאיות )תיקון מס'        

 .220טבלה שים לב, אם סימנת סעיף זה, בטופס בקשת הביצוע עליך לסמן  .(2017באוקטובר        

 שיעור ריבית  חל. (2019באוגוסט  25כ"ד באב התשע"ט ) לפני  ]   [  הלוואה שנתן יחיד שלא דרך עיסוק .ט

 כנוסחו ערב תחילתו של  1993 -בנקאיות, התשנ"ג-המרבי לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ הפיגורים       

   -)ב( לתיקון האמור 23לפי סעיף  2017 -(, התשע"ז5חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס'        

 הביצוע שים לב, אם סימנת סעיף זה, בטופס בקשת  .(2017באוקטובר  9י"ט בתשרי התשע"ח )       

 .220טבלה עליך לסמן         

    חל  שים לב,  .(2019באוגוסט  25כ"ד באב התשע"ט )]   [  הלוואה שנתן יחיד שלא דרך עיסוק אחרי  .י

 .ד בטופס זה6עד  6סעיפים אין צורך למלא  לחוק. 6שיעור ריבית הפיגורים המרבי הקבוע בסעיף        

 [ אחר:_______________________ )יש לפרט סיבה לתחולה חלקית של החוק(]     .יא

 

 

 

 הפניה לסעיף בחוזה ההלוואה שבו קבועה ריבית הפיגורים או הנוסחה לחישובה  

 סעיף:______________________________________________________מספר 

 מצורף הסכם ההלוואה. )יש לצרף את הסכם ההלוואה( [ ] 

 

 

 . 1993-, התשנ"גלחוק אשראי הוגן 8חובת גילוי לפי סעיף   

   ערב נוסחו כ 1993 -בנקאיות, התשנ"ג-הסדרת הלוואות חוץ)ב( לחוק 8 לפי סעיףאם חובת הגילוי היא שים לב,   

     לתיקון האמור )א(23לפי סעיף  ,2017-(, התשע"ז5תחילתו של חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס'   

 .)ב( האמור8סעיף יש למלא בהתאם לחובות הגילוי הנדרשות מכוח   

 

 

 :בהתאם לסוג האשראיד 6ג/6ב/6א/6 הסעיפים הבאים  אחדאת  יש למלא: שים לב

 6 הלוואהבקשר לחוזה  ק דין ביצוע שטר / סכום קצוב/ פס-א. 

 6 חוזה הלוואה בין לווה למלווה שעניינו מסגרת אשראי -ב. 

 6 חוזה הלוואה בין לווה למלווה שעניינו ניכיון שטר -ג. 

 6 חוזה הלוואה בין לווה למלווה שעניינו שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב -ד. 
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   חוק, יציין הבבקשה לביצוע שטר או תביעה על סכום קצוב או פסק דין שעילתם הלוואה שחל עליה     

 אלה: המלווה את הסכום שתשלומו נדרש ואת אופן חישובו, וכן פרטים    

 של תחילתו ערב כנוסחו 1993 -ג"התשנ, בנקאיות-חוץ הלוואות הסדרת)ב( לחוק 3הפרטים שיש לגלותם לפי סעיף 

 .)ב( לחוק3או לפי סעיף  2017-ז"התשע(, 5' מס תיקון) בנקאיות חוץ הלוואות הסדרת חוק

 שמות המלווה, הלווה והערב ומעניהם המלאים: .1

 כתובת  מספר מזהה שם פרטי ושם משפחה / שם תאגיד 

    1מלווה 

    2מלווה 

    1לווה 

    2לווה 

    3לווה 

    4 לווה
    1ערב 
    2ערב 
    3ערב 

 
 

 סכום ההלוואה והסכום שקיבל בפועל: .2
לפי הידוע במועד כריתת חוזה  הסכום שקיבל הלווה בפועל סכום ההלוואה 

 ההלוואה

   :1לווה 

   :2לווה 

   :3לווה 

    :4לווה 
 שיעור הריבית .3

 : ביחס לסכום ההלוואה, בחישוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית, בהתאם למועדי שיעור הריבית]   [ 

