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  BTB -  משתמש הסכם

   ,BTB לאתרברוכים הבאים 

, )"החברהו/או " "האתר חברת(" 515041218, ח.פ. "מבעהלוואות בישראל  מקשרים BTB, חברת או
פיסיים (שירותים פיסיים חוק הפיקוח על שירותים בכהגדרתה [ באשראי לתיווך מערכת מפעילה

 www.btbisrael.co.il אתר באמצעות "]פיסיים שירותים חוק" –, להלן 2016-מוסדרים), תשע"ו

 מלווים בין המפגישה וירטואלית פלטפורמה מספקת אשר, ")האתר("מערכת הגזרת ממו  וכל
ובעלת רישיון מפעיל מערכת לתיווך באשראי (מורחב) מרשות שוק  ")השירות(" פוטציאליים ללווים

, להירשם המבקש משתמש ידי על שימוש של סוג כל  .56406ההון, הביטוח והחיסכון שמספרו 
 לשם(העיין  לפימה על חברת האתר  שאיו גורםאו כל  ,מלווה, לווה, באתר מבקר, רשום משתמש

האתר  באמצעותבשירות המסופק  אובדרך כלשהי,   באתר") המשתמש" -  להלןהוחות,  יקראו יחד 
 מסכים משתמש  כלו, )"המשתמש הסכם"או  "השימוש תאי"( זה הסכםל כפוף יהיה, דרכואו 

והוא  ,המשתמש הסכםאת  והבין קרא, בו שימושהמשך  כלל וכתאי באתר השימוש טרםכי  ,ומאשר
 שירות קבלת באי אוהאתר  מחברתהסר ספק, אין בקבלת שירות  למעןלתאי השימוש.  מחויב

 יבותוממחו לגרוע כדי, לאו אובאתר  מבקר ,באתר רשום חבר המשתמש של בהיותו אוהאתר  חברתמ
וכל משתמש או מסייר באתר כפוף למסמך  המשתמש הסכםל כפוף להיות המשתמש של והתחייבותו

  . תאים זה

או  לווהלהתחייבות או אחריות הקיימת למשתמש, לרבות  כלמ לגרוע כדי השימוש בתאי אין .1
. חתימתו למועד חשיבות ללאשיהיה קיים,  או, או שיחתם, הקיים הסכם כל, מכוח מלווהל

 אחרהסכם  לביןתאי שימוש במסמך  האמוראו דו משמעות בין  סתירהבמידה וקיימת 
שיחולו בין  וליחסים המשפטיים כלליםל הקשור בכל המשתמש הסכם, יגברו הוראות כלשהו

או /ו האתר חברת כלפי המשתמש של התחייבותוחברת האתר לבין המשתמש ובכל הקשור ב
מי מטעמה לחברת האתר ו/או לעוד יובהר, כי  .המשתמש כלפי האתר חברת של בהתחייבותה

אלא  באתר מהמשתמשים מי כלפי או המלווה או הלווה  כלפי אחריות של סוג כל כל אין
  .  בהתאם להסכם משתמש זה

   תמעת לע שיויים בתאי שימוש אלה .2

 תאיב כאמור שיוי ובצע ככל. לעת מעת ידיו עלויעודכן  ישוה זה המשתמש הסכםכי  מובהר
 שלוכי שימוש  ,מבין ומסכים המשתמש . המעודכיםהשימוש  תאיאת  באתר או פרסם, השימוש

והסכמה  מראש מהווה הסכמה, או עדכון שיוי לאחר שימוש המשך כל לרבות, בשירות או באתר
   .לעת מעת שיעודכו פיכ, בוסחם המעודכן ביותר השימוש לתאישלו  מתחדשת

(הכוללים את מדייות יחשב כתאי השימוש   -" השימוש תאיו/או " "המשתמש הסכם: "המוח
  . על ידי חברת האתר לעת מעתשהם מעודכים  כפיהפרטיות) 

  באתר לשימוש תאי .3

המשתמש עם אישור תאי שימוש אלו,  שים ומעלה.  18אתר זה מיועד אך ורק למשתמשים שהם בי 
וכשיר משפטית לכל פעולות משפטיות,  בהתאם לחוק הכשרות  ומעלה, 18 בן שהיומצהיר ומתחייב 

, וכי כשרות זו לא הוגבלה בחוק או בפסק דין. המשתמש 1962 -המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 
על כל שיוי שיחול בוגע לכשרותו המשפטית כאמור.  ,ידיתימ, האתר תמתחייב ליידע את חבר

משתמש שבו  במקרה. ויפעל על פיהם המשתמש כםהסהמשתמש מסכים לכל התאים והתיות של 
, לרבות במקרה של חשד כי המשתמש הסכם, או צפויה הפרה של המשתמש הסכםמ תאיפר ה

 שלואת החברות  לבטל, חברת האתר רשאית, בכל עת, 21מתחת לגיל  שהוא לווה או מלווה משתמש
 זמי, לחסום באופן הוגע לו מידעכל תוכן או ו ,או חלק ממידע שמסר ,אודותיו מידע, למחוק באתר

  ללא הודעה מוקדמת.והגישה או השימוש שלו באתר, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי,  את קבועאו 
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או  מוצריםל ביחסהמשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובתוכן האתר (כהגדרתו להלן), לרבות 
  שירותים המוצגים בו,  אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תאי השימוש.

שימוש במערכות ובשירותים באתר ו/או   השימוש ובעצם, המשתמש בהסכם מחויבמשתמש  כל
בהסכם  התאים כל את ומאשר הביןמאשר כי קרא,  המשתמשעל ידי חברת האתר,  היתים

איך מקבל ומסכים לתאים, עליך להפסיק ו, תרלא רשמת טרם אם; המשתמש ללא סייג
  להשתמש באתר באופן מיידי.

  

  ההלוואה הליך .4

 או קבלת הלוואה. ו/משתמש עומדות שתי אפשרויות לבחירה באתר: מתן הלוואה  לכל

 :יועל יהיה), "הלווה"( הלוואה קבלת באפשרות בחר משתמש באם 4.1

 הוגע פרטים שאלון טופס למלאלמסור לחברת האתר פרטים, מידע, מסמכים ו 4.1.1
הכל בהתאם  – בצירוף מסמכים ואסמכתאות למצבו הפיסי ההלוואה לבקשת

בסיום איסוף המסמכים,  .")הבדיקה הליך(" לדרישותיה של חברת האתר
חברת האתר אז תיבחן את בקשת ההלוואה,  ."הלוואה בקשת"המערכת תקים 

אישור עקרוי למתן  ותיתן את החלטתה האם לסרב לבקשת ההלוואה או לתת
בחשבון המשתמש שלו  הודעהבבמייל או  ללווה ימסרהלוואה, וההודעה על כך ת

 שיהא יכולהלוואה  למתן עקרוי אישור .")הלוואה למתן עקרוי אישור("באתר 
 ככל, ו/או ביצוע פעולות ו/או התיות כלשהן וספים מסמכים המצאתב מותה

 . לכך הלווה יידרשש

 להליך בכפוף תיעשה, החלטת חברת האתר בוגע לבקשת הלוואה, כי יובהר 4.1.2
 כי, בזאת מצהיר המשתמש. האתר חברת ידי על , אשר יתעדכן מעת לעתהבדיקה

 ,ייקבע על ידי חברת האתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי הבדיקה הליך , כי לו ידוע
מתחייב לשתף פעולה עם חברת האתר, והוא וההליך שוה ממשתמש למשתמש, 

ובכלל זה, להמציא כל מסמך שיידרש על ידי חברת האתר, באם יידרש, תוך זמן 
 סביר.      

