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 נקאי לפרוייקטליווי ב -1"ה"נספח 

 
ו למשלוח בת( שכתו"הקונה" ולחוד: חד)להלן בי ____________תם בין ___שנחבלתי נפרד מהסכם זה מהווה חלק  נספח

ובניה מות זור יאגם תבין _____ עיר _________, וב__ מס'שיונפקו לטובתו על ידי הבנק, היא רח' ______________  ,ערבויות
י" כמשמעו ת אדם שלישב"חוזה לטו גדרותניותיו, הנו ב ה, על כל תנאיונספח ז. ________ תאריךמ( "החברה" )להלן: "מ בע
 -ף זה לעיל כסעיר ב( ייחשב לצורך האמו"הבנק" :, ובנק הפועלים בע"מ )להלן1973 - כללי( תשל"גק רק ד' לחוק החוזים )חלבפ

 "."אדם שלישי
 

 ים בזה כדלקמן:ומתחייב יריםהם מצהצדדי
 

ההסכם, יהיה  וףן האמור בגה בינו לבירקרה של סתיל מודיים בהסכם, ובכים עיקריים ויסזה ייחשבו כסעיפח ת נספראוהו .1
 ח זה עדיף.ספהאמור בנ

 הםב ת הקשורותוכל הזכויו( ""המקרקעין לן:)לההמקרקעין עליהם מוקמת הדירה שרכש על פי ההסכם לקונה כי ידוע  .2
 הבודים מדרגבשעת הבנק במשכנתא וו ימושכנו לטובממושכנים א( "קטויפר"ה לן:נה/שיבנה עליהם )להויקט הנבובפר

, על פי ההסכם שרכש בדירהעל פני זכויות הקונה  דים דלעיל עדיפיםבונק על פי המשכנתא והשעהבכי זכויות ראשונה, ו
 .תוך הדירהימומשו מלא  לדלעיהשעבודים בכתב כי המשכנתא ו הבנק ישראא כל עוד ל

וזרת ח הוראה בלתיה, ונותנת נה כלפי הקוותיובים, את כל זכויי חוק המחאת חיל דרך שעבוד, לפע לבנק מחההחברה מ .3
שנמסרו ום תשלשוברי האמצעות ב פי ההסכם אך ורק המגיעים לחברה ממנו עלכספים והתשלומים ה לקונה לשלם את כל

 .לו על ידי החברה

י היא באמצעות שוברה על פי ההסכם המגיע ממנו לחברו כלשה כוםוהבלעדית לתשלום ס ך היחידההדר ינה כידוע לקו .4
ברה בגין רכישת הדירה אלא לם סכום כלשהו לחישבזאת כי לא נה מתחייב קוי החברה. הו לו על ידרתשלום שנמסה

רה באמצעות שוברי ולמו לחבה ישרהדי עם רכישת פים המגיעים לחברה בקשר הכסוא באמצעות שוברי התשלום, וכי מל
ת לכך על פי לוהתקיים העילפרויקט, ב לחברה בקשרון הפסקת העמדת מימ וככל שיוחלט עלוע לקונה כי אם יד.  וםתשלה

 ול שתבוטל האפשרות לעשות שימוש  בפנקסי השוברים.  החברה והבנק, יכ ן המוסכם בי

יו , לפ1963 –שכ"ג התשה(, רכיסוי מקרקעין )שבח ולחוק מי 50 ףיי סעלפ המסים מרשות אישוררה כי קיבלה צהיה מהחבר .5
 . הירם רכישת הדסים בקשר עממה לרשות המקדקונה חובת תשלום לא חלה על ה

ונה תואמים הק ידית שהבנק יאשר לו שמספר חשבון הפרויקט ושם הפרויקט שיש בנק על מנלב לפנות ליוכ כי לקונה ידוע .6
, שבעבאר  17חק רגר יצ שכתובתו( 177 ףסני' )מס באר שבע עסקיםניף אמצעות סאת בזק, ושומים בבנאת הפרטים הר
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ת תעוד ומספרשמו  אתו לו מסרד משוברי התשלום שנבי כל אחעל ג קריאיד ברור ואת למלא בכתב בז מתחייב ונההק .7
ות ע כל תשלום באמצעצולקונה כי בגין בי ידוע. לתשלום כוםהס את וכן ,בהסכם המכרנו לנתונים שצוי תאםבההזהות שלו 