 _____________________________________________________________ פירעון ההלוואה      

 הלוואה בריבית משתנה .4

 :הלוואה בריבית משתנה]   [ 

  בסיס הריבית________________________________________________ 
 _________________________________________מרכיבי הריבית המשתנה 
 _________________________________________העקרונות לשינוי הריבית 
 _______________________ מועד השינוי 

 האירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים____________________ 

 הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר .5

 ________________ הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר]   [  

 ___________   שיעור ההצמדה_________________    סוג ההצמדה_____ .א

 מועד ההצמדה__________________ בסיס ההצמדה ______________   

 ______________________________________________הרכיבים שעליהם חלה ההצמדה  .ב

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 פירוט סכומיהן:ו 5א6עד  3א6 בסעיפים התוספת שלא פורטכל ציון  – כהגדרתה בחוק תוספת .6

 סכום סוג תוספת 

1   

2   

3   

4    
  וכן פירוט הסכומים של אותן חוק ב"תוספת"  הלהגדר (3)פסקה כאמור בציון כל ההוצאות   – הוצאות.7

 הוצאות, ככל שידועים למלווה:   

 סכום סוג הוצאה 

1   

2   

3   

4   

 

 : ______________________________האשראישיעור העלות הממשית של  .8

 שיעור העלות המרבית של האשראי החל לגבי ההלוואה_____________________.9

 שיעור ריבית הפיגורים המרבי החל לגבי ההלוואה_________________________ .10

 :יש לפרט את המידע בטבלה הבאה רעון ההלוואה ומועדיהםיתקופת ההלוואה, וסכומי התשלומים לפ .11

  ________________  :________________ עד תאריך :תקופת ההלוואה מתאריך  

 שיעור הריבית סכום ההלוואה סכום התשלום מועד התשלום מספר תשלום 

     

     

     

     

      
              תשלום במועד והתנאים לנקיטת-איהצעדים, על פי הדין ועל פי החוזה, שרשאי המלווה לנקוט בשל  .12

 :ידימצעדים אלה. וכן התנאים להעמדת הלוואה לפירעון       

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________     

    בחישוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית, לפי הידוע בעת כריתת חוזה ריבית הפיגורים  שיעור .13

 ההלוואה:      

______________________________________________________________________ 

 דם של ההלוואה ותנאיה:מוק לפירעון זכות של קיומה .14

o ____________________________  המועד למתן הודעה על הקדמת הפירעון____________ 

o  אופן מתן ההודעה_________________________________________________________ 

o ______________________________ העמלות הכרוכות בפירעון המוקדם_______________ 

o  המתפרסמת באתר האינטרנט של המלווה להיוון לנוסחה הפנייהיתרת ההלוואה או  היווןאופן    ______

_____________________________________________________________________ 

 ( להגדרה האמורה3בפסקה )כאמור  וההוצאות כהגדרתה בחוק התוספת סך .15

 סך כל התוספות וההוצאות:____________________________________________________

 _____________________________________המלווה: של זהות הגורם המפקח על פעילותו .16
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 א לחוק15לפי סעיף  חוזה הלוואה בין לווה למלווה שעניינו מסגרת אשראי   

 

 שמות המלווה, הלווה והערב ומעניהם המלאים: .1

 כתובת  מספר מזהה שם פרטי ושם משפחה / שם תאגיד 

    1מלווה 

    2מלווה 

    1לווה 

    2לווה 

    3לווה 

    4 לווה
    1ערב 
    2ערב 
    3ערב 

 
 

  סכום ההלוואה .2

 סכום ההלוואה 

  :1לווה 

  :2לווה 

  :3לווה 

   :4לווה 
 שיעור הריבית  .3

 ביחס לסכום ההלוואה, בחישוב שנתי:_____________________ שיעור הריבית]   [ 

   ציון כי הריבית תחול על כל סכום של ניצול יתרת מסגרת האשראי לרבות סכומי הריבית שטרם נפרעו ושנצברו  ]   [

 בשל תקופות קודמות.      