 הלווה עלהלוואה,  למתןהעקרוי  אישורהימי עסקים ממועד קבלת  5 תוך 4.1.3
 ערבות כתבי,  חוב שטר, ההלוואה הסכם עללהקמת ההלוואה,  כתאי, לחתום
 -  ביחד( על ידי חברת האתר לכך שיידרש וסף מסמך כלו )שרלווטי(ככל 

 זהות את שיאמת דין עורך בפי חתםיי ההלוואה הסכם. ")ההלוואה הסכם"
על ידי  ומאומתבמקור  חתוםעותק  להמציא הלווה על. חתימתו ויאשר החותם

קבלת ההסכם על ידי  ויוודא האתר חברתעורך דין של הסכם ההלוואה למשרדי 
ימי  5תוך  מורכא החתוםאת הסכם ההלוואה  הלווה מסר לא. האתר חברת

תהא רשאית חברת  – הלוואה למתןהעקרוי  אישורהעסקים ממועד קבלת 
 הלוואה מתןל העקרוי אישורהפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את  האתר, על

 .הבלעדי דעתה שיקול פי על, להאריכואו /ו

הוסח עיקרי על  , ככל היתן,מבוססיהיה  ההלוואה הסכםוסח  כי, יובהר 4.1.4
יכיל את כל המאפייים הייחודיים  אך, המוצג באתר הסטדרטי של חברת האתר

שסוכמו  כפי פרטייםה תאי ההלוואה ולוח הסילוקין וכן את ,הלוואהאותה של 
 .להלן) 16.3.1(בין היתר בהתאם לסעיף  הלווים עם

לוגית של וההלוואה כאמור, תוזן ההלוואה למערכת הטכ הסכם חתימת אחרל 4.1.5
לבין מקבל ההלוואה  במערכת מלוויםה-המשתמשיםבין  תקשרחברת האתר וזו, 

  ). "ההלוואה "הקמת( ההלוואה בבקשת הדרש לסכום עד
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ההלוואה יכס לתוקפו מצד המלווים רק לאחר העברת סכום ההלוואה,  הסכם 4.1.6
ובהתאם לתאים הקבועים בהסכם  ללווה, בחלקו שרק ובין כולו שהועבר בין

 ההלוואה. 

 

זו תהיה כפופה, ), "המלווה"( הלוואה מתן באפשרות בחרבאתר  שרשםמשתמש  באם 4.2
 :הבאות להוראות, היתרבין 

 515083814על שם בי טי בי אמויות בע"מ ח.פ.  אמות לחשבון עבירי המלווה 4.2.1
 יימסרושאו /ו הרישום שלב בעת החברה באתר מופיעיםפרטיו  אשר") האמן("

שלא יפחת מסך של  ראשוי סכום, )"האמות חשבון"(–לו על ידי חברת האתר 
 ולדווח, שקלים) 100-מ תפחת לאהפקדה הראשוית, כל  ההפקדה(לאחר  ₪ 500

 האמות לחשבון ההפקדה ביצוע על האישי האזור באמצעות האתר לחברת
 עלאחרי ביצוע ההעברה הבקאית,  מיד .ההפקדה ביצוע אחרי או לפיוזאת 

 ההפקדה ביצוע על האסמכתא אתמיידי  באופןלחברת האתר  לשלוח המלווה
המלווה  –, וככל שבתיק שלו ישם יותר ממסלול אחד באמצעות האזור האישי

 הוכחימחויב להודיע לחברת האתר לאיזה מסלול לשייך את סכום ההפקדה 
סכום ההפקדה יועבר למסלול  –שלו. ככל שלמלווה מסלול השקעה אחד בלבד 

, במפורש ביחס לאותה הפקדה מסלול השקעה שלא בחרבכל מקרה של  .הקיים

 B-Matchישוייכו הכספים למסלול או ימתיו כספי ההשקעה בחשבון האמות, 
  עפ"י שיקול דעת חברת האתר. הכללי 
כספי מלווים המצויים או ממתיים בחשבון האמות (לרבות  כי, מובהר

תקבולים שרשמו לזכות מלווים) ולא שובצו להלוואות פעילות בפועל ביוזר של 
(אך  האמן רשאי יחד עם זאת,, ו/או ריבית כלשהי תשואה יישאו לא המלווה,

 ן קצר מועד בקאי)פיקדו(בפק"מ  הפויים להפקיד חלק מהכספים לא חייב)
 שתתקבל (ככל שתתקבל) תשויך הריביתלבחירת האמן, והכל  ,שבועיאו  ימוי

 . לקופה לערבות הדדית (כהגדרה להלן) לטובת מטרותיה

 חברת כימצהיר ומסכים בזאת,  והמלווההלוואות,  מתןל יועמדוהמלווה  כספי 4.2.2
 )קיימת או/ו(חדשה  הלוואה בכלזכויות  לרכישת כספורשאית לשבץ את  האתר

 הוגבלה שסחירותן כהלוואות מועד באותו המסווגות הלוואותלמעט  אך
 - ביחד ( (אלא אם אישר זאת במפורש ובפרד) להלן 10.1כהגדרתן בסעיף 

 מצדו הכספים העברת עם כימסכים מראש,  והמלווה,  ")תקיות הלוואות"
 שהותאמהלכל הלוואה  ביחסמתקשר  הוא, ואישור קבלתם על ידי חברת האתר

 תאיו שסוכמו בעייה , בתאי הסכם ההלוואההאתרעל ידי חברת  כאמור לו
 שימוש אלו. 

ימים ממועד  15, בתוך לרכישת זכויות בהלוואותשל מלווה, לא הוקצו כספים 
יופיע חשבון האמות (ובכפוף לכך שהמשקיע דיווח על הפקדתם), העברתם ל

סימון מתאים לכך באזור האישי של המשקיע, וסימון זה יחשב כהודעה למלווה 
 מתוך מסוים שיעור רק, מובהר; שירותים פיסייםב.(ו) לחוק 50במובן סעיף 

בכל רגע תון,  בפועל תקיות משובץ להלוואות בפלטפורמה מלווה של כספו
   .להלן 4.2.8 בסעיף כאמורושיעור זה מתעדכן מעת לעת 
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שהמלווה רוכש ו/או  בהלוואות זכויות אותןבמסגרת  כיהסר ספק, מובהר,  למען
בעבר  וקלעו ייתכן אשר הלוואות גם כלולותעשויות להיות מקבל עפ"י חלקו, 

 החזרים בכשל כהלוואות בעבר שסווגו הלוואות לרבותמתמשכים,  יםלפיגור
ולפחות שי תשלומים  מלא מצויות בהסדר חוב אשר הלוואות או/ו מתמשך

חלק מהלווים ו/או  הופטרו ןבחלקוייתכן אף שרצופים שולמו עפ"י ההסדר, 
שותר  בלבד(ו פירעון בחדלות המקורית בהלוואה מהמעורבים שמיאו /והערבים 

את ההתחייבויות לשלם את  שטל אחד אדם בהלוואה הזכויות רכישתבמועד 
  ;)החוב הסדר פי עלאו /ו ההלוואה"י עפ החוב

 מתן לצורך שהעמיד הכספים את למשוך וירצה מידהבכי  ,בזאת מסכים המלווה 4.2.3
באמצעות האזור  לפות, עליו ותלהלווא שובצו טרם וכספיו כאמור ההלוואה

בקשה לחברה בכתב. משך  להגישהאישי באתר ולמלא בקשה למשיכה ו/או 
ימי עסקים מיום אישור קבלת  14טיפול בבקשה על ידי חברת האתר היו תוך 

הכספים של המלווה להלוואה כלשהי  שובצוככל ש.  האתר חברתהבקשה על ידי 
  להלן.  10לא יורשה למשוך את כספיו אלא בהתאם להוראות סעיף 

וזאת תוך  כאמורההלוואה  מהקמתבה  לחזורכי לחברה שמורה הזכות  ,יובהר 4.2.4
 .  סימון במערכתוללא צורך למלווה ללא צורך בהודעה ואילו  ללווה,הודעה בכתב 

  

 

  פיזור.  כללי 4.2.5
 להלוואות יפוזרוהמלווה  שלההלוואה  כספי כברירת מחדל,מסלול רגיל. 

