הסכם הלוואה
בין:

פלוני
או (במקרה של לווה משותף ,כהגדרתו להלן)
פלוני ופלמוני
("הלווה")
מצד אחד;

לבין:

אלמוני
("המלווה")
מצד שני;

הואיל ובלנדר פי2פי ישראל בע"מ ("החברה") פועלת ,בין היתר ,באמצעות אתר שכתובתו
 http://blender.co.ilואפליקציית מובייל ( Blenderוביחד "האתר");
והואיל והאתר הינו פלטפורמה מקוונת המאפשרת יצירת קשר ישיר בין המבקשים לקבל הלוואה (לווים)
לבין המעוניינים להעמיד הלוואה לאותם הלווים (מלווים) במודל עמית-לעמית ()Peer-to-Peer
("המיזם");
והואיל והחיבור הישיר בין הגולשים מתבצע באופן אוטומטי באמצעות תוכנה מתקדמת המאפשרת ,בין
היתר ,פיזור של הסיכון למלווים והגדלה של הסיכוי לקבל הלוואה מתאימה ללווים ("המערכת");
והואיל והלווה (ובמקרה של לווה משותף ,כל אחד מיחידי הלווה המשותף) והמלווה השלימו את הליך
הצטרפותם למיזם;
והואיל והלווה (ובמקרה של לווה משותף ,אחד מיחידי הלווה המשותף עבור הלווה המשותף) ביקש לקבל
הלוואה במסגרת המיזם והמלווה ביקש להעמיד הלוואה במסגרת המיזם;
והואיל והמלווה הציע באמצעות תוכנת המיזם הצעה בלתי חוזרת להעמדת הלוואה ללווה ("הצעת
המלווה");
והואיל ובמועד סגירת ההלוואה ,קיבל הלווה את הצעת המלווה באמצעות המערכת;
והואיל והלווה והמלווה ("הצדדים") מבקשים לעגן בכתב את תנאי ההלוואה ,הכל כמפורט בהסכם זה
להלן ("ההסכם").
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לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ופרשנות

.1.1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם.

.1.3

תנאי השימוש באתר (הניתנים לצפייה כאן) ("תנאי השימוש") מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות תנאי השימוש ,יגברו
הוראות הסכם זה על הוראות תנאי השימוש.

.1.4

לכל המונחים המופיעים בהסכם זה ,אשר לא הוגדרו בהסכם זה במפורש ,תהא המשמעות
שהוענקה להם בתנאי השימוש.

.1.5

האמור בהסכם זה בלשון יחיד  -אף לשון רבים במשמע ולהיפך; הנאמר בלשון זכר  -אף לשון נקבה
במשמע ולהיפך.

.1.6

כל הפניה לדין או להוראה בדין הינה הפניה לאותו דין או הוראה כפי שתוקנו או הוחלפו ,מעת לעת.

.2

הצהרות והתחייבויות המלווה
המלווה מצהיר ,מאשר ומתחייב בזאת כלפי הלווה ,כדלקמן:

.2.1

אין כל מניעה ,על-פי כל דין או הסכם אשר הינו צד לו ,להתקשרותו בהסכם זה וקיום מלוא
התחייבויותיו על-פיו במלואן ובמועדן.

.2.2

הוא לא הוכרז כפושט רגל וכי אין כל הליך של פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או כל
הליך דומה תלוי ועומד נגדו ,לרבות לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח .2018-כן הוא
מצהיר כי לא הוגבל בחשבון הבנק שלו ,על-פי חוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א 1981-וכי לא קיים
עיקול בתוקף על הכספים ,הזכויות והנכסים שלו.

.2.3

המידע והפרטים אשר מסר לחברה ב"טופס הצטרפות כמלווה" ,כמו גם המידע אשר מסר במסגרת
ההצהרות והמצגים שבהסכם זה ,הינו נכון ומדויק למועד כניסת הסכם זה לתוקף וכי כל המסמכים
שנמסרו לחברה בקשר עם מידע זה ו/או שצורפו לטופס ההצטרפות כמלווה הינם אמיתיים ,שלמים
ותקפים נכון למועד כניסת הסכם זה לתוקף.

