לכבוד
בנק הפועלים בע"מ ("הבנק")

נספח ג' ליווי בנקאי

הנדון :הסכם לרכישת יחידה בפרויקט אשר שמו "עיר היין ";
כתב התחייבות בלתי חוזרת
הואיל

וביום __________ נחתם בין ________________________ (ביחד ולחוד" :הקונה") לבין אלברטו
גבסו ובניו בע"מ ח.פ"( 51-148407-3 .המוכרת") הסכם לרכישת דירה בפרויקט ,כהגדרתו להלן
("ההסכם");

והואיל וכחלק מהתחייבויות המוכרת כלפי הבנק התחייבה המוכרת כי הקונה והמוכרת יחתמו על כתב התחייבות זה
כלפי הבנק באופן שהוא יהווה חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם ,והקונה והמוכרת הסכימו לחתום על כתב
התחייבות זה ,הכל כמפורט להלן;
לפיכך ,המוכרת והקונה מאשרים ומתחייבים בזה באורח בלתי חוזר ,כדלקמן:
 .1הוראות כתב זה תחשבנה כסעיפים עיקריים ויסודיים בהסכם ,ובכל מקרה של סתירה בינו לבין האמור ביתר
הוראות ההסכם ,יהיה האמור בכתב זה עדיף.
 .2המקרקעין עליהם מוקמת/תוקם הדירה שרכש הקונה על פי ההסכם ("המקרקעין" ו" -הדירה" ,לפי העניין) וכל
הזכויות הקשורות בהם ובפרויקט הנבנה/שיבנה על המקרקעין ("הפרויקט") ממושכנים או ימושכנו לטובת הבנק
במשכנתה ובשעבודים מדרגה ראשונה (ביחד" :השעבודים") ,וזכויות הבנק על פי השעבודים עדיפות על פני זכויות
הקונה על פי ההסכם או בדירה (וזאת בין אם רכש את הדירה או רשם הערת אזהרה לטובתו על הזכויות במקרקעין
טרם רישום השעבודים ובין אם לאחר רישומם) ,כל עוד לא התקיימו התנאים המפורטים ב"הודעה" כהגדרתה
בסעיף 2ג(ב) לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ,תשל"ה – "( 1974חוק המכר דירות") שתומצא
לקונה ,ככל שתומצא ,או כל עוד לא המציא הבנק אישורו בכתב לכך שהשעבודים לא ימומשו מתוך הדירה.
 .3המוכרת ממחה לבנק על דרך שעבוד ,לפי חוק המחאת חיובים ,התשכ"ט ,1969-את כל זכויותיה כלפי הקונה ,ונותנת
הוראה בלתי חוזרת לקונה לשלם את כל הכספים והתשלומים המגיעים למוכרת ממנו על פי ההסכם אך ורק
באמצעות שוברי התשלום שהונפקו/יונפקו על ידי הבנק ונמסרו/יימסרו לו על ידי המוכרת ("השוברים") בהתאם
לחוק המכר דירות.
 .4הקונה לא ישלם סכום כלשהו למוכרת בגין רכישת הדירה אלא באמצעות השוברים ,באופן שמלוא הכספים המגיעים
למוכרת בקשר עם רכישת הדירה ישולמו למוכרת באמצעות השוברים .במידה וחרף האמור לעיל יבוצע תשלום
מטעם הקונה שלא באמצעות השוברים ,המוכרת והקונה נותנים בזאת הרשאה בלתי חוזרת לבנק להחזיר תשלום
כאמור לחשבון הקונה שמספרו _______________ בסניף ________ בבנק ______________ אך מובהר
שהחזרת התשלום בנסיבות כאמור תהיה בשיקול דעת הבנק בלבד.
אם וככל שיוחלט על הפסקת העמדת מימון למוכרת בקשר לפרויקט ,בהתקיים העילות לכך על פי המוסכם בין
המוכרת והבנק ,יכול שתבוטל האפשרות לעשות שימוש בשוברים והבנק יהיה רשאי לדרוש מהמוכרת או מהקונה
את השבת פנקסי השוברים לבנק.
 .5לאחר קבלת פנקס השוברים הקונה יוכל לפנות לבנק על מנת שהבנק יאשר לו שמספר חשבון הפרויקט ושם הפרויקט
שיש בידי הקונה תואמים את הפרטים הרשומים בבנק ,וזאת באמצעות סניף _________ (מס' סניף ____)
שכתובתו _________________ ,באמצעות מענה טלפוני במספר  03-6532628ובאמצעות אתר האינטרנט של הבנק
שפרטיו.www.bankhapoalim.co.il :
 .6על הקונה למלא בכתב יד ברור וקריא על גבי כל אחד מהשוברים את שמו ומספר תעודת הזהות שלו בהתאם לנתונים
שצוינו בהסכם ,וכן את הסכום לתשלום .בגין ביצוע כל תשלום באמצעות השוברים תגבה מהקונה עמלה בשיעור
המקובל בבנק בו יבוצע התשלום על ידו.
 .7הבנק ימסור את הערבויות שיונפקו על ידי הבנק לטובת הקונה בגין תשלומים שיבוצעו על ידי הקונה באמצעות
השוברים ("ערבויות חוק המכר") למוכרת על מנת שתמסור אותן לקונה.
מובהר כי ערבויות חוק המכר תהיינה תקפות ממועד הנפקתן גם אם תימסרנה לקונה במועד מאוחר יותר.
לחלופין ,הבנק רשאי להודיע למוכרת בכל עת ,כי החל ממועד הודעתו  -ערבויות חוק המכר יונפקו בפורמט של קובץ
אלקטרוני חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת .הקונה יוכל לאמת את תוקף החתימה האלקטרונית המאושרת
בהתאם להנחיות המפורטות באתר האינטרנט של הגורם המאשר ,חברת קומסיין בע"מ ,בכתובת
 ,https://www.comsign.co.ilתחת "בדיקת חתימה אלקטרונית" .לענין זה יובהר שבמקרה של דרישת כספים על
פי ערבות חוק המכר ,על פי תנאיה ,די יהיה בהמצאת עותק מודפס של כתב הערבות הדיגיטלי והקונה לא ידרש
להמציא את הקובץ האלקטרוני החתום דיגיטלית.