עפ"י שיקול דעתה  האתר חברת שתקבעלחלוקה  בהתאםכאמור לעיל,  פעילות
 :הבאבמאפייים  לעמוד מתמדת שאיפה תוךהבלעדי, 

), אלא השיבוץ במועד(* אחתלהלוואה  ובצישו* מלווה של מכספו 2% -מ יותר לא
יתכן והמלווה יהיה י . בהלוואות זהבלהלן הכהגדרת זהב תבהלוואאם מדובר 

עם זאת,  יחד. זהב בודדת אחתלהלוואה  מכספו 100% עד, בראשון בשלבחשוף, 

המפורט להלן, מתוך  B-Match -יופעל מגון ה בהלוואת זהב זכויותיועל 

מכספו של  2% -שאיפה להקטין את שיעור חשיפתו להלוואת זהב בודדת ל
  המלווה (בהתאם לגודל התיק המשתה שלו במועד הפעלת היישום). 

  :הסכם משתמש זהלצורכי 

הכוללת לכל הפחות התחייבות של  מיוחדתהלוואה  –" משמעותה כסף הלוואת"
וספת  בטוחה המהווהכלשהו שעבוד של כס  וגםשי לווים או לווה וערב 

 . )שווי הכס לערך ההלוואה(אין מגבלה על היחס בין  להבטחת החזר ההלוואה
לכל הפחות התחייבות של  הכוללת מיוחדתהלוואה  –" משמעותה בזה הלוואת"

החזר  להבטחת בטוחה המהווה כס של שעבוד וגםשי לווים או לווה וערב 
או במועד  ההלוואה במועד העקתהליתרת קרן ההלוואה כאשר יחס שווי הכס 

יכול ₪ מיליון 2 בשווי כס שעבוד כגד, לדוגמא. LTV 80%לא יעלה על  1סיווגה

    .על מת שתחשב הלוואת זהב ₪ מיליון 1.6 -שתועמד הלוואה עד ל

                                                

הכווה למועד סיווגה כהלוואת זהב. לדוגמא, הלוואה אשר במועד העתקה סווגה תחילה כהלוואת כסף, ולאחר מספר  1

, ולכן החל LTV 80%על  איו עולה עוד ההלוואהליתרת קרן יחס שווי הכס שות החזר, לאור הקיטון בקרן ההלוואה, 
  מאותו מועד ייתכן ותסווג מחדש כהלוואת זהב. 
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להלוואות זהב  לבקש כי שיעור מכספו ישובץמלווה רשאי מסלול הלוואות זהב.  4.2.6
שסווגו בעבר כהלוואות שסחירותן הוגבלה הלוואות גם שיכלול שיכול ( בלבד

מסלול וזאת על ידי סימון מתאים באזור האישי (" מקורן בהלוואת זהב)ו
מלווה שמצא על אף האמור בכל מקום אחר בתאי השימוש, ") . הלוואות זהב

 להלן 10לסעיף בהתאם רשאי להגיש בקשת משיכה  איולוואות זהב במסלול ה
, ולא תותר מכספיו במסלול הלוואות זהב )וחובות זכויות המחאת(שכותרתו 

חודשים רצופים הספרים החל  18, וזאת במשך מסלולמאותו משיכת כספים 
 המשיכה הגבלת תקופת(" שבוצעה במסלול זה הראשוהממועד ההפקדה 

להגיש יורשה המלווה  –יום בלבד  30החודשים ולמשך  18"). בתום במסלול זהב
בגין כספיו במסלול הלוואות זהב. לא הגיש המלווה בקשת משיכה בקשת משיכה 

תקופות  למשך במסלול זהב תקופת הגבלת המשיכהאליה מכאמור, תחודש 
מלווה קיים שחלק וכך חוזר חלילה.  – פעםבכל  חודשים וספים  18וספות בות

מכספיו כבר משובצים להלוואות פעילות שאין הלוואות זהב וביקש לשות את 
תפעל חברת האתר כאילו הגיש  –פרופיל ההשקעה שלו למסלול הלוואות זהב 

וכספי  בתיק שלו הלוואות הפעילות שאין הלוואות זהבלמשיכה ביחס בקשת 
עד להגעה לפרופיל ההשקעה  הלוואות זהבזכויות בתמורת המכירה ירכשו 

מאותו לו החל  תיספר הראשוה תקופת הגבלת המשיכה, ובמקרה זה, המבוקש
 .  , ותתחדש מעת לעת כמפורט לעילמועד

- תיק הלוואות של משתמש כלתפעיל על האתר  חברת– B-Match -ה יישום 4.2.7

 באופן תדיר המתחדשתיק הלוואות אשר יוצר  B-MATCH-מלווה את יישום ה
תגדיל  המערכתוייתכן שאף באופן יומיומי,  שבוע ושבוע שבכל באופן, אוטומטי

 שלו ההלוואות בתיק והלוואה הלוואה לכל של המלווה חשיפתו אתאו תקטין 
 )להלן 4.2.7בסעיף (כהגדרתו  בפלטפורמה הכספים המולוויםלשיעור  בהתאם

 של מכספו שיעור מסויים עדלסכום המשתה המשקף ו ותו מועד,אכשיעורו ב
 4.2.5עפ"י ככלי הפיזור כמפורט בסעיף  בודדת הלוואה פרבאותו רגע  משקיע

 וספות זכויות, עת שהיישום מופעל בכל, תרכוש המערכתבהתאם לכך, . לעיל
ללא  ,העיין לפיזכויות קיימות בהלוואה תוה,  תמכור אוו/, תוה בהלוואה

כללי הפיזור כמפורט  של יעדעד לעמידה ב צורך בהסכמה וספת מצד המלווה,
אף יכול כאמור . מכירה או רכישה של זכויות בהלוואות לעיל 4.2.5בסעיף 

, מובהר. תשלום של קרן או ריבית בהלוואה מסוימתשתבוצע בסמוך לפי מועד 
 הפעלת עת בעקבותבמצב זה ישתה בכל  משקיע של ההלוואות תיק

 הלוואה פר חשוף שהוא הומיליהכסף  סכוםבאופן אוטומטי, כך למשל, היישום
או בשל גידול בשיעור הכספים  מסוימת יגדל בשל גידול בשווי התיק שלו

או בשל קיטון  שלו התיק בשווי קיטון בשל יקטןאו , המולווים בפלטפורמה
  . בשיעור הכספים המולווים בפלטפורמה

לגרום לפיזור מהיר של הכספים  היא B-Match -ה יישום , כי מטרתמובהר
בכל תיק הלוואות חדש  תתוך יציר (לרבות מלווה חדש) הפוים של כל מלווה

ככל שיתן  4.2.5הפיזור כמפורט בסעיף שיעור חשיפה התואם את כללי עם פעם 
ישוה תיק ההשקעות לבלי היכר והמשקיע ייחשף להלוואות  ובמסגרת פעולתו,

   רבות יותר מאלו הקיימות בפורטפוליו ההלוואות שלו ובסכומים משתים.
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רק שיעור מסוים מתוך כספו של מלווה בפלטפורמה משובץ ייתכן ומובהר,  4.2.8
בכל עת שמופעל יישום  בפועל, ושיעור זה מתעדכן מעת לעתתקיות להלוואות 

