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  ניכיון מסגרת אשראי תקשרות ההסכם 

  

  
ו/או מי מטעמם בין    558387775.  מ" ע. ל שרא סים לי הפיננקבוצת  –גרופ  " יעקובי יות שפניתי ל ה
צוע ניכיון מסגרת כרטיס  רך בי דרך אתר האינטרנט לצו  רות ישירההתקשטלפוני ובין אם בם א

  .  אי  האשר

  של ישראל "   ם הפיננסיקבוצת   –גרופ יעקובי "ך זה אני מאשר ומסמיך את  בחתימתי / אישור מסמ

בכל המסמכים ו/או הנתונים ו/או המיידעים השונים ,  גיש , לקבל , לצלם ולעיין בשמי הלעמם  ומי מט 
ימון החוץ בנקאיות לצורך  או חברות הביטוח ו/או חברות המ/בכל בנק ו/או גוף מממן ו/או מלווה ו 

  גרופ  פות מטעם יעקובי טיפול בבקשתי לניכיון אשראי ולצורך קבלת הצעות נוס

  מה .  דונסיה / הוזלת הביטוחים וכ כגון הלוואות על חשבון קרן הפ

  י . לפי סודיות כר את כל מי שפועל מטעמם מחובת שמירה על  ומשחרך אני גם מוותר משכ

  דרך אתר האינטרנט    ואישור/או   ל מסמך זה ובחתימתי ע 

ל " לבצע ניכיון ממסגרת האשראי  אשר י ם של הפיננסיבוצת  ק –ל " יעקובי גרופ   אני מאשר 
    שברשותי ולחייב את כרטיס האשראי שברשותי

  .    ברה באתר החהעיסקה / הזנתי את הנתונים ישירות   מדע במאשר מסרתי להם   שלי

  פן ומהות אישורי זה . ורש את אותי במפאישורי ניתן לאחר שהבנ

  

  "  של ישראל  םהפיננסי קבוצת  – גרופ יעקובי "  למתחייב ומאשר לשלם  לצורך ביצוע ניכיון האשראי אני 

  ________________ סך כולל של : 

  ) ליקהבמסוף הסיר  סך התשלום יהיה הסכום שאעבטרנט נאתר האיבתבצע ישירות בעסקה אשר ת(*

  

  תהליך ניכיון מסגרת האשראי  

 ש  קם המבוכו המבקש יחוייב בכרטיס האשראי בס .  
  מבקש תשלומים עפ"י החלטת ה 12ייפרס לעד  הסכום המבוקש .  
  ימי עסקים   3ך  לאחר אישור העיסקה ובתו .  
   ת  נק של המבקש אעברה לחשבון הבתבצע ה של ישראל  םהפיננסי קבוצת   –גרופ יעקובי

  ריבית סליקה וריבית הקרדיט . כר טרחה , זוז שהמבוקש בקי הסכום

  

  

   

  תעודת זהות : _______________________   מלא :__________________________   שם                         

 ________ך התקשרות :_____תארי________________:תובת כ  ל נייד  : __________________________   ט



  בס"ד 
 

 

  בהר : מוסכם ומו

 מ  "כולל מע 10.45%ך וד על סיעמ  ריבית הסליקה ושכר הטרחה . 
 ם לכל תשלו  כולל מע"מ 0.72%בית הקרדיט רי   

  

  :טבלת ריבית הקרדיט  ןהלל
  ריבית   תשלום מס 

1  0.0%  

  + מע"מ 1.2%  2

  + מע"מ 1.8%  3

  + מע"מ 2.4%  4

  + מע"מ 3.0%  5

  + מע"מ 3.6%  6

  + מע"מ 4.2%  7

  + מע"מ 4.8%  8

  + מע"מ 5.4%  9

  + מע"מ 6.0%  10

  + מע"מ 6.6%  11

  + מע"מ 7.2%  12

    
 הפיננסים של ישראל " אינה אחראית ואינה  צת קבו – גרופ יעקובי " קש כי מוסכם על המב

 יכולה לספק מסגרת אשראי למבקש .  
 ל "  אם של ישר הפיננסיגרופ קבוצת לפי " יעקובי  טענה כ כל ע  מבהר כי לא תישומוסכם מו

 . ן והפריסה שבוצעהאי הניכיוע לתנבכל הנוג 
 כר הטרחה כאמור בהסכם זה , אזי יעקובי גרופד בתשלום שומבקש לא יעמבמידה וה -

ם  האמצעים המשפטיי ט בכל מה את הזכות לנקוצת לעשל ישראל " שומר  הפיננסים ת בוצ ק
ם  ויותיה הנובעות מהסכתה לרבות פניה לערכאות משפטיות לצורך מימוש זכ העומדים לרשו

 . זה 
 אשר כי לאחר חתימת הסכם זה לא יהיה באפשרותו לבטל את השירותים  המבקש מודע ומ

ר  בתשלום מלא שכא ה ובאופן חד צדדי יחליט המבקש לעשות כן אזי המבקש יישובמיד
 הביטול .   ם מיוםימי  7הטרחה תוך 

   המבקש מודע ומתחייב שלא יוכל להכחיש את העסקה בחברת האשראי 
  ם של  הפיננסיקבוצת   –פ צאות "יעקובי גרובהוהוא ייסע  קה עס ודע באם יכחיש  מ המבקש

קיבל    את הכספים אשר  להחזיר הנובעות מהסכם זה ויצטרך תיה לצורך מימוש זכויוישראל"  
ריבית  ב  יחויב. עבור כל יום עיכוב המבקש  מידי רטיס האשראי באופן כון מסגרת בעת ניכי

 מי מגובה העסקה שבוצעה .  יו 20%ע"ס 

  של ישראל"   הפיננסים קבוצת  –רופ  גיעקובי " להלן התחייבות 

 " רת  ן מסג מתחייבת להעביר את כספי ניכיו של ישראל"   הפיננסים קבוצת  – רופ גיעקובי
 מי עסקים . י 3האשראי תוך 

  )  יקה וריבית הקרדיט לס, ריבית  שכר טרחה ( בקיזוז 
  
  פה את תוכנו , אישרזה לאחר שהבין יבקש מצהיר כי קרא בעיון את האמור בהסכם ו מה

  אותו מרצונו החופשי . 
  

  ולראיה באתי על החתום  

 ______:________קוח חתימת הל    תאריך :_____________________                             


