הסכם הצטרפות לווה
בין:

בלנדר פי2פי ישראל בע"מ
מ"ז 515338903
מרחוב ז'בוטינסקי  ,7רמת גן
("החברה")

לבין:

_____________
מ"ז _____________
מרחוב __________
_____________
("הלווה")

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל והחברה מפעילה את אתר  http://blender.co.ilואפליקציית מובייל ( Blenderוביחד "האתר"),
המציע שירותי פלטפורמה מקוונת הפועלת על בסיס מודל עמית-לעמית ()Peer-to-Peer
("המיזם") ,המאפשרת יצירת חיבור ישיר בין המבקשים לקבל הלוואה ("לווים") לבין המעוניינים
להעמיד הלוואה לאותם לווים ("מלווים") ,באמצעות מערכת תוכנה סגורה המאפשרת את אותו
חיבור ישיר כאמור באופן אוטומטי ("המערכת");
והואיל והלווה מבקש לקבל הלוואה במסגרת המיזם ובתיווכו ,ממשתמשים הרשומים כמלווים באתר;
והואיל והחברה והלווה ("הצדדים") מעוניינים להעלות על הכתב את המוסכם ביניהם בנוגע להצטרפות
הלווה לאתר ושימוש בשירותי המיזם לצורך קבלת הלוואה על-ידו מהמלווים ,הכל כמפורט
בהסכם זה להלן ("ההסכם").
לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא

.1.1

המבוא להסכם ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות
ההסכם.

.1.3

למונחים בהסכם זה תהא אותה המשמעות המוענקת להם בתנאי השימוש שבאתר הניתנים לצפייה
כאן ("תנאי השימוש") ,אלא אם נאמר ו/או הוגדר אחרת ,במפורש ,בהסכם זה .במספר הוראות
בהסכם זה ולצורך הנוחות בלבד ,נכללו מספר הגדרות מונחים במלואן ,כפי הופעתן במסמך תנאי
השימוש.

.1.4

תנאי השימוש ,כהגדרתם לעיל ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה וחתימה על הסכם זה משמעותה
הסכמה לתנאי השימוש .בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הסכם זה לבין תנאי השימוש,
כפי שיעודכנו מעת לעת ,יגברו הוראות הסכם זה.

.1.5

כל האמור בהסכם זה במין זכר כוונתו גם למין נקבה ,אלא אם כן משתמע באופן מפורש אחרת
מלשון סעיפי ההסכם.

.1.6

למען הסר ספק יובהר ,כי הסכם זה ייכנס לתוקף רק כאשר המשתמש יהיה במעמד של לווה,
כמפורט לעניין זה בסעיפים  3.3ו 3.6-להלן.
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.2

הצהרות הלווה
הלווה מצהיר ,מתחייב ומאשר בזאת כלפי החברה כדלקמן:

.2.1

כי הוא מודע לכך ומבין שהחברה מפעילה ומעמידה את האתר ואת המיזם לשימושם של לווים
ומלווים ,והיא אינה צד ,במפורש או במשתמע ,להסכם ההלוואה (שייכרת בין הלווה לבין מלווים
בנוגע לעסקת ההלוואה ביניהם);

.2.2

כי הוא מודע לכך ומבין ,שתנאי השימוש מחייבים אותו והוא קרא ,הבין והסכים להם;

.2.3

כי הוא מבין את אופן הפעולה של המיזם;

.2.4

כי הוא מודע לכך ,שפתיחת מכרז הינה פעולה בלתי חוזרת ,אשר מסתיימת בהעמדת הלוואה ללווה
על-ידי מלווים וכריתת הסכם ההלוואה (כהגדרתו להלן);

.2.5

כי הוא מודע לכך ומבין ,שהחברה אינה מתחייבת ,כי תועמד ללווה הלוואה במסגרת האתר,
והעמדת ההלוואה כרוכה וכפופה ,בין היתר ,בהשלמת התנאים הרלוונטיים כמבואר בתנאי
השימוש ,וכן לתנאים הרלוונטיים הקבועים בהסכם זה ,בהסכם הצטרפות מלווה ,בהסכם ההלוואה
(ככל שייכרת) ותנאים נוספים שייקבעו על-ידי החברה מעת לעת ,ככל שייקבעו;

.2.6

כי הוא מודע לכך ומבין ,שאם וככל שבקשת ההלוואה תענה באמצעות המערכת ,החברה אינה
מתחייבת ,כי הסכם ההלוואה שייכרת יהיה בתנאים הזהים לתנאים שהתבקשו על-ידי הלווה;