במועד  המעודכיםהתוים  עפ"י( , כאשר שיעור זה מחושב כדלקמןB-Match -ה
המצרפי של חלקי הסכום קרן ההלוואות התקיות הסכום המצרפי של : )החישוב

(לרבות כספים  של כלל המלווים תקיות הפויים לטובת הלוואותהכספים  כלל
 הכספים המולווים שיעור(" אשר כבר משובצים להלוואות תקיות)

אשר לא שובץ הפוי משכך, אצל כל מלווה סכום הכסף הומילי  ").בפלטפורמה
שיעור  עדכוןויכול לגדול או לקטון בעקבות  ,להלוואות יתעדכן מעת לעת

  .בפלטפרומהלווים והכספים המ

 

 ותהלוואהפקדות לשם מתן  לבצע. כל מלווה יהיה רשאי קבע בהוראתגם  לוואההמתן  4.3
 :הבאות ההוראות יחולו זה ובמקרה, קבע בהוראתבקאית  העברה באמצעות

, ויקוב 'בהוראת קבע לוואהה' -יסמן באתר החברה כי הוא מעויין ב המלווה 4.3.1
 הרשום מחשבון חודש בכל לוותלה מעויין הוא אותה השוטפת ההפקדהבסכום 

זה,  במקרה .)בהתאמה "השוטפת ההפקדה סכום" -" והקבע הוראת"( שמו על
מתחייב המשתמש להורות לבק שלו לבצע את ההעברה הבקאית של סכום 

 להעביר ידאג המשתמש. האמות לחשבון קבע בהוראת השוטפת ההפקדה
 הוראת לביצוע בוגע המשתמש של מהבק אסמכתא האתר לחברת מיידית

, ולציין את מספר התעודת זהות שלו בהערה שתצורף להעברה על מת הקבע
 . וכספ של ושיוךלאפשר זיהוי 

 כי המאשר מייל האתר חברת תשלח, האתר לחברת האסמכתא מסירת עם 4.3.2
 בהוראת קבע התקבלה.  לוואהה מתןל המשתמש של בקשתו

כי הוא מפקיד באופן קבוע את סכום  ,לוודא איה, בלעדיתהמשתמש  על 4.3.3
 כל כי ולוודא, האמות חשבוןל, להעביר התחייב הוא אותה, השוטפת ההפקדה

 . האישי באזור לחשבוו ישוייך אכן שהעביר סכום

ידי המשתמש באמצעות הוראת הקבע  על בפועל הועברוש הכסף סכומי כל  4.3.4
פוטציאליים קיימים ו/או שהמשתמש ביקש להלוות ללווים  כסכומיםיחשבו 

סכומים שהועברו  על בהתאמה יחולו ההוראות החלות על הפקדה חד פעמית כלו
 בשיויים המחויבים.  באמצעות הוראות הקבע

 כל. האתר חברתביטול של הוראת הקבע מחייב יידוע מראש ובכתב של  כל 4.3.5
 ההודעה מקבלת עסקים ימי 14 תוך החברה אתר אצל תעודכן ביטול בקשת
 ביחס רק יעשה קבע הוראת ביטול, מובהר. הביטול בדבר מהמשתמש בכתב

 – ללווים הלוואות למתן שובצוהאמות וטרם  חשבוןל עברושהו לסכומים
מסרה לה  כיהמועד הקובע לעיין זה הוא המועד שבו אישרה חברת האתר 

. המשתמש לא יהיה רשאי לשות ו/או לעדכן הקבע הוראתהודעת הביטול של 
 ביטול של באופן אלא השוטפת ההפקדהאת הוראת הקבע ו/או לשות את סכום 

 .מחדש והקמתה זה בסעיף כאמור הקבע הוראת

מטה, חברת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה  20לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי 4.3.6
בהודעה  וזאתהבלעדי, להפסיק את שירות "הוראת הקבע" של משתמש בכל עת, 

 מראש.  שתימסר למשתמש 
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 הדדית ערבותל קופה 4.4

 איזולצמצם את הסיכון הכרוך במקרה של כשל החזרים של  למלוויםמת לסייע  על
לטובת  האמות בחשבון קופה והלת, באמצעות האתר מההלוואות שיתו ללווים

 הוצאות מימוןו עמלת ערבות מדיה, מימון כיסוי החזרי הלוואה שלא שולמו במועדם
 ההוראות כל הובהקשר העלי ויחולו), "הקופהאו " "הדדית ערבותל קופהה(" משפטיות

   :שלהלן

וכן מכל תקבול שהתקבל לזכות  האמות בחשבון מלווה שיפקיד סכוםכל  סךמ 4.4.1
מתוך  1% -השווה ל סכום האמן יעבירו יכה מלווה בהלוואה שיש לו חלק בה

לזכות המלווה, לפי  וכן מכל תקבול הרשם המלווהעל ידי  הופקד אשרסכום כל 
 הדדית לערבות הקופה את יהל האמן. ערבות הדדיתל לקופהויעבירו  ,העיין

 קופהב הכספיםלגרוע מכלליות האמור,  מבלי. הבלעדי דעתו שיקול פי על
איו דרש להפקיד את הכספים  האמןו, כלשהי ריבית יישאו לא הדדית לערבות
 לערבות קופההוהוא רשאי להותיר את כל כספי  –"מ או אחר פקכלשהו  בפיקדון

  . "ש של חשבון האמותהעוהדדית בחשבון 
) האמן רשאי לפרוס את ההפרשה הדרשת לקופה מסכום 1( :האמוראף על 

תשלומים, ובמקרה זה, חברת  24 -לעד שהופקד על ידי מלווה בחשבון האמות 
ימים  30למממן עבור המלווה בתוך עפ"י שיקול דעתה הבלעדי האתר רשאית 

למן מועד ההפקדה את ההפרש בין הסכום שדרש מהמשקיע לבין הסכום 
ששילם בפועל באותו החודש, וכל התשלומים הותרים ייגבו ישירות מתוך תיק 
ההלוואות של המשקיע. ביצע משקיע משיכה מתיק ההלוואות שלו בהתאם 

, יוכה מהסכום )המחאת זכויות וחובותלהלן (שכותרתו  10לאמור בסעיף 
המשך כל אותם תשלומים שהוא חייב לקופה ושטרם שולמו על ידו (מובהר, לא 

  יתן לפרוס לתשלומים הפרשה הדרשת מתקבול שרשם לזכות מלווה); 

ערבות הדדית היא חובה (ולא ל קופה, כי ההפקדה למובהר .הקופל הפקדה חובת 4.4.2
ו/או לקבל  הלוואות וליתןמלווה, ואין אפשרות להשתתף -משתמשרשות) של כל 

הפקיד את חלקו, מתוך  מלווה-מבלי שאותו משתמש תשלום באמצעות הקופה
ערבות ל קופהב,  ומתקבולים שקיבל כלל הכספים שהפקיד בחשבון האמות

חובה זו של המשתמשים איה כפופה למתן הלוואה בפועל מצד הדדית. 
של המשתמש בהלוואה  (לרבות כספים חוזרים) המשתמש או לשיבוץ כספים

    .מקרה בכללאמור לעיל  בהתאםהקופה יגבו  דמיכן,  ועל כלשהי בפועל

  . הלמלוו מהקופה תשלומים 4.4.3
שהי במועדו, כלסיבה מהלוואה לא פרע  להחזרבמקרה בו תשלום של לווה 

 150 בתוך שימוש לעשות, חוזרת בלתי בהוראה, לאמן המשתמשים כלל מורים
 בה שקיימת ובלבדהדדית,  קופה לערבות, בכספים המצויים במועד מאותו ימים