חתימת הקונים __________________________.2 ______________________.1:

אלברטו גבסו ובניו בע"מ
ח.פ511484073 .

 .8כפי שהוצהר על ידי המוכרת ,הוראות תיקון מס'  9לחוק המכר דירות חלות על ההסכם והדירה באופן שערבויות
חוק המכר שתונפקנה לקונה כאמור בכתב זה לא תכלולנה את סכום מס הערך המוסף הנכלל בתשלום אותו ישלם
הקונה על חשבון מחיר הדירה .בהתאם לאמור ,מובא לתשומת לב הקונה כי על פי חוק המכר דירות ,על קרן המע"מ
הממשלתית שהוקמה מכוח חוק המכר דירות ("קרן המע"מ הממשלתית") ,לשלם לקונה את סכום מס הערך המוסף
הנכלל בתשלום ששילם הקונה למוכרת על חשבון מחיר הדירה ,במקרה בו תמומש ערבות חוק המכר שיקבל הקונה
על פי החוק בקשר לאותו תשלום ,בהתאם לתנאיה .בהתאם להנחיות קרן המע"מ הממשלתית תשלום זה יועבר
לקונה באמצעות הבנק על פי נהלי קרן המע"מ הממשלתית והקונה מתחייב להמציא לבנק כל מסמך או מידע שיידרש
על ידי קרן המע"מ הממשלתית בקשר לכך .מובהר כי הבנק יהיה רשאי לשנות את ההסדר האמור ,מעת לעת ,בהתאם
להנחיות מעודכנות (ככל שיהיו) מטעם קרן המע"מ הממשלתית .הבנק יהיה רשאי למסור מידע לקרן המע"מ
הממשלתית אודות הקונה ,ההסכם והדירה ,בהתאם להנחיותיה.
 .9המוכרת תהיה רשאית להשית על הקונה את סכומי העמלות בגין ערבויות חוק מכר שיונפקו לטובת הקונה בקשר
עם הדירה (בניכוי כל סכום שיושב למוכרת על ידי הבנק בגין עמלות אלה) בהתאם להוראות סעיף 3א(ב) לחוק המכר
דירות ובכפוף לאמור להלן:
 .9.1ידוע לקונה שהבנק מנפיק באופן שוטף הודעות ,לאחר גביה בפועל של סכומי העמלות המתייחסות לכלל
הערבויות שהונפקו באותו מועד ושהבנק אינו מנפיק אישור פרטני המתייחס לעמלות בגין ערבויות חוק המכר
שהוצאו לרוכש מסוים באופן נפרד.
 .9.2כל התשלומים המשולמים באמצעות שוברים יגבו כתשלומים החייבים במע"מ וחשבוניות המס שהמוכרת
תמציא לקונה תכלולנה מע"מ החל על מלוא התשלום .הקונה מסכים שלאחר ביטול ערבויות חוק מכר על פי
תנאיהן תפעל הלווה מול רשות המסים לקבלת החזרי תשלומי מע"מ ביחס לעמלות ערבויות חוק מכר שהוצאו
בקשר לדירה הנרכשת.
 .9.3למניעת ספק מובהר ,כי לבנק אין ולא תהא כל אחריות או חבות בכל הקשור לנושא החזרי המע"מ כאמור,
והקונה מתחייב שאין ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי הבנק בעניין זה.
 .10הקונה ישיב לבנק את פנקס השוברים עם דרישת הבנק במקרה של מימוש ערבות חוק מכר כלשהי שקיבל ו/או
שיקבל מהבנק בקשר לדירה.
 .11במקרה שרק אחד מיחידי הקונה יחתום על מסמך המעיד כי הדירה נמסרה לקונה ,תחייב חתימתו את כל יחידי
הקונה ובחתימתם על כתב התחייבות זה מסמיך כל אחד מיחידי הקונה את משנהו לחתום על מסמך כאמור.
 .12אין לבנק כל התחייבות ישירה או עקיפה כלפי הקונה בקשר עם הפרויקט או בקשר עם הדירה ,למעט על פי ערבות
חוק המכר או על פי ה"הודעה" כהגדרתה בסעיף 2ג(ב) לחוק המכר דירות שתומצא לקונה ,ככל שתומצא.
מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה לעיל ,אין לבנק כל מחויבות כלפי המוכרת או כלפי הקונה מכל מין וסוג שהוא,