.2.7

כי הוא מודע לכך ומבין ,שכטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט) ,ההגנה עליהן
אינה אבסולוטית ,ולפיכך ,האתר ו/או המיזם ו/או המערכת חשופים לתקלות טכניות ואחרות (כגון,
אך לא רק ,וירוסים ,תולעים ,סוסים טרויאנים ,אירועי כוח עליון ,תקלות ו/או הפסקות פעילות
בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב) ,העשויות להשפיע על פעילות האתר ו/או המיזם ו/או
המערכת ולגרום למשתמשים ,לרבות ללווה ,נזקים שלחברה אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת
לאמוד ולצפות אותם מראש;

.2.8

כי הוא מודע לכך ומבין ,שהחברה לא תהא אחראית לנזקים שייגרמו לו כתוצאה ממעשה או ממחדל
של גורם שלישי כלשהו ו/או עקב האמור בסעיף  2.7לעיל ,והלווה פוטר בזאת את החברה מכל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך;

.2.9

כי הוא מודע לכך ומבין ,שהאתר ו/או המיזם אינם כפופים לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח ,1968-והם
אינם מפוקחים על-ידי הרשות לניירות ערך;

 .2.10כי הוא מודע לכך ומבין ,שהחברה רשאית לשנות את תנאי הסכם זה ונספחיו .החברה תודיע ללווה
על כך באמצעות דרכי ההתקשרות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דרכי ההתקשרות שנקבעו באתר;
 .2.11כי כל הפרטים אשר מסר במסגרת הליך הרישום (כהגדרתו להלן) ולצורך בדיקת התאמה (כהגדרתה
להלן) או בכל הליך אחר אשר נדרש במיזם ,נכונים ,מלאים ומדויקים ,ואינם מכילים פרט מטעה
ו/או לא מדויק כלשהו והינם חלק מהמצגים וההצהרות שבהסכם ההלוואה;
 .2.12כי הוא מודע לכך ומבין ,שהמלווים במיזם מסכימים להעמיד לו הלוואה במסגרת המיזם בהסתמך
על ההצהרות והמצגים שמסר במסגרת הסכם זה והסכם ההלוואה;
 .2.13כי השימוש באתר נעשה על דעתו ואחריותו של הלווה והוא יישא באחריות הבלעדית לכל תוצאה
הנובעת מכך;
 .2.14כי הוא אינו נוטל הלוואה במסגרת המיזם לצורך שימוש עסקי ,אלא לשימוש אישי בלבד .ככל שעל
אף האמור בהצהרה זו של הלווה ,ההלוואה תשמש את הלווה לצורך שימוש עסקי ,הלווה מצהיר
ומאשר בזאת ,כי הוא מודע לכך ומבין שהוראות חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א 1981-והתקנות
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שהותקנו מכוחו לא תחולנה על התקשרות הצדדים על-פי הסכם זה;
 .2.15כי הוא מודע לכך ומבין ,שההלוואות דרך המיזם כפופות לתנאי שטר היתר עסקא (הניתן לצפייה
כאן).

.3

רישום הלווה לאתר לצורך השתתפות במיזם

.3.1

על מנת לעשות שימוש בשירותים שמציע המיזם ועל מנת שמשתמש המבקש להיות לווה במיזם
יוכל לבקש לקבל הלוואות ממלווים רשומים באתר ,על המשתמש למלא את שאלון הלווה באתר
ולמסור לחברה מסמכים שיידרשו על-ידה בעת רישומו כלווה באתר וכפי שיתבקש על-ידי החברה
מעת לעת ("הליך הרישום").

.3.2

לאחר שהלווה ישלים את הליך הרישום ,החברה תבצע הליך של אימות הנתונים אותם מסר
המשתמש בהליך הרישום ,הכל בהתאם למדיניות החברה ולנהלים שיקבעו לעניין זה מעת לעת על-
ידי החברה ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ("בדיקת התאמה").

.3.3

לאחר השלמת הליך הרישום ובדיקת ההתאמה ,החברה תמסור למשתמש המבקש להיות לווה
במיזם הודעה בדבר התאמתו או בדבר אי התאמתו לשמש כלווה במיזם ,בכל דרך שתראה לה
מתאימה בנסיבות העניין.