.2.4

הוא מתחייב לחתום על כל המסמכים אשר יידרשו ,מעת לעת ,לצורך מתן תוקף להתחייבויותיו לפי
הסכם זה.

.2.5

כי ידוע לו והוא מבין ,שההלוואות דרך המיזם הינן כפופות לתנאי שטר היתר עסקא (הניתן לצפייה
כאן).

.3

הצהרות והתחייבויות הלווה
הלווה ,ובמקרה בו הלווה הינו לווה משותף ,כל אחד מיחידי הלווה המשותף ,מצהיר ,מאשר
ומתחייב בזאת כלפי המלווה ,כדלקמן:

.3.1

אין כל מניעה ,על-פי כל דין ,או הסכם אשר הינו צד לו ,להתקשרותו בהסכם זה וקיום מלוא
התחייבויותיו על-פיו במלואן ובמועדן.

.3.2

יש ביכולתו לפרוע את ההלוואה בהתאם להוראות הסכם זה ולקיים את מלוא התחייבויותיו לפיו
במלואן ובמועדן.
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.3.3

הוא לא הוכרז כפושט רגל וכי אין כל הליך של פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים תלוי ועומד נגדו או כל
הליך דומה לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח .2018-כן הוא מצהיר כי לא הוגבל
בחשבון הבנק שלו ,על-פי חוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א 1981-וכי לא קיים עיקול בתוקף על
הכספים ,הזכויות והנכסים שלו.

.3.4

המידע והפרטים אשר מסר לחברה ב"טופס הצטרפות כלווה" ,כמו גם המידע אשר מסר במסגרת
ההצהרות והמצגים שבהסכם זה ,הינו נכון ומדויק למועד כניסת הסכם זה לתוקף וכי כל המסמכים
שנמסרו לחברה בקשר עם מידע זה ו/או שצורפו לטופס ההצטרפות כלווה הינם אמיתיים ,שלמים
ותקפים נכון למועד כניסת הסכם זה לתוקף.

.3.5

הוא מתחייב לחתום על כל המסמכים אשר יידרשו ,מעת לעת ,לצורך מתן תוקף להתחייבויותיו לפי
הסכם זה.

.3.6

ידוע לו שקבלתו את הצעת המלווה ,באמצעות תוכנת המיזם ,הינה בלתי חוזרת וכי הוא לא יוכל
לחזור בו ממנה.

.3.7

ידוע לו שהמלווה המחה לחברה את כל הזכויות לפי הסכם הלוואה זה ,למעט הזכות לקבל מלווים
את החזרי ההלוואות שהועמדו על-ידו במיזם ,וזאת מבלי לגרוע מהמחאת הזכות לחברה לפעול
לגביית הכספים במקרה של הפרה ,בין היתר ,לצורך אכיפת התחייבויות הלווה לפי הסכם זה על-
ידי החברה.

.3.8

כי ידוע לו והוא מבין ,שההלוואות דרך המיזם הינן כפופות לתנאי שטר היתר עסקא (הניתן לצפייה
כאן).

.3.9

להודיע למ לווה ,באמצעות החברה ,על כל שינוי מהותי שחל ו/או שעומד לחול במידע והפרטים
המפורטים בסעיף  3.4לעיל ,באופן מיידי ובסמוך למועד ידיעתו על אותו שינוי.

.3.10

להודיע באופן מיידי למלווה (באמצעות החברה) ,על כל אירוע או נסיבה אשר עשויים לגרום לעיכוב
במילוי או לאי מילוי הוראות הסכם זה.