בקשר לבניית או השלמת הבנייה של הפרויקט או הדירה ,לקבלת היתר לבניית הפרויקט ,לטיב הבניה או איכותה,
לניהול הבניה ,לקצב ביצוע הבניה ,לעמידת הפרויקט בתנאים הקבועים בדין או לקיום התחייבות כלשהי
מההתחייבויות המוכרת כלפי הקונה על פי ההסכם.
 .13אין לבנק כל אחריות או מחויבות כלפי הקונה בקשר עם העמדת מימון למוכרת או העמדת מימון לבניית הפרויקט
על ידי המוכרת וכי כל הסכם שבין המוכרת ובין הבנק ו/או הוראותיו אינם מקנים לקונה זכויות כלשהן ואין באמור
בהסכם כדי לפגוע או לגרוע מזכויות הבנק על פי המסמכים שנחתמו או יחתמו בין המוכרת לבין הבנק בקשר
לפרויקט ,והקונה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה הנוגעת למימון שהעמיד או יעמיד הבנק למוכרת .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,העמדת מימון למוכרת מותנה בקיום תנאים מוקדמים והמשך העמדתו למוכרת מותנה בעמידתה
בהתחייבויותיה כלפי הבנק .כמו כן ,הבנק לא מתחייב כי היקף המימון שאושר או יאושר למוכרת (ככל שאושר או
יאושר) מספק לצורך בניית והשלמת הפרויקט וכן הבנק לא מתחייב להעמיד מימון נוסף למוכרת במקרה שהמימון
שאושר או יאושר כאמור לא יספיק להשלמת הפרויקט ,או במקרה של סטייה (מכל סיבה שהיא) מהערכת עלויות
הפרויקט ,אף אם אי העמדת מימון או מימון נוסף כאמור תגרום לכך שהפרויקט לא יושלם או שהקונה לא יקבל
את הדירה וכי לקונה בכל מקרה לא תהא כל טענה או דרישה או תביעה כלפי הבנק בקשר לאמור לעיל ,למעט בקשר
לערבות חוק המכר שהוצאה לטובתו על ידי הבנק ,אם הוצאה.
 .14הפקוח על הפרויקט או בנייתו נעשה לצורך הבטחת פירעון האשראי של המוכרת כלפי הבנק ,וכי אין במנגנון הפקוח
כדי לחייב את הבנק לוודא שכספי הקונה משולמים לפי קצב התקדמות שלבי הבניה בפרט ,או שהם מוקצים לבניית
הפרויקט ,וכי אין לבנק כל אחריות ו/או מחויבות כלפי הקונה בקשר עם פקוח על הפרויקט ,והקונה יהיה מנוע
מלהעלות כל טענה הנוגעת לפקוח שבצע או יבצע הבנק בקשר לפרויקט.
הקונה אינו יכול להסתמך על הפקוח הנעשה עבור הבנק בקשר עם הפרויקט והבנק מסיר מעליו כל אחריות
להסתמכות ,ככל שיכולה לנבוע אצל הקונה כתוצאה מקיום מנגנון הפקוח.
 .15ככל שטרם הונפק היתר לבניית הפרויקט או הדירה ,מובהר כי לא חלה או תחול על הבנק כל אחריות להוצאת היתר
הבניה כאמור ולא ניתן על ידי הבנק כל מצג בדבר אפשרות הוצאתו של היתר הבניה.
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 .16הקונה מתחייב שלא להתנגד או להפריע בכל אופן שהוא למימוש זכויות הבנק על פי השעבודים או על פי ההסכמים
שבין הבנק למוכרת  ,אם וככל שיוחלט כך על ידי הבנק ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במקרה בו הבנק
יפעל למינוי כונס נכסים/נאמן למקרקעין או פרויקט.
במקרה של מימוש זכויות הבנק על פי השעבודים או על פי ההסכמים שבין הבנק למוכרת אין לבנק כל אחריות ו/או
מחויבות כלפי הקונה לפעול להשלמת הפרויקט או למסירת הדירה לקונה ,והבנק בכל מקרה יפעל על פי שיקול דעתו.