.3.4

החברה אינה חייבת לאשר את התאמתו של משתמש המבקש להיות לווה במיזם .לחברה שיקול
הדעת הבלעדי שלא לאשר התאמה של משתמש המבקש להיות לווה במיזם ,בין היתר ,אך לא רק,
אם היא סבורה ,כי תנאי בסיס לווה (כהגדרתם בתנאי השימוש) אינם עולים בקנה אחד עם הוראות
חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות ,תשנ"ג 1993-או כל חוק רלוונטי אחר .החלטת החברה לעניין
אי קבלת משתמש כלווה במיזם תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור ,והמשתמש מוותר בזאת על כל
טענה ו/או דרישה בעניין זה.

.3.5

ככל שהחברה תמצא את המשתמש כמתאים לשמש כלווה ,המערכת תקבע באופן אוטומטי את
תנאי בסיס לווה (כהגדרת מונח זה במסמך תנאי השימוש).

.3.6

רק לאחר שמשתמש המבקש להצטרף כלווה במיזם יקבל מהחברה הודעה בדבר השלמת הליך
הרישום והשלמת בדיקת ההתאמה בהצלחה  -הסכם זה ייכנס לתוקף ,והלווה יוכל לבקש לקבל
הלוואות במסגרת המיזם.

.3.7

מובהר בזאת ,כי גם אם מבחינה טכנית יתאפשר למשתמש באתר למלא פרטים באתר לצורך יצירת
בקשת הלוואה  -מכרז הלוואה יפתח להצעות מלווים רק לאחר שאותו משתמש יקבל הודעה
מהחברה בדבר השלמת הליך הרישום ובדיקת ההתאמה בהצלחה ושינוי מעמדו של אותו משתמש
לסטטוס של לווה.

.3.8

ללווה תעמוד הזכות להודיע לחברה על ביטול רישומו לאתר בהתאם לסעיף 14ג(ג)( )2לחוק הגנת
הצרכן ,תשמ"א"( 1981-חוק הגנת הצרכן") ,בתוך ארבע עשר ( )14יום ממועד אישור הצטרפותו
כלווה במיזם ,אך לא יאוחר משני ( )2ימי עסקים קודם למועד שנקבע לתום תקופת המכרז אותו
יצר.

.4

פעילות הלווה באתר

.4.1

הלווה יהיה רשאי לבקש הלוואה ממלווים במיזם באמצעות המערכת ("בקשת ההלוואה") .בבקשת
ההלוואה הלווה יפרט את סכום ההלוואה המבוקש ,הריבית אותה הוא מוכן לשלם ואת תקופת
ההלוואה המבוקשת ובלבד שכל אלה אינם חורגים מתנאי הבסיס ללווה.

.4.2

בטרם תיכלל בקשת הלוואה במערכת והמערכת תאפשר למלווים להגיש הצעות מלווה (כהגדרת
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מונח זה בתנאי השימוש) ("מכרז הלוואה")  -תימסר ללווה הודעה באתר בדבר כל הנתונים הבאים:
(א)

פרק הזמן בו מכרז ההלוואה יהיה פתוח להצעות מלווים ("תקופת המכרז");

(ב)

סכום הלוואה מהירה (ככל שניתנה אפשרות זו ,בהתאם לאמור להלן);

(ג)

סכום הלוואה קובע.

לעניין זה:
סכום הלוואה מהירה הוא סכום ,השווה או נמוך מסכום ההלוואה הנקוב בבקשת ההלוואה ,כפי
שייקבע על-ידי המערכת ,אם ייקבע ,אשר אם יצטברו במכרז ההלוואה הצעות מלווים בסכום זה
לפחות ,הלווה יהיה רשאי לסיים את מכרז הלוואה לפני תום תקופת המכרז.
סכום הלוואה קובע הוא סכום ,השווה או נמוך מסכום ההלוואה הנקוב בבקשת ההלוואה (השווה
או גבוה מסכום הלוואה מהירה) ,כפי שייקבע על-ידי המערכת ,אשר אם יצטברו במכרז ההלוואה
הצעות מלווים בסכום זה לפחות ,הלווה יקבל הלוואה בתום תקופת המכרז.
.4.3

מכרז הלוואה יסתיים בהצלחה בהעמדת הלוואה ללווה ,בכל אחד מהמקרים הבאים (כל אחד מאלה
– "סגירת הלוואה"):
(א)

לאחר שהצטברו במהלך תקופת המכרז הצעות מלווים בסכום מצטבר השווה או העולה
על סכום הלוואה מהירה (ככל שניתנה אפשרות זו) ,והלווה בחר לסיים את מכרז ההלוואה
לפני תום תקופת המכרז ולקבל הלוואה בסכום קרן הלוואה שהצטבר עד אותו המועד
ובתנאי הריבית שנקבעו במכרז ההלוואה באותה עת;

(ב)

בתום תקופת המכרז  -אם הצטבר מלוא סכום ההלוואה המבוקש ,או סכום השווה או
העולה על סכום הלוואה קובע ,ובתנאי הריבית שנקבעו בתום מכרז ההלוואה.