.4

לווה משותף

.4.1

ככל שהלווה כולל שני לווים במיזם (שני הלווים כאמור ייקראו יחדיו "לווה משותף" וכל אחד לחוד
ייקרא "יחיד לווה משותף") ,אחריות יחידי הלווה המשותף מכוח הסכם זה חלה עליהם ביחד
ולחוד.

.4.2

בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים בסעיפים  12.11 ,12.10 ,12.9 ,12.8 ,12.7 ,12.2ו 12.12 -להלן
ביחס לאחד מיחידי הלווה המשותף (בסעיף  4.2זה" :היחיד המפר") ,המלווה יהא רשאי על-פי
שיקול דעתו הבלעדי לבחור האם להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי בהתאם להוראות סעיף 12
להלן או לראות את היחיד המפר כמי שייגרע מהלווה המשותף לצרכי הסכם זה ,כאשר במקרה
האחרון יחיד הלווה המשותף הנותר (בסעיף  4.2זה" :היחיד המקיים") ייחשב כ"לווה" לעניין
הסכם זה לכל דבר ועניין .החל מגריעתו של היחיד המפר כאמור לעיל ,כל הוראות הסכם זה אשר
חלות על הלווה יחולו על היחיד המקיים במלואן לכל דבר ועניין.

.5

העמדת ההלוואה

.5.1

בתוך שני ( )2ימי עסקים ממועד סגירת ההלוואה יעמיד המלווה ללווה את סכום קרן ההלוואה
המצוין בנספח א' להסכם זה ("נספח פרטי ההלוואה").
לצרכי הסכם זה" :יום עסקים" פירושו יום שבו פתוחים הבנקים בישראל לציבור הרחב; ו" -קרן
ההלוואה" פירושה סכום הלוואה בתוספת דמי הטיפול וסכום ההעברה לקרן מהלווה ,כהגדרתם
בתנאי השימוש.
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.5.2

תנאי ההלוואה לרבות ,קרן ההלוואה ,הריבית המוסכמת ולוח הסילוקין הינם כמפורט בנספח פרטי
ההלוואה.

.5.3

מועד העברת הקרן לחשבון הבנק של הלווה או לחשבונו של הצד השלישי אליו הנחה הלווה להעביר
את הקרן ("המועד הקובע") יחשב לכל דבר ועניין כמועד העמדת ההלוואה.

.6

תנאי ההלוואה
תנאי ההלוואה יהיו כמפורט בנספח פרטי ההלוואה.

.7

ריבית

.7.1

ההלוואה תישא ריבית משתנה או ריבית קבועה כמפורט בנספח פרטי ההלוואה ("שיעור הריבית").

.7.2

ריבית משתנה – ריבית שקלית לא צמודה בשיעור שנתי בגובה ריבית הפריים כפי
(א)
שמפורסמת בבנק ישראל ("ריבית הפריים") ,בצירוף מרווח קבוע בשיעור המפורט בנספח
פרטי ההלוואה וזאת החל מהמועד הקובע ועד לסילוקה המלא של ההלוואה  -כמפורט
בנספח פרטי ההלוואה.
ריבית קבועה – ריבית שנתית בשיעור הקבוע בנספח פרטי ההלוואה.
(ב)
הקרן והריבית השנתית עליה ייפרעו בתשלומים חודשיים רצופים לפי בהתאם ללוח הסילוקין
המפורט בנספח פרטי ההלוואה.

.7.3

שיעור הריבית בחישוב שנתי ,המביא בחשבון גם ריבית דריבית ,בהתאם למועדי פירעון ההלוואה
יהיה כמפורט בנספח פרטי ההלוואה ( "שיעור הריבית המתואמת").

.7.4

הריבית תחושב בגין התקופה שהחלה מהמועד הקובע ועד למועד פירעונה הסופי והמלא של
ההלוואה ,על פי מספר הימים שחלפו בפועל חלקי  360ימים בשנה ו 30-ימים בחודש.