 המלווים כל חשבון את לזכות מת על במועד התשלום מן הקופה, חיוביתיתרה 
 כדלקמן: חלקו בקרן ההלוואה, כל אחד עפ"י הלוואה לאותה בקשר הרלווטיים

I. שלושה עדשל  בפיגור הלוואהעל  מדוברובמועד התשלום מן הקופה  במידה 
  :ברצף תשלומים

  ;שפיגורההחזר החודשי  בגובה זיכוי
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II.  ארבעהשל  בפיגורהלוואה  על מדוברובמועד התשלום מן הקופה במידה 
 המלווים חשבון את לזכות האתר חברתרשאית  תהא   -תשלומים ברצף ומעלה

אחד  כל, , החל מהתשלום הראשון לפיגורהלוואה לאותה בקשר הרלווטיים

Prorata  פריסתמהחישוב הבא:   המתקבלעפ"י חלקו בקרן ההלוואה, בסכום 

תשלומים  72 ל, החזרים בכשל הלוואהבאותה  קרןה של מסולקת הבלתי היתרה
בסוג זהה לריבית בשיעור זהה ו שתיתחודשיים ממועד הפריסה, בצירוף ריבית 

בהלוואה מס'  ו של אהרון ביתרת הקרן.  לדוגמא: חלקהקובה באותה הלוואה
 אותה הלוואה הייתהבהריבית שקבעה ו 100₪ על עומד ההוחזר שלא 6630

 זה סכום , אזי)"המקורית"הריבית ( עפ"י שפיצר 7%ריבית שתית קבועה של 
 פי על) המקורית הריבית(כשיעור  7% של שתית בריבית חודשים 72 -ל ייפרס

 . אהרון של חשבוו יזוכה שבו הסכום וזה, שפיצר לוח

III. הקרן יתרת אשר ,בפיגורעל הלוואה  מדוברובמועד התשלום מן הקופה  במידה 
מסכום ההלוואה  10%על ולה ע האיכלפי המלווים  בה מסולקת הבלתי

 את שלםל רשאי יהיה האמןהמתוארות לעיל,  ותאזי בוסף לחלופ המקורי,
  ;הדדית לערבות הקופה באמצעות בהלוואה הסילוק יתרת
 אשר הלוואה בכשל החזרים מתמשך של במקרה כי, מובהר, ספק הסר למען

בשל הסדר  הלוואה בכשל החזרים מתמשךכ במערכת מסווגת מלהיות חדלה
הלווה ו/או הערב על מלוא יתרת הקרן שטרם סולקה בה בהתאם  עם שעשה

 שימוש לעשות שלא רשאית האתר חברתלהלן, אזי  5.3לאמור בסיפא לסעיף 
  הלוואה.  אותהשלומי ת לכיסוי דדיתה לערבות בקופה

האמן לממן, על האתר ואת  חברת, המלווים מסמיכים את לאמור לעיל בוסף 4.4.4
 משפטיות הוצאות, הדדית ערבותל הקופההבלעדי, מתוך  םפי שיקול דעת

ו/או בקשר  לווים כגד משפטי הליך ליהול בקשראו /ו לצורך דרש שתשלומם
 המוח, אלה שימוש בתאי. להלוואה (לרבות הלוואה שאיה משולמת מהקופה)

" יכלול כל הוצאה הדרשת לצורך ו/או בקשר ליהול הליך משפטיות הוצאות"
ו/או בקשר  משפטי (לרבות הליכי הוצאה לפועל) או פעולות אכיפה כגד לווה

ובכלל זה תשלום אגרות, פיקדון, ערובה להבטחת הוצאות, הוצאות  להלוואה
לשם גביית  שמווטרחת עורכי הדין  שכר עלות למעטו, שליחויות משפטיות

 . החוב

האתר ואת האמן לממן,  חברת, המלווים מסמיכים את לאמור לעיל בוסף 4.4.5
 4.5(כהגדרתה בסעיף  עמלת ערבות מדיהמתוך הקופה לערבות הדדית, את 

  . זה להלן בעיין 4.5בסעיף  להלן) ויחולו כל ההוראות המפורטות

 בגין המתקבלים, יקוזז מתוך סכומים קופהה מתוך מלווה שיקבל סכום כל 4.4.6
הלוואה רלווטית, ובכלל זה, כל סכום שיתקבל מהלווה כתוצאה מיהול  אותה

בפועל מהלווה,  , ככל שגבתהריבית פיגוריםוכן הליכים משפטיים כגדו, 
ו/או באופן בלתי חוזר לאמן  יומחו –מקוזזים  סכומיםוזכויותיו ביחס לאותם 

 . קופהבמועד קבלת הסכום מהלחברת האתר  (לפי העיין) 

, כיסוי הלוואה החזרי כיסוי לטובת רק יעשה הדדית ערבותל קופהב שימוש כל 4.4.7
 לא, מקרה בכל. לעיל כמפורט משפטיות הוצאות ותשלום עמלת ערבות מדיה

למלווים, בין שההלוואות בהן הם השתתפו הוחזרו במועדן  קופהה כספי יושבו
 . ובין שלאו
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 קופהבמסוים יהיו כספים  במועדמתחייבים כי  האמןאו /והאתר  חברת אין 4.4.8
או /וכדי להטיל על החברה  הקיומ בעצם או קופה, ואין ביהול ההדדית ערבותל

כלשהי.  הלוואה לתשלום לערובאו /ו לפצותאו /ו לשלם כלשהי חובהעל האמן 
לשם כיסוי  קופהיעשה שימוש בכספי הש יכולידוע לכל המשתמשים כי 

שייתכן והם לא  ,עמלת ערבות מדיהו הוצאות משפטיות, החזרים של הלוואות
 הכספים כל ויוצלוייתכן ואף ימוצו  כי, וכן ידוע להם כלל ןהשתתפו בתית

 שהם עמלת ערבות מדיהו הוצאות משפטיות הלוואות החזרילכיסוי  קופהב
חברת האתר רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי  .במימון השתתפו לא כלל

בכל עת, לשות את אופן הגבייה לקופה להגדיל או להקטין את שיעור ההפרשה 
הכל עפ"י  –או להודיע על הפסקת גביית כספים לקופה ו/של ההפרשה לקופה, 
  שיקול דעתה הבלעדי. 

 חוזרת בלתי הוראה מהווה, והשתתפות במתן הלוואות אלו שימוש תאי אישור 4.4.9
לא יושבו באופן שכספים אלו  דדיתהערבות ה קופהל הכספים את להעביר

עמלת מימון  אלא למטרת כיסוי החזר הלוואה שלא שולמה, למלווה בשום דרך
   .לעיל כמפורטהכל  ומימון הוצאות משפטיות ערבות מדיה

 קופהכן, יתת בזאת הוראה בלתי חוזרת לאמן, שלא להשיב כספים מתוך  כמו
 האמן על, משתמש או מלווה של פרטית בקשה פי על לפעול ולא הדדית ערבותל

  בהתאם למפורט לעיל בלבד.  קופהה כספי בעיין לפעול
  

  :וביויים קטיים לעסקים מדיה בערבות הקרן במסגרת הלוואות 4.5

 משרדאגף החשב הכללי (" -, הודיע משרד האוצר 2022מהלך חודש יוי ב 4.5.1
"), על הקמת קרן חדשה להעמדת הלוואות בערבות מדיה לעסקים האוצר

או  "הקרןקטים וביויים לראשוה גם באמצעות גופי אשראי חוץ בקאים ("
 )."מדיה בותרבע הקרן"