מובהר בזאת ,כי אם בתום תקופת המכרז לא הצטבר סכום ההלוואה הקובע (והלווה לא מימש
במהלך תקופת המכרז את אפשרות ההלוואה המהירה ,ככל שניתנה) ,אזי לא תועמד כל הלוואה
ללווה במכרז ההלוואה והלווה יהיה רשאי להגיש בקשת הלוואה חדשה.
במהלך תקופת המכרז יוכל הלווה ,במקום המיועד לכך באתר ,לקבל מידע אודות סכומי הצעות
המלווים שהתקבלו במכרז ההלוואה עד לאותו שלב והריבית של ההלוואה באותו מועד ,וכן לבחור
אם הוא מעוניין לסיים את תקופת המכרז עוד בטרם הגיע מועד תום תקופת המכרז ולקבל את סכום
ההלוואה שהצטבר עד לאותו המועד ,אם הצטבר סכום מעל סכום ההלוואה המהירה (ככל שניתנה
לו אפשרות זו) ,או להמתין עד לסיום תקופת המכרז.
.4.4

עם סגירת הלוואה ,ייכרת אוטומטית הסכם הלוואה מחייב בין הלווה ובין המלווים וזאת ,בהתאם
לתנאי הסכם ההלוואה שבין כל אחד מהמלווים לבין הלווה (הניתן לצפייה כאן) (לעיל ולהלן:
"הסכם ההלוואה") .מובהר ,כי עם כל אחד מהמלווים שנטל חלק בסגירת הלוואה כלשהי ייכרת
הסכם הלוואה נפרד ,בהתאם לסכום שהציע אותו מלווה במכרז והתקבל על-ידי המערכת באופן
אוטומטי.

.4.5

למען הסר ספק ,משעה שנפתח המכרז ,הלווה לא יוכל לחזור בו מבקשת ההלוואה .מובהר ,כי בכל
מקרה של ביטול מכרז על-ידי הלווה בנסיבות שאינן בהתאם לחוק הגנת הצרכן ,כאמור בסעיף 3.8
לעיל ,ייגבו דמי ניהול וארגון הלוואה בשיעור הקבוע בתעריפון החברה ,אשר יעודכן מעת לעת (הניתן
לצפייה כאן) ("התעריפון").

.4.6

במהלך תקופת המכרז ,יוכל הלווה ,במקום המיועד לכך באתר ,לקבל מידע אודות סכומי הצעות
המלווים שהתקבלו במכרז ההלוואה והריבית המשוקללת של הלוואה באותו מועד.
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.4.7

עם כריתת הסכם ההלוואה ,החברה תורה לנאמן להעביר את קרן ההלוואה מחשבון המעבר לחשבון
הבנק של הלווה ,כהגדרתו בסעיף (9.1א) להלן ,בניכוי דמי טיפול בהתאם לתעריפון ,ובניכוי תשלום
לקרן ביטחון (סכום העברה לקרן מהלווה) בהתאם לקבוע בתנאי השימוש ובתקנון קרן הביטחון
(הניתן לצפייה כאן).
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מקום בו החברה תאפשר ללווה לבקש כי קרן ההלוואה ,לאחר
ביצוע הניכויים המפורטים בסעיף זה לעיל ,תועבר לחשבון בנק של מוטב אחר ,התנאים לכך יפורטו
בדף מתאים באתר.

.4.8

החזרי ההלוואות יבוצעו על-ידי הלווה ,מחשבון הבנק או באמצעות חיוב כרטיס האשראי שלו ,שאת
פרטיהם מסר הלווה במועד הצטרפותו למיזם (לפי שיקול דעת החברה) ,לחשבון המעבר.

.5

בקשת הלוואה משותפת

.5.1

לווה במיזם יהיה רשאי לבקש לקבל הלוואה במיזם במשותף עם לווה אחר במיזם ("בקשת הלוואה
משותפת").
לעניין כל בקשת הלוואה משותפת ,שני הלווים ייקראו יחד "הלווה המשותף" וכל אחד לחוד "יחיד
הלווה המשותף".

.5.2

כחלק מהליך הגשת בקשת הלוואה משותפת ,שני יחידי הלווה המשותף יידרשו למסור לחברה את
הפרטים הנדרשים להצטרפות לווה למיזם וכן פרטים נוספים לצורך הגשת בקשת הלוואה משותפת
כמפורט בתנאי השימוש.