 הלוואה בריבית משתנה . 4

 :הלוואה בריבית משתנה]   [ 

 ________________________________________________ בסיס הריבית 
  המשתנה_________________________________________מרכיבי הריבית 
 העקרונות לשינוי הריבית_________________________________________ 
 _______________________ מועד השינוי 

 האירועים שבעקבותיהם ישונו השיעורים__________ 

 

 הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר. 5

 ________________ או לבסיס אחרהלוואה צמודה למדד ]   [  

 ___________        שיעור ההצמדה_________________    סוג ההצמדה_____ .א

 בסיס ההצמדה ______________        מועד ההצמדה__________________

 הרכיבים שעליהם חלה ההצמדה ______________________________________________ .ב

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 פירוט סכומיהן:ו 5ב6עד  3ב6 בסעיפים התוספת שלא פורטכל ציון  – כהגדרתה בחוק תוספת .6

 סכום סוג תוספת 

1   

2   

3   

4    
    אותן של הסכומים פירוט וכן בחוק" תוספת" להגדרה( 3) בפסקה כאמור ההוצאות כל ציון   – הוצאות .7

 :למלווה שידועים ככל, הוצאות    

 סכום סוג הוצאה 

1   

2   

3   

4   

 

 : ______________________________שיעור העלות הממשית של האשראי.8

 _____________________:החל לגבי ההלוואהשיעור העלות המרבית של האשראי .9

 _________________________:שיעור ריבית הפיגורים המרבי החל לגבי ההלוואה .10

 :יש לפרט את המידע בטבלה הבאה רעון ההלוואה ומועדיהםיתקופת ההלוואה, וסכומי התשלומים לפ .11

   ________________ עד תאריך ________________תקופת ההלוואה מתאריך      

 שיעור הריבית סכום ההלוואה   סכום התשלום מועד התשלום מספר תשלום 

     

     

     

      
 תשלום במועד והתנאים לנקיטת-הצעדים, על פי הדין ועל פי החוזה, שרשאי המלווה לנקוט בשל אי .12

 :ידימוכן התנאים להעמדת הלוואה לפירעון  ,צעדים אלה      

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________     

 בחישוב שנתי, לפי הידוע בעת כריתת חוזה ההלוואה:ריבית הפיגורים  שיעור .13

______________________________________________________________________ 

 דם של ההלוואה ותנאיה:מוק לפירעון זכות של קיומה .14

o ____________________________  המועד למתן הודעה על הקדמת הפירעון____________ 

o _____________________________________________  :אופן מתן ההודעה__________ 

o  הכרוכות בפירעון המוקדם ______________________________העמלות_______________ 

o  המתפרסמת באתר האינטרנט של המלווה להיוון לנוסחה הפנייהיתרת ההלוואה או  היווןאופן    ______

_____________________________________________________________________ 

 ווספו לקרן     ( להגדרה "תוספת" בחוק שית3סך התוספת וההוצאות כאמור בפסקה )  סך התוספת וההוצאות .15

 .ישולם במועדו, לפי תנאי הריבית והתוספת הידועים במועד כריתת חוזה ההלוואהההלוואה, אם כל תשלום       

 _____________________________________ סך כל התוספת וההוצאות      

 ________________________________________המפקח על פעילותו של המלווה: זהות הגורם .16
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  שמסר מסמך: האשראי מסגרת הגדלת של במקרה )צרף את המסמכים הבאים(:  צירוף מסמך חובה .17

         שיעור את זה ובכלל, החדשה האשראי מסגרת ואת האשראי מסגרת הגדלת את המתעד ללווה המלווה           

 .החדשה המסגרת לגבי החלה הריבית           

 

 ב לחוק 15לפי סעיף   חוזה הלוואה בין לווה למלווה שעניינו ניכיון שטר  

 

 שמות המלווה, הלווה והערב ומעניהם המלאים: .1

 כתובת  מספר מזהה שם פרטי ושם משפחה / שם תאגיד 

    1מלווה 

    2מלווה 

    1לווה 

    2לווה 

    3לווה 

    4 לווה
    1ערב 
    2ערב 
    3ערב 

 
 תשלום במועד והתנאים לנקיטת-הצעדים, על פי הדין ועל פי החוזה, שרשאי המלווה לנקוט בשל אי .2

 :ידימצעדים אלה וכן התנאים להעמדת הלוואה לפירעון     

        ______________________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________ 

 