ון הקרן כולל את הוראות משרד האוצר בכל הוגע למתן הלוואות בערבות תק 4.5.2
, וכולל, בין היתר, מגבלות שוות על ותי האשראי ועל הלווים הוטלים מדיה

  . הקרן במסגרת הלוואות

חברת עמידתה של את , הודיע משרד האוצר, לאחר שבחן 02/10/2022ביום  4.5.3
תקון כהגדרתו ב כ"ותן אשראי"על אישור הצטרפותה  בתאי הקרן, האתר

יוצא מכך, תיק ההלוואות של מלווים יכול שיכלול גם הלוואות  כפועלקרן. ה
הלוואות בערבות (" חברת האתרשיתו במסגרת פעילות הקרן ויטלו באמצעות 

   ., והמלווים מאשרים מתן הלוואות בערבות מדיה")מדיה

מגבלות שוות הן על מימוש זכויותיהם של ויחולו  ייתכן, כי ידוע למשתמשים 4.5.4
) שישם ככל הערבים(ועל  לוויםוהן על  הלוואות בערבות מדיהמלווים ב

במסגרת הקרן  ביחס להלוואה מגבלות (ובכלל זה הלוואות בערבות מדיהב
כן ביחס להלוואות אחרות הקיימות למי מהם אצל חברת בערבות מדיה ו
וטלים באמצעות חברת האתר הלוואה האתר), אשר אי ן חלות על לווים אשר

  .במסגרת הקרן שאיה

 הלוואות בערבות מדיהבדרשים לשלם  המלוויםלגרוע מכלליות האמור,  מבלי 4.5.5
 השווה בסכום תהיה אשרבגין הקצאת ערבות מדיה עמלת , למשרד האוצר

קלדרי לבין  לסכום של המכפלה בין היתרה הבלתי מסולקת בסוף כל חודש
 :")עמלת ערבות מדיה(" השיעורים המפורטים להלן

מהיתרה הבלתי מסולקת לסוף כל חודש קלדרי של הלוואות  %0.075  -
 שיתו לעסקים קטים;
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מהיתרה הבלתי מסולקת לסוף כל חודש קלדרי של הלוואות  %0.09 -
 שיתו לעסקים ביויים;

בגין כלל הלוואות  הדרש בתשלום עמלת ערבות מדיההסכום המצרפי של  4.5.6
דית כאמור חודש באמצעות הקופה לערבות הדבכל  ישולם, בערבות מדיה

יתרת אותו תשולם לעיל, וככל שלא קיימת בה יתרה מספקת,  4.4.4 בסעיף
ויחולו ההוראות  הלןל 9.2.2 ידי המלווים בהתאם לאמור בסעיף עלתשלום 

מלווה יישלם את יתרת התשלום שלא שולם  אך כל, המפורטות שם בעיין
ללא וזאת  באמצעות הקופה, בהתאם לחלקו היחסי בכלל הלוואות ערבות מדיה

לבין בין שיעור חלקו בהלוואות ערבות מדיה שיתו לעסקים קטים הבחה 
ייקבע  בפועל למשרד האוצרמועד העברת התשלום מהאמן . ביויים עסקים

 תקון הקרן."י עפ

באמצעות הקופה לערבות  עמלת ערבות מדיהתשלום של ידוע למלווים, כי  4.5.7
הם השתתפו במימון של ובאיזו היקף  לשאלה האםיבוצע ללא כל קשר דית דה

, וייתכן כי מלווה מסוים לא ישתתף במימון הלוואות הלוואות בערבות מדיה
  ;בערבות מדיה כלל

  

  החזר תשלום  .5

  .  שבהסכם ההלוואה ולתיותלתאים  בהתאםלשלם את הלוואתו  מתחייבלווה  כל 5.1

 הסכםב יפורטו פרטיו אשרשל הלוואה יבוצע על ידי הלווה לחשבון האמות  פירעון 5.2
 ההלוואה פירעון יבוצע זה ומחשבון ,האמן שם על אחר אמות חשבון כל או, ההלוואה
 . למלווים

,  התחייבותומקרה בו הגיע מועד הפירעון ולווה לא העביר את התשלום על פי  בכל 5.3
 דעתם שיקול פי על, לפעוללאמן ו/או לחברת האתר  , באופן בלתי חוזר,המלווים מורים

 לדרוש לרבות, גביית החובלשם , במגבלות הדיןו, של חברת האתר ו/או האמן הבלעדי
ו/או  ו/או למות עורכי דין לצורך כך (כולו או חלקו) מיידי לפרעוןהחוב  את להעמיד את

 ו/או הערבים ו/או להגיע להסדר פריסת תשלומים עם הלווהלקוט בכל פעולה משפטית 
מן הלווה להשלים את יתרת החוב  דרושאו להגיע עם הלווה להסכם הלוואה חדש ו/או ל

במקרה של כשל החזרים,  ,מכך יתרה לחברת האתר לכון. או/ו לאמןבכל דרך שתיראה 
שהם  חוב ו/או הסדר הסכםלכל  הגיעל אמןה אתוהאתר  חברתהמלווים מסמיכים את 

, להלוואה על פי שיקול דעתם המלא והבלעדי מוצאים לכון עם הלווה ו/או הערבים
 זה מאשר שוה תשלומים הסדר לקבועהחה ו/או הפטר ו/או ויתור ו/או  ליתןובכלל זה, 

 לוותר, על פי תקופת החזר ממושכת, לפרוס את החוב (כולה או חלקה) אהבהלוו שקבע
 כל לשותאו /ו לקבוע או/ו ערבים לווה ו/או לפטור, , לוותר על ריבית פיגוריםעל ריבית

ו/או למחוק את ההלוואה  שבכשל הלוואה לאותה ביחס לכון מוציאים םשה אחר תאי
במפורש, מובהר . ביחס למלווה באם תקבע חברת האתר שההלוואה איה ברת גבייה

והמלווים ממחים , , ופרטי המלווים חסויים ללוויםפרטי הלווים חסויים למלווים
ומשכך ממילא המלווים אים לחברת האתר ולאמן כל זכות לגבות את החוב כלפיהם, 

החוב של הלווה על כל זכות לגבות את  ,באופן סופי ומוחלט , והם מוותריםרשאים
 . שלא באמצעות חברת האתר ו/או האמן, קרי, באופן עצמאי כלפיהם

כל הלוואה  כןו ברצףתשלומים  ארבעהשל  בפיגור בהסדר)(לרבות הלוואה  הלוואה כל
 באמצעות למלווים שולםואותו תשלום לא  יום 120שבה קיים פיגור בתשלום העולה על 

 - אחת תיקרא  כל( לעיל 4.4.3 בסעיףהמתואר  להסבר בהתאם הדדית ערבותל קופהה
במערכת כך  בכל סימון אחר או אחר בצבע סומןת, ")מתמשך החזרים בכשל הלוואה"
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 של בפיגור הלוואה כל, בוסף. (הסימון יחשב הודעה למלווים) לזהותהשהמלווים יוכלו 
 הלוואה כל וכן מתמשך החזרים בכשל הלוואהכ הומעלה וטרם הוגדר תשלומים שי

ההלווא" – תיקרא אחת כל(התשלום שבידי חברת האתר  אמצעימגבלה על  השיש 
בצבע אחר או בכל סימון אחר במערכת כך שהמלווים יוכלו לזהותן תסומן  ")בבירור

או  שולם, הסימון יוסר בכפוף לאחר שהתשלום שפיגור )למלווים כהודעה(הסימון יחשב 
, בכל מקרה אחר מובהר  .והתשלום העוקב שולם במועדו חלופי תשלום אמצעי שמסר

יבוצע סימון  בהכרח ולאלא תימסר הודעה למלווים  –פיגורים בתשלומי הלוואה  של
 שוה כלשהו במערכת. 

