תאריך:
לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן" :הבנק")

בקשה לדחיית תשלומים
בהתאם לנספח להסכם משכנתא מסגרת מיום __________ (להלן" :נספח הדחייה") ,אנו הח"מ ,מבקשים דחייה
בפירעון ההלוואה/ות המפורטות בבקשה זו להלן (להלן" :ההלוואות" ו" -חוזי ההלוואות" ,לפי העניין) ל________ -
תשלומים חודשיים ,החל מהוראת הקבע הקרובה (להלן" :הדחייה" ו/או "דחיית התשלומים החודשיים בהלוואות"
ו/או "תקופת הדחייה" לפי העניין).
אנו מבקשים דחיית התשלומים החודשיים (סמן  Xבאפשרויות והשלם החסר):
 בכל ההלוואות שהועמדו לנו מכוח הסכם משכנתא מסגרת שמספרו ________ (להלן" :הסכם משכנתא
מסגרת") ,העומדות בקריטריונים שנקבעו בנספח הדחייה.
רק בהלוואות המפורטות להלן :נא למלא
 את הפרטים


















הדחייה המבוקשת על ידינו הינה בהתייחס להלוואות מכספי הבנק בלבד ,לא כולל הלוואה מסוג בוליט כהגדרתה בחוזה
ההלוואה ,וידוע לנו שהיא לא תחול על התשלומים הנלווים (לרבות ,אך לא רק ,עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח),
בהם נמשיך להיות מחויבים כאמור בחוזי ההלוואות גם בתקופת הדחייה.
מובהר בזאת ,כי במקרה של מימוש הקצאת הדחייה מיד עם העמדת ההלוואה ,כאשר דחיית התשלומים החודשיים
בהלוואות תחול על התשלום החודשי הראשון (להלן" :דחיית התשלום החודשי הראשון") ,לא תחול הדחייה בהתייחס
לריבית עבור תקופת הביניים כאמור בסעיף  5לחוזי ההלוואות ו/או בסעיף 6א' לחוזי הלוואות במט"ח ,לפי העניין ,וזאת
בנוסף להיעדר תחולת הדחייה על התשלומים הנלווים ,כאמור לעיל.
הננו מאשרים כי אין בדחייה כדי להוות וויתור על התשלומים החודשיים בתקופת הדחייה אלא דחיית תשלומים בלבד.
בתום תקופת הדחייה נחויב בפירעון התשלומים החודשיים במלואם כאמור בחוזי ההלוואות ,בתוספת הסכום היחסי
הנובע מהדחייה ,ולוח הסילוקין יחושב בהתאם ,כך שהתשלומים החודשיים שלאחר תקופת הדחייה יהיו מוגדלים בחלק
היחסי של התשלומים שלא חויבו בתקופת הדחייה ,כאשר נצברה בגין כל תשלום ותשלום ריבית והפרשי הצמדה בגין
יתרת ההלוואה שטרם שולמה ,ולרבות בגין רכיבי הקרן ,הריבית והפרשי ההצמדה ,לפי העניין.
בכפוף לשינויים המחויבים מהאמור בנספח הדחייה ובקשה זו ,יישארו כל תנאי הסכם משכנתא מסגרת וחוזי ההלוואות
בתוקפם המלא.
ידוע לנו כי בקשתנו לדחייה כאמור כפופה לאישור הבנק ובמידה ותאושר תהפוך בקשה לדחייה זו לנספח להסכם
משכנתא מסגרת אשר תחייב אותנו ,ללא צורך במסמך נפרד ו/או נוסף ,הכל בכפוף לאמור בהסכם משכנתא מסגרת,
חוזי ההלוואות ונספח הדחייה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מהוראות נספח הדחייה.
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