.7.5

למען הסר ספק ,אם יתברר כי חל שינוי בשיעור ריבית הפריים המפורסם על ידי בנק ישראל לאורך
משך תקופת ההלוואה ו/או במועד פירעון קרן ההלוואה ו/או הריבית כולה או חלקה ,ישתנה שיעור
הריבית המתואמת בהתאמה.

.7.6

שיעור ריבית הפריים ייקבע ביום העמדת ההלוואה או כל חלק ממנה ,בפועל ,בהתאם לשיעור ריבית
הפריים כפי שפורסם על ידי בנק ישראל באותו מועד.

.7.7

בכל מקרה בו ישתנה שיעור ריבית הפריים לפני מועד התשלום החודשי ,ישונו התשלומים
החודשיים בהלוואה בהתאם ,וישונה לוח הסילוקין בהלוואה ,כך שסכום קרן ההלוואה הבלתי
מסולקת ייפרס לפי לוח שפיצר בהתאם לשיעור ריבית הפריים המעודכן ,וההלוואה תיפרע ממועד
זה ואילך על פי לוח הסילוקין החדש.

.7.8

מובהר כי שיעור העלות הממשית של האשראי הידוע במועד כריתת הסכם זה ,לא יעלה על שיעור
העלות המרבית של האשראי הידוע באותו המועד .שיעור העלות הממשית של האשראי ,ושיעור
העלות המרבית של האשראי  -כהגדרתן בחוק אשראי הוגן ,התשנ"ג"( 1993-חוק אשראי הוגן"),
וכמפורט בנספח תנאי ההלוואה.

.8

פיגור בתשלום וחיוב בריבית פיגורים

.8.1

כל סכום המגיע ושיגיע מהלווה בקשר עם קרן ההלוואה ,הריבית ,עמלות והוצאות ,אשר לא ישולם
על ידי הלווה במועד הפירעון הקבוע בלוח הסילוקין ובהסכם זה ,או שלא ישולם על ידי הלווה עם
קבלת דרישה ראשונה לפירעונו ,יישא ריבית פיגורים בשיעור ריבית הפיגורים המפורט בנספח פרטי
ההלוואה.
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.8.2

בכל מקרה שיעור ריבית הפיגורים לא יעלה על שיעור ריבית הפיגורים המרבית המותרת ביום
כריתת הסכם זה על פי חוק ובכלל זה חוק אשראי הוגן וזאת החל מהמועד בו היה על הלווה לשלמו
ועד למועד פירעונו המלא בפועל.

.8.3

במקרה בו לא ישלם הלווה את סכום החוב ,בצירוף ריבית הפיגורים ,בהתאם לדרישת החברה,
יועמד החוב לפירעון מידיי ויחולו הוראות סעיף  12להלן.

.9

הצמדה

.9.1

ככל שהקרן ו/או הריבית צמודות למדד כלשהו ,כמפורט בנספח פרטי ההלוואה ,ההצמדה תתבצע
באופן שאם עלה המדד החדש ביחס למדד הבסיס ,יגדל תשלום הקרן ו/או הריבית ,בהתאם לשיעור
העלייה של המדד החדש ביחס למדד הבסיס .מובהר כי אם במועד תשלום החזר הלוואה כלשהו,
יתברר כי המדד החדש נמוך ממדד הבסיס ,לא יוקטן תשלום הקרן ו/או הריבית ,בהתאמה ,וגובה
תשלום החזר ההלוואה יהיה זהה לגובהו בחודש הקודם.
לצורך הסכם זה:
"המדד" פירושו  -מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות
והמפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,וכולל אותו מדד אף אם
יפורסם על-ידי גוף או מוסד רשמי אחר ,וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו ,בין אם יהיה
בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו;
"מדד הבסיס" פירושו  -המדד המצוין בנספח פרטי ההלוואה;
"מדד חדש" פירושו  -המדד האחרון הידוע ביום העסקים עובר למועד ביצוע תשלום החזר ההלוואה
הרלוונטי בפועל בהתאם להוראות הסכם זה.