 שיעור ריבית הפיגורים 

 :________________________________ שיעור ריבית הפיגורים המרבי החל לגבי ההלוואה. 3

 

 המביא בחשבון גם ריבית דריבית, לפי הידוע בעת כריתת חוזה  בחישוב שנתי שיעור ריבית הפיגורים .4

 ההלוואה:___________________________________________________________________    

 

 דם של ההלוואה ותנאיה:מוק לפירעון זכות של קיומה.5

o ____________________________  המועד למתן הודעה על הקדמת הפירעון____________ 

o   אופן מתן ההודעה_______________________________________________________ 

o ______________________________ העמלות הכרוכות בפירעון המוקדם_______________ 

o  המתפרסמת באתר האינטרנט של המלווה ______  להיוון לנוסחה הפנייהיתרת ההלוואה או  היווןאופן 

            _____________________________________________________________________ 

 ________________________________________:זהות הגורם המפקח על פעילותו של המלווה .6
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 מסמך משלים, שנמסר ללווה טרם ביצוע ניכיון השטר, ובו פרטים אלה:  – צירוף מסמך חובה.7
 

וכן הפרטים כאמור לעניין מושך השיק, ולעניין מסב השיק ככל שהם ידועים  לחוק (1)ב()3הפרטים הקבועים בסעיף  (א)

 למלווה;

 סכום השטר; (ב)

 כל סכום שינוכה מהשטר; (ג)

 הסכום שקיבל הלווה בפועל; (ד)

 שיעור העלות הממשית של האשראי; (ה)

 י ההלוואה;שיעור עלות המרבית של האשראי החל לגב (ו)

 .]   [  המסמך רצ"ב

 

     לווה למלווה שעניינו שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב כמשמעותם בסעיףחוזה הלוואה בין   

 1981–א לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, התשמ"א7   

 

 שמות המלווה, הלווה והערב ומעניהם המלאים: .1

 כתובת  מספר מזהה שם פרטי ושם משפחה / שם תאגיד 

    1מלווה 

    2מלווה 

    1לווה 

    2לווה 

    3לווה 

    4 לווה
    1ערב 
    2ערב 
    3ערב 

 
 

 שיעור הריבית  .2

 ביחס לסכום ההלוואה, בחישוב שנתי המביא בחשבון גם ריבית דריבית, בהתאם למועדי פירעון    שיעור הריבית]   [ 

  ההלוואה:_____________________      

 הלוואה בריבית משתנה .3

 :הלוואה בריבית משתנה]   [  

 ________________________________________________ בסיס הריבית 

 _________________________________________מרכיבי הריבית המשתנה 

 _________________________________________העקרונות לשינוי הריבית 

 _______________________ מועד השינוי 

  שבעקבותיהם ישונו השיעוריםהאירועים_________________________ 
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 הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר .4

 ________________ הלוואה צמודה למדד או לבסיס אחר]   [  

 ___________        שיעור ההצמדה_________________    סוג ההצמדה_____ .א

 ההצמדה__________________בסיס ההצמדה ______________        מועד 

 

 הרכיבים שעליהם חלה ההצמדה ____________________________________________ .ב

            _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 , תוך פירוט סכומיהן:(4ד6-ו 3ד6, 2ד6) לעיל 4עד  2ציון תוספות שלא פורטו בסעיפים  – תוספות .5

 סכום סוג תוספת 

1   

2   

3   

4    
 ככל, הוצאות אותן של הסכומים פירוט וכן בחוק" תוספת" להגדרה( 3) בפסקה כאמור ההוצאות כל ציון  הוצאות .6

 :למלווה שידועים

 סכום הוצאהסוג  

1   

2   

3   

4   

 

 

 :_____________________שיעור העלות המרבית של האשראי החל לגבי ההלוואה .7

 _________________________שיעור ריבית הפיגורים המרבי החל לגבי ההלוואה: .8

  והתנאים לנקיטתתשלום במועד -הצעדים, על פי הדין ועל פי החוזה, שרשאי המלווה לנקוט בשל אי .9

 :ידימצעדים אלה. וכן התנאים להעמדת הלוואה לפירעון     

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 בחישוב שנתי, המביא בחשבון גם ריבית דריבית, לפי הידוע בעת כריתת חוזה   ריבית הפיגורים  שיעור .10