 .17המוכרת מצהירה כי קיבלה אישור מרשות המסים לפי סעיף  50לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג –
"( 1963חוק מיסוי מקרקעין") ,לפיו לא חלה על הקונה חובת תשלום "מקדמה" ,כהגדרתה בסעיף ( 15ב) לחוק מיסוי
מקרקעין בקשר עם רכישת הדירה .לפיכך הקונה מתחייב שלא לנכות "מקדמה" כאמור מאילו מהתשלומים החלים
עליו על פי ההסכם בקשר לרכישת הדירה.
 .18אם וככל שהמוכרת תבקש הסכמה מהבנק למשכן לטובת נושה נוסף ("הנושה הנוסף") את המקרקעין או הפרויקט
במשכנתה ובשעבודים מדרגה נחותה לשעבודים שלטובת הבנק ("השעבוד הנחות") ואם הבנק יתן את הסכמתו
לבקשת המוכרת כאמור ,והשעבוד הנחות ירשם לטובת הנושה הנוסף ,תהיינה לכך משמעויות על פי הדין ביחס
לקונה וזכויותיו בדירה .במקרה כזה המוכרת תהיה האחראית הבלעדית לכל הנובע מיצירת השעבוד הנחות ,ובכלל
זה להסדרת התנאים בהם יאשר הנושה הנוסף לקונה כי השעבוד הנחות לא ימומש מתוך הדירה .הקונה מצהיר
ומאשר בזאת כי אין לבנק כל אחריות ו/או מחויבות כלפי הקונה בקשר עם כל דבר וענין הנוגע לשעבוד הנחות,
והקונה מוותר בזאת מראש ויהיה מנוע מלהעלות כלפי הבנק כל טענה ,דרישה או תביעה הנוגעת לאמור לעיל.
 .19כל האמור בכתב זה הודע לקונה מראש עוד לפני חתימת ההסכם וניתן לו זמן סביר להימלך בדעתו אם לבצע את
רכישת הדירה לאור הנתונים שבו.
 .20המוכרת והקונה לא עשו או יעשו כל שינוי או תוספת להסכם ו/או לכתב זה ללא קבלת הסכמת הבנק לכך בכתב
ומראש .שינויים שיבוצעו בניגוד לאמור לעיל ,לא יחייבו את הבנק.
 .21חיובי המוכרת והקונה כאמור בכתב זה הינם בלתי חוזרים הואיל וזכויות הבנק תלויות בהם.
 .22כתובתו של הקונה לצורך משלוח דברי דואר בקשר עם האמור בכתב התחייבות זה היא הכתובת שצוינה בהסכם.
 .23אישור מסירת מידע לבנק בעניין הצעה להלוואה לדיור (משכנתה)  -המופנה לבנק ולמוכרת:
בכפוף לאישור הקונה ,כמפורט להלן ,תוכל המוכרת למסור את פרטי הקונה לבנק על מנת שהבנק יפנה אל הקונה
בהצעה להלוואה לדיור (משכנתה) לרכישת הדירה .הקונה מאשר ,כי כל הפרטים הנמסרים על ידו ,נמסרים מרצונו
החופשי וידוע לו ,כי אין לו חובה חוקית או חוזית למסירתם .כמו כן ,מאשר הקונה כי הפרטים ישמרו במאגרי
המידע של הבנק ויעשה בהם שימוש לצורך פניה אליו בהצעת משכנתה.
אישור הקונה:


מסכים למסור את הפרטים שמסרתי למוכרת לבנק הפועלים בע"מ על מנת שיפנה אלי לצורך קבלת הצעה
למשכנתה לרכישת הדירה.
בנוסף לפרטים שמסרתי למוכרת ניתן לפנות אלי גם בטלפון _____________________.



לא מסכים למסור את הפרטים שמסרתי למוכרת לבנק הפועלים בע"מ ,על מנת שיפנה אלי לצורך קבלת הצעה
למשכנתה לרכישת הדירה.
ולראיה באנו על החתום היום _____________:

המוכרת

הקונה
תאריך________________ :

חתימת הקונים __________________________.2 ______________________.1:

אלברטו גבסו ובניו בע"מ
ח.פ511484073 .
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__________________________.2
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