.10

פירעון ההלוואה

.10.1

ההלוואה תפרע בתשלומים ובמועדים המפורטים בלוח הסילוקין המצורף לנספח פרטי ההלוואה.

.10.2

במידה ומועד תשלום החזר הלוואה כלשהו אינו יום עסקים ,ידחה מועד תשלום החזר ההלוואה
ליום העסקים הראשון שלאחר אותו מועד ,ותשלום החזר ההלוואה שאמור היה להיפרע יישא
הפרשי ריבית והצמדה (ככל שקיימת הצמדה) כאמור בהסכם זה ,עד לפירעונו בפועל.

.11

פירעון מוקדם

.11.1

בכל עת לאחר המועד הקובע ,הלווה יהיה רשאי לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם של מלוא או
חלק מהיתרה הבלתי מסולקת של סכום ההלוואה ("פירעון מוקדם") על-ידי מתן הודעה למלווה
(באמצעות החברה) ,ומתן הוראה בלתי חוזרת לנאמן באמצעות האתר ("ההוראה לנאמן").

.11.2

מועד הפירעון המוקדם יהיה מועד תשלום החזר ההלוואה העוקב למועד משלוח ההוראה לנאמן
("מועד הפירעון המוקדם").

.11.3

במקרה של פירעון מוקדם חלקי ,יחולו ההוראות הבאות:
(א)

במועד הפירעון המוקדם החברה תפרסם לצדדים בדף המתאים באתר לוח סילוקין מעודכן
("לוח הסילוקין המעודכן") ,אשר יחליף את לוח הסילוקין ויהווה תוספת להסכם זה.

(ב)

החל ממועד הפירעון המוקדם ,בכל מקום בהסכם זה במקום המילים "לוח הסילוקין" יש
לקרוא "לוח הסילוקין המעודכן".
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.12

פירעון מיידי
בקרות כל אחד מהאירועים המפורטים להלן ("אירוע הפרה") ,המלווה ,באמצעות החברה ,יהיה
רשאי ,על -פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לו על-פי הסכם זה ועל-פי כל
דין ,להעמיד את יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת ,בתוספת ריבית ,ריבית פיגורים ו/או הפרשי
הצמדה (ככל שקיימים) לפירעון מיידי ,והלווה מתחייב לפרוע סכומים אלה בתוך חמישה ( )5ימי
עסקים מקבלת דרישה כאמור:

.12.1

אם איזה ממצגי ו/או התחייבויות הלווה יתברר כלא נכון ו/או לא מדויק ו/או לא שלם;

.12.2

אם הלווה יחדל ,מכל סיבה שהיא ,מלהיחשב כ'לווה' במיזם;

.12.3

אם הלווה יפר הסכם זה ולא יתקן את ההפרה בתוך שבעה ( )7ימי עסקים מיום שיקבל על כך
התראה בכתב מאת המלווה (באמצעות החברה);

.12.4

אם הלווה או אחד מבין יחידי הלווה המשותף או צד שלישי כלשהו הגיש בקשה להכריז על הלווה
כפושט רגל או למנות לו כונס נכסים או הגיש בקשה לצו כלשהו מכח חוק חדלות פירעון ושיקום
כלכלי ,התשע"ח;2018-

.12.5

אם הלווה או אחד מבין יחידי הלווה המשותף יוכרז כמוגבל ו/או מוגבל בנסיבות מחמירות ו/או
מוגבל בנסיבות מיוחדות ,כמשמעות ביטויים אלה בחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א;1981-

.12.6

אם המלווה לא זוכה (באמצעות חשבון המעבר) בשני תשלומי החזרי הלוואה עוקבים;

.12.7

אם יוטל עיקול כלשהו (לרבות עיקול זמני ,עיקול על תנאי ,עיקול קבוע או עיקול סופי) או תעשה
פעולת הוצאה לפועל כלשהי על נכסי הלווה או על חלק כלשהו מהם;