 שטרםיתרת הקרן מ 80%-מ מעלהללכאמור לעיל ביחס  חוב , היה ועשה הסדרבוסף
, תהיה חברת ")בהסדר הלוואה" -אחת  כל( המצויה בכשל החזרים בהלוואהסולקה 

האתר רשאית ליצור במערכת רשומה של הלוואה חדשה שתאיה, לרבות הריבית ומספר 
, או לחלופין, להותיר את הפריסה שערךהתשלומים, הם בהתאם לתאים שבהסדר 

 ביחס, אחרת או כך. עילל II 4.4.3 לסעיףהאוטומטית שעשתה במערכת בהתאם 

תיסגר במערכת  החזריםשבכשל  המקורית ההלוואה של הרשומהלהלוואה בהסדר, 
 )האוטומטית הפריסה של זו או ההסדר תאי שלשוצרה (זו  החדשה הרשומהו, האתר

 סימון/בצבע תסומןו בבירוראו הלוואה  הלוואה בכשל החזרים מתמשךכ עוד תסווגלא 
על אף האמור, . (הסימון יחשב הודעה למלווים) לזהותהאחר כך שהמלווים יוכלו 

 - כל אחת ( סולקה שטרםמיתרת הקרן  100%הלוואה בהסדר הכוללת הסדרה של 
לא תהיה מסומת  הסדרעפ"י אותו שי תשלומים  ושולמו בה  ")מלא בהסדר הלוואה"

   סימוה יהיה כסימון של הלוואה רגילה. שוה ו צבע/בסימון

 בהלוואות תקבולים 5.4

 ויחולקשולם על ידי הלווה יפירעון ה במועד חלק, כל לוויםמלמספר  חולקתהלוואה מ
 השוים כדלקמן: המלווים בין

לוח סילוקין בהלוואה יכלול פירוט באשר למרכיב הקרן ומרכיב הריבית בכל  כל, ככלל ) א(
באותה  בין המלווים השוים על פי חלקם על ידי חברת האתר תקבול יפוצל כל .תשלום
ריבית פיגורים, ככל . עפ"י לוח הסילוקין שולםהתשלום זאת, בהחה שמלוא  ,הלוואה

 ששולמה בהלוואה כלשהי, לא תועבר למלווה, אלא תועבר לטובת הקופה לערבות הדדית.

התקבולים שמלווה צובר לזכותו בכל חודש בגין הלוואותיו, ממוחזרים  -מחדל  כברירת  )ב(
דר מיעה חוקית (בהע באופן אוטומטי להלוואות פעילות וספות. המלווה רשאי, בכל עת

 תקבוליםל, לבחור אחת משלוש החלופות הבאות ביחס )התחייבות אחרת של המלווהאו 
, קרי, משיכת התקבולים החודשיים לחשבוו "מיחזורסימון "ללא החודשיים: האחת, 

הריבית בלבד מתוך התקבולים  משיכת, קריקרן בלבד",  מיחזור"האישי, שתיים, סימון 
מלא של  מיחזור –החודשיים לחשבוו האישי; והשלישית, המשך ברירת המחדל 

 – של המשתמש האישי באזור עשיתבאחת החלופות  הבחירההתקבולים החודשיים. 
  . אישיים פרטים רובריקתתחת 

לחשבון בק הרשום על שם המלווה, והיא  עשית למלווה החודשיים התקבולים העברת  )ג(
, בתאריך שקבע על ידי חברת האתר קלדרימבוצעת על ידי חברת האתר אחת לחודש 

שקלים. היה וסכום ההעברה מוך מכך הוא  100 -מ מוך איוובלבד שסכום ההעברה 
  . לטובת אותו מלווה לפחות ₪  100צברושבו  ידחה לחודש

, האמןאו /ו האתר חברת כלפי כלשהו בתשלום חב והמלווה במידהאף האמור לעיל,  על  )ד(
 לסטטוס המלווה את להעביר האתר חברת רשאית, לשלמו שדרש במועד אותו שילם ולא

. אין מלווה אותו בהם שחייב הסכומים תא התקבולים מן יכה והאמן", מיחזור"ללא 
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שחתמו מצד  מסמכי שעבודבאמור כדי לגרוע מזכויות חברת האתר ו/או האמן עפ"י 
 .  , אלא רק כדי להוסיף עליהןהלוואותבהקשרו של אותו תיק  )שחתמו(ככל המלווה 

 חברת מחובת לגרוע ומבלי, או צו בעל מאפייים דומים עיקול צו והתקבל היה, מובהר עוד ) ה(
"ללא  לסטטוסהמלווה באופן אוטמטי  יועברו/או האמן לפעול עפ"י דין בהקשרו,  האתר

אפשרות למשיכה ו/או ביצוע שיוי כלשהו בסטטוס הפורטפוליו של  וללא" חזורימ
 מימושל צו והתקבל היה, בוסף. העיקול ביטולאו /ו העיקול של הלהסר עדהמשתמש, 

או שצו העיקול כולל הוראה למימוש, אזי עם קבלת הצו יחשב המשקיע כמי שהגיש  עיקול
בסכום משיכה  )וחובות זכויות המחאת(שכותרתו  להלן 10לסעיף בקשת משיכה בהתאם 

  .ה לסכום העיקול שבצו, והסכום שיתקבל יועבר בהתאם לאמור בצוזה

מופה  –הקשור לבקשה למשיכה של כספים שהמלווה יהיה זכאי להם בעתיד  בכל ) ו(
  ). וחובות זכויות המחאת(שכותרתו  להלן 10המשתמש לסעיף 

  

 מיסים .6

 כלכל משתמש (בין כמלווה ובין כלווה) חלה החובה והאחריות החוקית לבחון את  על 6.1
. דין כל להוראות בהתאםהמס הקשורים בעסקת ההלוואה לרבות תשלום מיסים  היבטי

או סכום  מכל תשלוםבמקור  מסמטעמה, יהיו רשאים לכות  ןהאמאו /וחברת האתר 
 בהתאם ובשיעורים הקבועים בדין.  המגיע למשתמש

בלעדית בכל חבות מס שתחול, ככל שתחול, בקשר עם מוצר ו/או  שאיי משתמש כל 6.2
, שירות המוצג באתר החברה ו/או הובע בקשר להסכם ההלוואה (לרבות מס הכסה

וכו'). המשתמש ישפה את החברה האתר בגין כל תשלום ו/או חבות  רווחי הון מס"מ, עמ
 מס שתידרש חברת האתר לשלם עבור המשתמש. 

  ריבית .7

 שקבעה כפי המוסכמת, וסף על כל סכום הלוואה, את הריבית למלוויםשלם יהלווה  7.1
 לווה לכל ביחסריבית על ההלוואה ה גובה. ההלוואה שאושר על ידי חברת האתר בהסכם

 מקצועיים גורמים לעיתים תוך התייעצות עם האתר חברת של האשראי צוותי בידי קבע
 המלצת פי על קבע הריבית שיעור.  עפ"י שיקול דעתם הבלעדי האתר חברתמטעמה של 

 ביחס, האתר לצוותי שראית כפי, הסיכון לרמת ובהתאם באתר המקצועיים הגורמים
 הערבויות, החבויות ואיכות גובה פי על, הפיסי למצבוו עיסוקו לתחום, ללווה

ריבית תשולם בתשלומים ה. למלווים, הלווה ידי על הוצעו או יתו אשר והשעבודים
 קבועים כמפורט בחוזה ההלוואה.