.5.3

החברה רשאית לא לאשר ללווה להגיש בקשות הלוואה משותפת עם לווה אחר במיזם או לקבל
הלוואות מכוחן ,על אף השלמת ההליכים המפורטים לעיל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא
חובת מתן נימוק .החלטת החברה לעניין זה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור והלווה מוותר בזאת
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

.5.4

במידה וכל אחד מבין יחידי הלווה המשותף עמד בכל הדרישות הנזכרות בסעיף  5.2לעיל ובכפוף
להוראות סעיף  5.3לעיל ,תנאי הבסיס להלוואה ייקבעו בהתחשב בנתוני כל אחד מיחידי הלווה
המשותף ("תנאי בסיס הלווה המשותף").

.5.5

ביחס להלוואה משותפת ולמעט אם ההקשר או הוראות תנאי השימוש ו/או ההסכמים מחייבים
אחרת ,לצורך תנאי השימוש וההסכמים:
(א)

בקשת הלוואה משותפת שתוגש על-ידי לווה משותף תיחשב כבקשת הלוואה לכל דבר ועניין;
ו-

(ב)

כל התייחסות בתנאי השימוש ו/או בהסכמים לתנאי בסיס הלווה שנקבע ללווה המשותף
בקשר לבקשת ההלוואה המשותפת כאמור תהא לתנאי בסיס הלווה המשותף.

.5.6

החל ממועד קבלת אישורי הלווה המשותף על-ידי החברה ,אחריות הלווה בקשר לבקשת הלוואה
משותפת שהוגשה על-ידו או על שמו ובקשר להלוואה אשר תועמד ללווה המשותף מכוחה (ככל
שהלוואה כאמור תיסגר) ("הלוואה משותפת") מכוח תנאי השימוש וההסכמים תחול עליו ביחד עם
יחיד הלווה המשותף האחר ולחוד.

.5.7

עם כריתת הסכם ההלוואה אשר ייכרת כתוצאה מסגירת ההלוואה המשותפת כמפורט בסעיף 4.4
לעיל ,החברה תורה לנאמן להעביר את קרן ההלוואה מחשבון המעבר לחשבון הבנק של יחיד הלווה
המשותף שננקב בבקשת ההלוואה המשותפת (ובלבד שזה החשבון עימו נרשם יחיד הלווה המשותף
לאתר) בניכוי דמי טיפול בהתאם לתעריפון ובניכוי תשלום לקרן הביטחון (סכום העברה לקרן
מהלווה) בהתאם לקבוע בתנאי השימוש ובתקנון קרן הביטחון (הניתן לצפייה כאן).
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.5.8

החזרי ההלוואה המשותפת יבוצעו מחשבון הבנק של יחיד הלווה המשותף אליו הועבר סכום
ההלוואה כאמור בסעיף  5.7לעיל.

.6

הצהרות יחיד לווה משותף
בנוסף להתחייבויות הלווה בהסכם זה ,בתנאי השימוש ובהסכמים (כהגדרתם במסמך תנאי
השימוש) ,בהגשת בקשת הלוואה משותפת ו/או במתן אישור לווה משותף (כהגדרת מונח זה בתנאי
השימוש) הלווה מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:

.6.1

הוא מודע לכך שעם מתן אישור לווה משותף או עם הגשת בקשת הלוואה משותפת ,לפי העניין ,הוא
מאשר כי אחריותו בקשר לבקשת הלוואה משותפת שהוגשה על שמו ובקשר להלוואה אשר תועמד
ללווה המשותף מכוחן (ככל שהלוואה כאמור תיסגר) ("הלוואה משותפת") מכוח תנאי השימוש
וההסכמים חלה עליו ועל יחיד הלווה המשותף האחר ביחד ולחוד;

.6.2

הוא מודע לכך שכל פעולה (מעשה או מחדל) שלו או של יחיד הלווה המשותף האחר בקשר לבקשת
ההלוואה המשותפת ו/או ההלוואה המשותפת (לפי העניין) שהוגשה על-ידי הלווה המשותף ו/או
הועמדה לו (לפי העניין) תחייב את שני יחידי הלווה המשותף לכל דבר ועניין ותיחשב כאילו היא
בוצעה על-ידי שניהם יחדיו ובהסכמתם;

.6.3

בטרם מסירת כל הוראה או הודעה לחברה בקשר לבקשת הלוואה משותפת ו/או הלוואה משותפת
(לפי העניין) שהוגשה על-ידי הלווה המשותף ו/או הועמדה לו (לפי העניין) הוא יקבל את הסכמת
יחיד הלווה המשותף האחר לתוכנה ולעצם מסירתה לחברה;