 ההלוואה:      

__________________________________________________________________ 

 דם של ההלוואה ותנאיה:מוק לפירעון זכות של קיומה .11

o ____________________________  המועד למתן הודעה על הקדמת הפירעון____________ 

o   :אופן מתן ההודעה_______________________________________________________ 

o ______________________________ העמלות הכרוכות בפירעון המוקדם_______________ 

o  המתפרסמת באתר האינטרנט של המלווה ______    להיוון לנוסחה הפנייהיתרת ההלוואה או  היווןאופן

_____________________________________________________________________ 

 ________________________________________זהות הגורם המפקח על פעילותו של המלווה: .12

 )צרף את המסמך הבא(:  צירוף מסמך חובה .13

 .]  [ רצ"ב מסמך דו"ח תקופתי            

http://www.eca.gov.il/
http://www.google.co.il/url?url=http://mops.gov.il/crimeandsociety/pages/strugglewithhumantrafficking.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQwW4wAmoVChMIgZrynaeRxwIVxG7bCh1tqwNb&usg=AFQjCNGcvLa6RvGE2tHdWzV353sW8CIJ-A


                                                                                   

 
 12מתוך  11מוד ע                                                                                                              

יישום חוק אשראי הוגן  ו1טופס 

 03.2020( גרסת 640)

 www.eca.gov.il  :אתר האינטרנט 073-2055000 / *35592מוקד שירות טלפוני 

 

 : סוגי האשראי לכלסעיפים המתייחסים 

 הסעיפים הבאים( כל)שים לב יש למלא את 

 קיומן של התראות בשל הפיגור בתשלומים: - התראות

מספר 

 התראה

 תאריך משלוח התראה

1  

2  

3  

4   

 :לפירעון ההלוואה ומועדיהם, בפירוט סכום ההלוואה והריבית בכל תשלום תשלומים ששילם הלווה 

 שיעור הריבית ההלוואהיתרת  סכום התשלום מועד התשלום

    

    

    

    
 
 לתשומת ליבך, סכום זה צריך להיות זהה לסכום החוב בבקשת הביצוע:יתרת החוב במועד הגשת התובענה.  

____________________________________________________________________________ 

קרן, הצמדה, ריבית וריבית הפיגורים ביחס אליהם שנצברו עד למועד הגשת התשלומים שבפיגור, בחלוקה לפי 

 התובענה:

התשלום  

 שבפיגור

הצמדה  קרן מועד התשלום

שנצברה עד 

מועד הגשת 

 התובענה

ריבית שנצברה 

עד מועד הגשת 

 התובענה

ריבית פיגורים 

שנצברה עד 

מועד הגשת 

 התובענה

      

      

      

      
 
 :התובענה הגשת למועד עד שנצבר אליו ביחס הפיגורים וריבית הריבית וסכוםהוקדם כל סכום שמועד פירעונו  

סכום הריבית עד  סכום התשלום מועד התשלום

מועד הגשת 

 התובענה

סכום ריבית 

הפיגורים עד  מועד 

 הגשת התובענה 

 סך הכל

     

     

     

     

 :____________________________סך הכל
 

7 

8 

9 

11 

10 
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        ושנקבע בחוזה הסכום שהמלווה דורש מהלווה בשל הוצאות שהוציא לגביית תשלום שהלווה פיגר בתשלומו   

 :לחוק א7כאמור בסעיף ההלוואה שהוא רשאי לגבותן מהלווה   

 סכום ההוצאה ההוצאה 

1   

2   

3   

 ההוצאות:__________________________הסכום הכולל של 
 

 ובלבד     במועד העמדתה ההלוואה העמדתשנדרשו לצורך  הוצאותהסכום שהמלווה דורש מהלווה בשל   

 שההוצאות הן מסוג ובסכום שאושר בתקנות:__________________________  

 הצהרה וחתימה  

ידוע לי, שמסירת פרטים לא  ם. בבקשה זו ובנספחיה נכונים ומלאי אני הח"מ מצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי

 נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק.

 

 שם ממלא הטופס:_______________  תאריך:_______________   חתימה:_________________

13 

12 

14 
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