 התשלום על ידו.צע יבועמלה בשיעור המקובל בבנק בו שוברי התשלום תגבה ממנו 

בוא לנספח זה. ובת המפורטת במי הבנק, היא הכתידו על ובתערבויות שיונפקו לטלמשלוח  ובתותכי כהיר בזאת הקונה מצ .8
ozimmailbox.h-טרוני לכתובת דואר אלקאמצעות בן די סקטור הבניה והנדל"לי)בנק בכתב ת להודיע לאמתחייב בז ונההק

o.ilpoalim.cmail@ofarbash) המפורטת דלעיל. תובתובכ על כל שינוי 

שרכש,  רהדילאו שיקבל מהבנק בקשר ו/שהי שקיבל בנקאית כל תמימוש ערבוי לכתנאכי פי הבנק, קונה מתחייב כלה .9
הכל  -רה תה של החביחזרו לבעלו בדירהכויות הזשכך  , או יבטל הסכם זה,בדירהעביר מיד לבנק את כל זכויותיו ימחה וי

המבטלות  דעות זיכויהו יחתום על –כאמור ערבות בנקאית  כתנאי למימושב כי מתחיינה כמו כן הקו .ת הבנקלפי בחיר
 ישת הדירה. רכשקיבל מהחברה בקשר לס מ חשבוניות  את

 רהיהדם או בקשר עהפרויקט ו/לפיו בקשר עם ה כקיפה מצהיר כי ידוע לו שאין לבנק כל התחייבות ישירה ו/או עהקונ .10
 ק, אם הוצאה.הבנעל ידי לטובתו וצאה שה רבות הבנקאיתמעט הענרכשת, לה

מכל מין /או כלפיו בות כלפי החברה וייקונה שאין לבנק כל מחול זה כי ידועל, מודגש בייסקה זו לעת פבלי לפגוע בכלליומ
נק כל אין לבלקונה ש ידוע .ידונרכשה על ש הדירההפרויקט ו/או  שליה בניוסוג שהוא, בקשר לבניית ו/או השלמת ה

ו/או לקיום  יהביצוע הבנ ה ו/או קצבתו/או איכו ניההוא בקשר לטיב הבמכל מין וסוג ש החברה ו/או כלפיוכלפי ות מחוייב
 החברה כלפי הקונה על פי הסכם זה. שהי מההתחייבויותכלהתחייבות 

יית ן לבנימוו/או העמדת מלחברה ת מימון העמד ר עםכלפיו בקשכל אחריות ו/או מחויבות נק לב כן ידוע לקונה כי אין
באמור  יןוא זכויות כלשהן נהוקלם אינם מקני ו הוראותיואין הבנק ו/וב הסכם שבין החברה כי כלי החברה והפרויקט על יד

בנק בקשר יחתמו בין החברה לבין ה /אוו וכדי לפגוע ו/או לגרוע מזכויות הבנק על פי המסמכים שנחתמבהסכם זה 
 יד הבנק לחברה.נוגעת למימון שהעמענה הל טוע מלהעלות כהיה מנוהקונה יקט, ילפרו

האשראי של החברה ורך הבטחת פרעון לצעל פרויקט הבניה נעשה ח ע לו שהפקובנק כי ידוהקונה כלפי ה הכמו כן מצהיר בז .11
הבניה שלבי  התקדמות קצב ים לפנה משולמיאת הבנק לוודא שכספי הקויב לחיהפקוח כדי  כלפי הבנק, וכי אין במנגנון
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קשר עם ב יבות כלפיות ו/או מחוונק כל אחרילב , כי איןזה, בכללהסכם קט, נשוא וקצים לבנית הפרוישהם מאו בפרט, 
 .ע מלהעלות כל טענה הנוגעת לפקוח שבצע הבנק על הפרויקטוהקונה יהיה מנו ט,פקוח על הפרויק

 פרויקטקשר עם הבור הבנק שה עבהנע מך על הפקוחל להסתאינו יכוהוא שמעי ופן חד משמאשר בזה  כי ידוע לו באנה הקו .12
 וח.פקכתוצאה מקיום מנגנון הה ע אצל הקוניכולה לנבושלהסתמכות  יותסיר מעליו כל אחרוהבנק מ

ת והתחייבו על נספח זה מהווה הסכמה ומתחתיוכי  י העתק או צלום מההסכם שבינו לבין החברה ימסר לבנקלקונה ידוע כ .13
 .תיו על פי ההסכםוברות על זכויועל פי השעבודים ג הבנק יותבות לכך שזכובו לר כל האמורדו לימצ

י ניתן לו זמן סביר להימלך בדעתו חתימת ההסכם, וכ ניה הודע לו מראש עוד לפז אמור בנספחזה כי כל הבונה מצהיר הק .14
 הנתונים שבו. אורה לאם לבצע את רכישת הדיר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :חתוםהעל  או הצדדיםולראיה ב
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