.6.4

מיד עם קבלת כל הודעה מהחברה בקשר לבקשת הלוואה משותפת ו/או הלוואה משותפת (לפי
העניין) שהוגשה על-ידי הלווה המשותף ו/או הועמדה לו (לפי העניין) הוא ימסור העתק ממנה ליחיד
הלווה המשותף האחר באופן מיידי;

.6.5

הוא מודע לכך שהחברה מסתמכת על הצהרותיו והתחייבויותיו וכן על הצהרותיו והתחייבויותיו
של יחיד הלווה המשותף האחר המפורטות בסעיף  6זה לעיל ,וכי בהתאם לכך ,הוא מצהיר ומאשר
כי:

.7

(א)

הוא מודע לכך שהחברה תהא רשאית לפעול לפי כל הוראה ו/או הודעה שתימסר לה על-ידו
או על-ידי יחיד הלווה המשותף האחר בקשר לבקשת הלוואה משותפת ו/או הלוואה משותפת
(לפי העניין) שהוגשה על-ידי הלווה המשותף ו/או הועמדה לו (לפי העניין) מבלי לקבל את
אישורו של יחיד הלווה המשותף האחר או את אישורו ,בהתאמה ,וכי החברה לא תישא בכל
אחריות בגין מילוי כל פעולה ו/או הסתמכות על כל הודעה כאמור אשר בפועל לא נמסרו
לחברה על דעתו או בהסכמתו או על דעת ובהסכמת יחיד הלווה המשותף האחר ,לפי העניין,
בניגוד להתחייבות יחיד הלווה המשותף האחר או להתחייבותו המפורטת בסעיף  6.3לעיל
(בהתאמה); וכי

(ב)

הוא מודע לכך שכל הודעה שתימסר לו או ליחיד הלווה המשותף האחר על-ידי החברה בקשר
לבקשת הלוואה משותפת ו/או הלוואה משותפת (לפי העניין) שהוגשה על-ידי הלווה המשותף
ו/או הועמדה לו (לפי העניין) תיחשב כאילו נמסרה גם ליחיד הלווה המשותף האחר או לו,
בהתאמה ,וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין הודעה כאמור שלא נמסרה בפועל ליחיד
הלווה המשותף האחר או לו ,לפי העניין ,בניגוד להצהרתו או להצהרת יחיד הלווה המשותף
האחר המפורטת בסעיף  6.4לעיל.

התחייבויות הלווה
בנוסף להתחייבויות הלווה בהסכם זה ובהסכמים (כהגדרתם במסמך תנאי השימוש) מתחייב הלווה
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כדלקמן:
.7.1

לאשר באופן אלקטרוני הסכם זה כמו גם את תנאי השימוש והסכם ההלוואה.

.7.2

להסדיר את הוראת הקבע לחשבון הבנק שאת פרטיו מסר בהליך הרישום.

.7.3

להודיע לחברה באופן מידי ,על כל שינוי בפרטים שמסר לחברה ,מיד עם היוודע לו עליהם ,באמצעות
עדכון העמוד האישי שלו באתר.

.7.4

לחתום מיד עם דרישתם הראשונה של החברה ו/או המלווים ,על כל המסמכים שיהיו דרושים
לדעתם ,מדי פעם ,למתן תוקף לכל הוראה מהוראות הסכם הצטרפות לווה זה והסכם ההלוואה.

.8

ההלוואה ותנאיה

.8.1

ההלוואה תועמד ללווה בתנאים המפורטים בהסכם ההלוואה.

.8.2

הלווה מצהיר ,כי ידוע לו שבהתאם לתנאי השימוש ,בגין כל הלוואה שתועמד לו על-ידי מלווים
במיזם ,הוא יידרש לשלם לחברה דמי טיפול וכן להעביר סכום לקרן הביטחון ,שהיא קרן שיפוי
הדדית של המלווים במיזם ,המופעלת בהתאם לתקנון קרן הביטחון (הניתן לצפייה כאן) (קרי ,סכום
ההעברה לקרן מהלווה ,כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש).
בהתאם לכך ,הלווה מצהיר ומאשר בזאת כי סכום ההלוואה המבוקש על-ידו בכל בקשת הלוואה
שתוגש על-ידו יהא סכום ההלוואה שפורט על-ידו בבקשת ההלוואה ,בתוספת דמי טיפול וסכום
ההעברה לקרן מהלווה ,וכי סכום זה יהווה את "קרן ההלוואה" לפי הסכמי ההלוואה שלו עם
המלווים.