.12.8

אם הבנק בו מתנהל חשבון הבנק של הלווה לא יאשר ו/או לא יכבד ו/או יפסיק לכבד הרשאה לחיוב
החשבון או כאשר קיים חשש סביר כי הבנק לא יאשר ו/או לא יכבד את ההרשאה כאמור ו/או אם
לא ניתן לעשות שימוש בהרשאה מסיבה כלשהי;

.12.9

אם הלווה יוכרז כפסול דין;

 .12.10בכל מקרה של פטירת לווה – חובת פירעון מיידי תחול על העיזבון;
 .12.11אם הלווה יעתיק את מקום מגוריו למקום שאינו ישראל;
 .12.12אם יינקטו הליכים פליליים כנגד הלווה;
 .12.13אם הלווה יבקש מהמלווה (באמצעות החברה) לשנות את תנאי פירעון ההלוואה;
 .12.14בהתרחש מאורע אחר שיש בו לדעת המלווה (באמצעות החברה) כדי להשפיע על יכולת הלווה לעמוד
בהתחייבויותיו על-פי הסכם זה ותנאי השימוש.
 .12.15אם הלווה לא ימציא למלווה באמצעות החברה בטוחה כלשהי בהתאם לדרישתו ,או לא ימציא
מסמך או אישור כלשהו שהתחייב לגביו במועד ובנוסח שנקבעו על-ידי המלווה באמצעות החברה;
 .12.16אם יינקטו הליכי מימוש כנגד בטוחה מהבטוחות שנתן הלווה להבטחת פירעון ההלוואה ו/או אם
לדעת המלווה באמצעות החברה ,הועמדו הבטוחה ו/או הבטוחות שנתן הלווה להבטחת ההלוואה
בסכנה והלווה לא המציא בטוחות אחרות בהתאם לדרישת המלווה באמצעות החברה;

.13

הפרות ותרופות

.13.1

מוסכם בין הצדדים ,כי התנאים שבסעיפים  2עד  7וError! Reference source not found.-
לעיל ,על כל תתי-הסעיפים שבהם ,הינם מעיקרי ההסכם ,ומהווים לפיכך סעיפים יסודיים להסכם.
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.13.2

במקרה של הפרה יסודית של ההסכם ,יהיה רשאי המלווה ,בנוסף לכל תרופה או סעד אחרים
המגיעים לו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי בהתאם
להוראות סעיף  12לעיל.

.13.3

בנוסף ,בכפוף להוראות סעיף 12לעיל ,בקרות אחד או יותר מן המקרים המפורטים בסעיף  12לעיל,
יהיה המלווה (באמצעות החברה בלבד) זכאי לנקוט באופן מיידי בכל הצעדים שיימצא לנכון לשם
הבטחת פירעון הסכומים המגיעים לו על-פי הסכם זה ,וזאת בכל אופן שהחברה תמצא לנכון לפי
שיקול דעתה.
בקרות אחד או יותר מן המקרים המפורטים בסעיף  12לעיל תהיה החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה
ובכפוף להוראות הדין ,לנקוט עבור המלווה בכל הצעדים שתמצא לנכון לשם מימוש הבטוחות
שניתנו להבטחת פירעון ההלוואה או חלק מהן ,ולהשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה על-פי
החוק ו/או על-פי הסכם זה ובכל אופן שתמצא לנכון ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .הלווה מסכים בזאת
מראש לכל אדם ו/או תאגיד שהחברה תמנה או תציע למנותו לצורך העניין ,ככונס נכסים ,או מפרק,
או נאמן או מנהל עסקים ,לצורך גביית חובו בגין ההלוואה;

.14

חוזה לטובת אדם שלישי

.13.4

הצדדים מסכימים בזאת ,כי אף שהחברה אינה צד להסכם זה ,הסכם זה כולל הוראות העשויות
להעניק זכויות לחברה ואלו עשויות להצמיח לה את הזכות לתבוע את קיום אותן הוראות ועל כן,
הוראות מסוימות של הסכם זה הינן בגדר "חוזה לטובת אדם שלישי" כמשמעו בפרק ד' לחוק
החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג.1973-
.15

שונות

.15.1

מובהר בזאת כי בשום שלב הצדדים לא יקבלו את פרטי הזיהוי המלאים זה של זה ויזוהו באמצעות
כינוייהם באתר.