.8.3

הלווה מצהיר ,כי ידוע לו כי לא יהיה זכאי לקבל לידיו בשום שלב את סכום העברה לקרן מהלווה.

.8.4

הלווה מצהיר ,כי ידוע לו כי סכום העברה לקרן מהלווה הינו חלק מקרן ההלוואה ולכן סכום זה
ייכלל בלוח הסילוקין של ההלוואה ובגינו תשולם ריבית והצמדה (ככל שקיימת הצמדה).

.8.5

הלווה מצהיר ,כי ידוע לו שלאחר כריתת הסכמי ההלוואה ,החברה תהא רשאית לאפשר למי
מהמלווים להמחות את זכויותיו מכוח הסכם ההלוואה ,באופן ובתנאים אשר יקבעו על-ידה לשם
כך ומבלי שללווה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך והלווה מוותר על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כאמור.

.8.6

במהלך תקופת המכרז ו/או במהלך תקופת ההלוואה ,הלווה ו/או מי מבני משפחתו הגרים עמו לא
יהיו רשאים להגיש בקשת הלוואה נוספת .לעניין זה ,המונח "בן משפחה" יכלול בן זוג וכן אח ,הורה,
הורה הורה ,צאצא או צאצא של בן הזוג ,או בן זוגו של כל אחד מאלו.
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.9

ייפוי כוח

.9.1

על-ידי אישור הסכם זה ,הלווה מייפה את כוחה של החברה ,באופן בלתי חוזר ,לפעול ,באמצעות
הנאמן על חשבון המעבר ("הנאמן") ,בשמו ובמקומו ביחס לכל אחת מההלוואות שיקבל במסגרת
המיזם ,בהתאם למפורט להלן ("ייפוי הכוח"):
(א)

לזכות את חשבון הבנק שלו ,שאת פרטיו הוא מסר במהלך הליך הרישום ("חשבון הבנק של
הלווה") ,בסכום קרן ההלוואה שיתקבל מהמלווים ,בניכוי דמי טיפול וסכום העברה לקרן
הביטחון מהלווה;

(ב)

לחייב את חשבון הבנק של הלווה או את כרטיס האשראי שלו (לפי שיקול דעת החברה) בגובה
תשלומי החזרי ההלוואה ולנכות מהם את סכום דמי הניהול.

.9.2

למען הסר ספק מובהר ,כי ייפוי הכוח הינו בלתי הדיר ולא תהיה ללווה כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה ביחס לכל פעולה של החברה בהתאם לייפוי כוח בלתי הדיר זה .החברה תהא רשאית להציג
את ייפוי הכוח בפני כל מי שתמצא לנכון ,ותהא רשאית לנקוט בכל הליך ו/או פעולה משפטית כדי
לממש את האמור בו.

.10

תקופת ההתקשרות וסיומה

 .10.1הסכם זה יכנס לתוקף במועד אישורו האלקטרוני על-ידי הלווה ויעמוד בתוקפו עד לפירעון מלא של
ההלוואה או עד לביטולו על-ידי החברה ,על-פי המוקדם מביניהם ,והכל בהתאם להוראות סעיף
 10.2להלן.
 .10.2החברה רשאית להודיע ללווה בכל שלב על הפסקת רישומו באתר לאלתר ,מקום בו הסתבר לחברה,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי הלווה הפר הוראה מהוראות הסכם זה או תנאי השימוש או מכל סיבה
שהיא אחרת ,בהודעה בכתב ("הודעת ביטול").
 .10.3מובהר בזאת ,כי ביטול ההסכם על-ידי החברה על-פי הוראות סעיף  10.2לעיל לא ישפיע על תוקפם
של הסכמי ההלוואה שנכרתו ,אם נכרתו ,קודם למועד משלוח הודעת הביטול .יובהר ,כי הודעת
הביטול תביא לסיומו לאלתר של מכרז שתקופת המכרז שלו טרם תמה.
 .10.4מבלי לגרוע מהאמור ,גם לאחר קבלת הודעת ביטול יעמדו בתוקפן כל ההוראות הנוגעות לזכויות
והתחייבויות הלווה והחברה בקשר עם ההלוואות הקיימות ,לרבות ,ההוראות בנוגע לזכות החברה
לגבות את העמלות המגיעות לה בקשר עם ההלוואות הקיימות ,ההוראות הנוגעות לגביית ההלוואות
הקיימות ,וייפוי הכוח.

.11

עמלות
בתמורה להפעלתו של המיזם ,החברה תגבה מהלווה עמלות כמפורט בתעריפון.

.12

הגנת הפרטיות

 .12.1כל פעילות של החברה במסגרת המיזם והשירותים המוצעים על-ידה באמצעות האתר ,ובקשר עימם
תיעשה לפי חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א ,1981-כאמור בתנאי השימוש באתר ובמדיניות הפרטיות
(הניתנת לצפייה כאן) ("מדיניות פרטיות") ,המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .12.2הלווה יהיה רשאי בכל עת לעיין במידע אודותיו שהחברה מחזיקה בו ,בעצמו או באמצעות בא כוחו,
בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות .ככל שהלווה ימצא כי פרט מידע כלשהו אודותיו אינו נכון,
שלם ,ברור או מעודכן ,רשאי לפנות לחברה בדרישה לתקן את המידע או למחוק אותו ,באופן
המפורט במדיניות הפרטיות.
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 .12.3הלווה לא יהיה רשאי לקבל כל מידע כלשהו לגבי המלווים ,ובכלל זה ,זהותם או מצבם הכלכלי;
מידע כאמור יישמר בסודיות על-ידי החברה והנאמן.

.13

מיסוי
ככל שפעילות הלווים במיזם תהיה חייבת במס ,הלווה יישא באופן ישיר ובלעדי בכל חיוב מס כזה.

.14

שונות

 .14.1ספרי החשבונות של הנאמן יהוו ראייה חלוטה אודות הסכומים שהועברו על-ידי המלווה לחשבון
המעבר ,הלווה לחברה ו/או על-ידי החברה ו/או הנאמן ללווה ולמלווה בקשר עם ההלוואה.
 .14.2החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי הסכם זה ונספחיו .בכל מקרה בו יבוצעו שינויים בהוראות
הסכם זה כאמור ,החברה תודיע על שינויים אלה על-ידי פרסום ההסכם המעודכן באתר .על כן,
החברה ממליצה ללווים הרשומים באתר לעיין בהוראות הסכם זה באופן שוטף.
 .14.3ויתור במקרה כלשהו לא יהווה תקדים לכל מקרה אחר שהוא .הימנעות מביצוע פעולה או שיהוי
בביצועה לא ייחשבו כוויתור ,ולא יפגעו בזכויות ובהתחייבויות של מי מהצדדים בקשר לאותה
פעולה.
 .14.4מוסכם בין הצדדים ,כי במידה ומכל סיבה שהיא ,תחליט ערכאה משפטית או רשות מוסכמת
כלשהיא ,כי איזו מהוראות הסכם זה הינה בלתי סבירה ,אך אותה ההוראה הייתה סבירה אילו
שונה תנאי מתנאיה ,הרי ששינויים אלה יחייבו את הצדדים להסכם כאילו היו בו מלכתחילה ,כך
שתוקפו של הסכם זה ישמר.
 .14.5ה לווה מאשר בזאת כי הוראותיו והרשאותיו כאמור לעיל הן בלתי חוזרות ויחייבו גם את יורשיו
ואת כל הבאים מטעמו ,הואיל וזכויות המלווים תלויות בהן והואיל וקיבל את התמורה בעדן.
 .14.6על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל .סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה מוקנית לבתי
המשפט של מחוז תל אביב-יפו.
 .14.7החברה רשאית להמחות את כל זכויותיה וחובותיה בקשר עם ההסכמים לצד שלישי כלשהו בלא
להזדקק להסכמת הלווה ,ובלבד שזכויות הלווה על-פי הסכם זה לא תיפגענה .למען הסר ספק
מובהר בזאת כי זכויות והתחייבויות הלווה הן אישיות ואינן ניתנות להעברה לאחר.
 .14.8כתובות החברה הינה כמפורט במבוא להסכם זה .כתובת הלווה הינה הכתובת שמסר במסגרת הליך
הרישום .הלווה מסכים לקבל הודעות מהחברה בדואר אלקטרוני בו השתמש לצורך רישומו לאתר.
החברה תהא רשאית לשלוח הודעות גם בדואר .כל הודעה שתשלח בדואר רשום לצד האחר על-פי
כתובתו כאמור ,תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הנמען שלושה ( )3ימים לאחר מסירתה למשרד
הדואר ,ואם נמסרה ביד או בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני -בעת מסירתה.
החברה תעמיד לרשות הלווה עמוד אישי באתר בו יוכל בכל עת לקבל את כל המידע הדרוש לו אודות
פעילותו במיזם .החברה ממליצה ללווה לבדוק באופן תדיר את המידע המצוי בעמוד זה.
ולראיה אישר הלווה הסכם זה
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