.15.2

פרטי הזיהוי המלאים יישמרו בסודיות אצל החברה וישמשו אותה לצורך ביצוע התחייבויות
הצדדים לפי הסכם זה ובהתאם לקבוע בתנאי השימוש וטפסי ההצטרפות.

.15.3

הצדדים יוכלו לעיין בכל עת בנספחי פרטי ההלוואה וכן במצב פירעון ההלוואה ,כל אחד באזור
האישי שלו באתר.

.15.4

מוסכם בזאת כי החברה תפעל על-פי שיקול דעתה הבלעדי בכל הנוגע לאכיפת זכויות המלווים על-
פי הסכם זה וללווה לא תהיה כל טענה בעניין זה.

.15.5

הלווה מוותר בזאת על כל טענת קיזוז ו/או עיכבון שהייתה יכולה לעמוד לו בקשר לכספים שיגיעו
לו מידי המלווה או מי מטעמו בקשר עם הסכם זה.

.15.6

הנתונים הנמצאים בידי החברה והנאמן יהוו ראיה חלוטה אודות הסכומים ששולמו ו/או יתרת
הסכומים ,אשר מי מהצדדים מחויבים בתשלומם ,לפי הסכם זה.

.15.7

הסכמה של מי מהצדדים במקרה מסוים לסטייה מתנאי(ם) ו/או הוראה(ות) של הסכם זה ,לא
תהווה תקדים ו/או הסכמה לסטייה כאמור במקרים אחרים ואין ללמוד או להשליך מכך במקרים
אחרים.

.15.8

ויתר ו/או לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסוים בזכותו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,אין
לראות ואין ללמוד מכך כוויתור על אותה זכות גם במקרים אחרים כולל כלפי הפרה מתמשכת.

.15.9

כל צד יישא בתשלומי החובה והמיסים החלים עליו לפי כל דין (אם וככל שחלים) ,וכן בכל הוצאותיו
(לרבות שכר טרחה בגין ייעוץ משפטי) בגין ביצועו ויישומו של הסכם זה .לכל תשלום שצד להסכם
זה צריך לשלם למשנהו על-פי הסכם זה יתווסף מס ערך מוסף כשיעורו בחוק ,אם וככל שחל.
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 .15.10הצדדים ינקטו בכל הצעדים הנוספים לרבות חתימה על מסמכים נוספים הדרושים לשם יישומו
וביצועו של הסכם זה כלשונו וכרוחו.
 .15.11התחייבויות וזכויות הלווה על-פי הוראות הסכם זה אינן ניתנות להעברה או להמחאה; בהתאם
להוראות תקנון ( Re-Blendהניתן לצפייה כאן) ,כל מלווה רשאי להעביר או להמחות את זכויותיו
והתחייבויותיו לפי הסכם זה או כל חלק מהן ,באישור החברה ,למלווה אחר אשר השלים את הליך
הצטרפותו לאתר כמלווה ,ללא קבלת הסכמת הלווה ,ובלבד שזכויות הלווה לפי הסכם זה לא
תיפגענה;
 .15.12על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל .סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה מוקנית לבתי
המשפט המוסמכים של מחוז תל אביב-יפו.
 .15.13מוסכם בין הצדדים ,כי במידה ומכל סיבה שהיא ,תחליט ערכאה שיפוטית או רשות מוסכמת
כלשהיא ,כי איזו מהוראות הסכם זה הינה בלתי סבירה ,אך הייתה סבירה אילו שונה תנאי
מתנאיה ,הרי ששינויים אלה יחייבו את הצדדים להסכם ,כאילו היו בו מלכתחילה ,כך שתוקפו של
הסכם זה ישמר.
 .15.14כתובות הצדדים יהיו הכתובות שמסרו הצדדים לחברה במסגרת טפסי ההצטרפות .כל הודעה
שתשלח על-ידי צד למשנהו בדואר רשום או שתימסר ביד לפי הכתובת שנמסרה בטפסי ההצטרפות,
תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  72שעות מעת מסירתה בדואר רשום ,ואם נמסרה ביד  -עם
מסירתה בפועל.
ולראיה אישרו הצדדים הסכם זה:

הלווה

המלווה
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נספח א'  -פרטי
בלנדר פי2פי ישראל בע"מ ח"פ 515338903

ההלוואה1

ז'בוטינסקי  7רמת גן  support@blender.co.ilטל*9906 :

שם הלווה
תעודת זהות לווה
מען הלווה
האם יש לווה משותף
שם הלווה המשותף
תעודת זהות הלווה המשותף
מען הלווה המשותף
מס"ד הלוואה
סכום ההלוואה
תקופת ההלוואה (בחודשים)
המועד הקובע (מועד העמדת ההלוואה)
מועד תשלום ראשון
מועד תשלום החזר הלוואה חודשי
הסכום שיקבל הלווה (כולל סכום שעשוי להישלח לצד ג' על פי בקשת
הלווה)
סכום שישלם הלווה עד סוף תקופת ההלוואה מעל לסכום ההלוואה
שקיבל (לא כולל הצמדה)
סה"כ ישולם עד סוף התקופה (לא כולל הצמדה)
פירוט תשלומים
ריבית
קבועה

שיעור הריבית
שיעור ריבית

מתואמת3

שיעור הריבית

שיעור ריבית
ריבית

הנומינלי2

הנומינלי2

מתואמת3

בסיס הריבית ומרכיבי הריבית המשתנה

משתנה
שיעור ריבית

הפריים2

העקרונות ותדירות שינוי הריבית
קרן

הצמדה
הוצאות
נלוות

ריבית

סכום ששולם לקרן הביטחון
דמי ניהול וארגון ההלוואה

ועמלות
זכות לפירעון מוקדם

אפשרי .כמפורט בתעריפון (קישור)

העמדה לפירעון מידי ונקיטת הליכי גביה

כמפורט במסמכי ההלוואה ובפרט בסעיף  12להסכם

הגורם המפקח על פעילות נותן שרותי האשראי

רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

 1להבנת מלוא הזכויות והחובות הנובעות מהסכם ההלוואה ,יש לקרוא נספח זה ביחד עם הוראות הסכם ההלוואה.
 2נכון למועד הצגת מסמך זה בחישוב שנתי.
 3הריבית בחישוב שנתי ,מביא בחשבון גם ריבית דריבית ,בהתאם למועדי פירעון ההלוואה.
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עלות

שיעור עלות

ממשית2

האשראי

שיעור עלות

מרבית2

ריבית הפיגורים

לוח סילוקין( 4פירוט תשלומים)
תאריך

יתרת קרן בתחילת החודש

על חשבון קרן

על חשבון ריבית

יתרה בסוף החודש

תשלום החזר חודשי

 4עבור הלוואה בריבית משתנה לוח הסילוקין מבוסס על שיעור הפריים הידוע במועד הקובע .בכל מקרה בו שיעור הפריים במועד תשלום החזר
הלוואה חודשי כלשהו יהיה שונה ממדד הבסיס כאמור ,ייערך חישוב מחדש של יתרת התשלומים על חשבון קרן ההלוואה והריבית בגין התקופה
שנותרה ממועד התשלום שבו חל השינוי ועד למועד התשלום האחרון ,והכל בהתאם להוראות הסכם ההלוואה.
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