 ריבית לתשלומי רק זכאי יהיהשהעביר כספים לחשבון האמות לטובת הלוואה,  מלווה 7.2
 מקרה בכל לריבית זכאי יהא לאו, בהלוואות בהן השתתף הלווים ידי על בפועל ששולמו

ריבית טרם שובצו להלוואות פעילות;  ושל הכספים שבהם במצבים לרבות, אחר
פיגורים, ככל ששולמה בהלוואה כלשהי, לא תועבר למלווה, אלא תועבר לטובת הקופה 

 .(א) לעיל 5.4כאמור בסעיף  לערבות הדדית

  פירעון מוקדם וסיום ההלוואה .8

פירעון מוקדם מן הקבוע בהסכם ההלוואה,  במועדהמבקש לפרוע את ההלוואה  לווה 8.1
 להוראות בהתאם מועד באותו הסילוקלעשות כן ובלבד שיפרע את מלוא יתרת  רשאי

מוקדם כפי  רעוןיפ בגין האתר חברת עמלתהסילוק תצורף  ליתרת. ההלוואה הסכם
המלווה לא יהא זכאי לתשלום ו/או  ., ככל שקיימתההלוואה בהסכםשהיא מופיעה 
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מעבר ליתרת הסילוק הכוללת ריבית שצברה בלבד עד למועד הפירעון  תמורה כלשהם
המוקדם ששייך כאמור  וללא ריבית עתידית ו/או קס פירעון מוקדם ו/או עמלת פירעון

  . לחברת האתר)

והמלווה  הלווהמזכויותיה של חברת האתר ו/או האמן בהסכם ההלוואה,  עלגרו מבלי 8.2
, במצבים הבשם המלוו ,חייבת לא אך, רשאית, האתר חברת, כי בזאת מיםמסכי

את  מיידי לפירעון להעמידפי שיקול דעתה המלא, כפי שייראה לה לכון,  ועלמסוימים 
 המגיע ההחזר יתרת של מלא תשלוםולדרוש  מסוים ללווהכל חוזי ההלוואה הוגעים 

להוראות בעיין  בהתאם, בין היתר, וזאת, הבהלווא חלקו פי על הלוואה ותן לכל
  בהסכם ההלוואה. 

  דין עורכי"ט ושכ משפטיות הוצאות, עלויות, האתר חברתעמלות  .9

 האתר חברת גבהית, אתרה חברתהלוואה באמצעות  מקבל לווה-משתמשמקרה בו  כלב 9.1
, סוג ההלוואהיושפע בין היתר, מגובה סכום ההלוואה, תקופת  ששיעורהעמלה  מהלווה
. העמלה יכול שתשולם מראש ועוד ההלוואה עסקת מורכבות, )תאגיד או די(יח –הלווה 

תאגיד ישלם עמלה . ככלל, לווה שאיו וייתכן שתשולם בתשלומים לאורך חיי ההלוואה
בתוספת  ההלוואה החזרכפול מספר שות  ההלוואה מסכום 1.2% -כהשווה ל בסכום

כפול מספר שות  ההלוואה מסכום 1.5% -כהשווה ל עמלה בסכום -, לווה תאגיד"ממע
בין  שייחתםוהכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם  ,"ממעבתוספת  ההלוואה החזר

העברת חלק חברת האתר לעמלה מתגבשת עם  זכות. חברת האתר ללווה בעיין זה
 וספות עמלות לגבות רשאית האתר חברתלאמור,  בוסף. מסכום ההלוואה ללווה

ו/או  הסדראו /ו הלוואה פריסת של במקרה, זה ובכלל, דעתה שיקול"י עפ מהלווים
  . וכו' ו/או פירעון מוקדם הארכת תקופת ההחזר

"י עפאו האמן /והאתר  חברתעמלות אחרות או חיובים שעשויים להיות מחויבים על ידי  9.2
 לווה שמשלם םישירות מתוך תשלומי תוכהו/או  ליתרת החוב ויתווספושיקול דעתה, 

  הם:ו, ו/או מועברים למלווה, לפי העיין למלווה

   . מקובלותחיובי איתור של הלווה אם לא יתן לאתרו בדרכים  9.2.1

 הכרוכות לעיל) 4.4.3 כהגדרתן בסעיף משפטיות הוצאות(לרבות  העלויותכל  9.2.2
 למעט, הלווים כגד המלווים עבור שעשואכיפה  פעולותהתדייות משפטית או ב

עמלת ערבות ב, וכן לשם גביית החוב האמן שמיהטרחת עורכי הדין  שכר עלות
  .מדיה

הכרוכות בביצוע הליך משפטי או פעולת  ויותבעל לשאת מתחייב מלווה כל
, בהתאם לחלקו היחסי עמלת ערבות מדיהוכן ב כאמור אכיפה כגד לווה

 המלווה של חלקו(" בהלוואה (פירוט ההוצאות יועבר באמצעות חברת האתר)
 ידי על לכך שדרש מהמועד ימים 7 בתוך התשלום את ולהעביר") בהוצאות

; מובהר, כי מלווה שלא יעביר את סכום ההוצאות בהתאם האתר חברת
להוראות חברת האתר, תהיה חברת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

 מהלווה מלווה ולאותמכל תשלום המגיע  לקזזו עלות אותה את עבורו למממן
 לערבות קופהלרבות מתשלומים שהוא מקבל מה,  הוצאותב הלווה של חלקו את

 מכאןו, עליו להוסיף כדי רק אלא לעיל 0 מסעיף לגרוע כדי באמור(אין  הדדית
רשאית חברת האתר,  ,הדדית לערבות בקופה מספקת יתרה שקיימת ככלש

 למלווה חוב לשייך ומבלי כלשהו למלווה פיה ללאמהקופה  ההוצאהלגבות את 
  . )להלוואהאו /ו
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 פעולותבקאיות אשר הבק מחייב את חשבון האמות לרבות בגין ביצוע  עמלות 9.2.3
משתמש ו/או וכן כל עמלה בקאית הקשורה בפעולה שבוצעה על ידי  בחשבון

 .   עבור משתמש

 

המשתמשים, לרבות מלווים ולווים, מאשרים בזאת כי בכל מקרה שבו חברת האתר  כל 9.3
ישלח המסמך  –אמה למקור או קבלה למסור להם חשבוית  מחוייביםו/או האמן 

האמור באמצעות הדואר האלקטרוי שמסרו בעת ההרשמה לאתר, והמשתמשים 
 מאשרים בזאת את קבלת המסמך החשבואי באופן זה;

כי במקרה בו לווה ייכשל , לעיל 9.2.2 ועל אף האמור בסעיף האתר מתחייבת, חברת 9.4
 האמן שמיהטרחת עורכי הדין  שכרהאתר את עלות  חברתבתשלום ההלוואה, תממן 

 פסקש ככל, זאת עם יחד. , בין שהמיוי הוא פימי ובין שהוא חיצוילשם גביית החוב
המלווים מוותרים  –דין עורכי"ט שכ תשלום לווה של לחובתו כלשהו משפטי בהליך

 האתר וחברת, שכ"ט שפסק אותו, על כל זכות לקבל את ומוחלט סופיבזאת, ויתור 
 עורכי טרחת שכר ממו לגבות החייב כגד משפטי הליך פתח שטרם במקרים אף רשאית

 כגד שוהל משפטי הליך במסגרת אחרות הוצאות פסקו ; המלא דעתה שיקול לפי דין
על  בפועלישיב האמן את אותן הוצאות שפסקו, לאחר שישולמו  –הלווה לחובת לווה

הדדית  לערבות קופהידי הלווה, לגורם שמימן אותן עד אותו שלב, קרי, לאמן ו/או ל
           לפי העיין; הכל –ו/או לחברת האתר 
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 מלווים-ממשתמשיםיהול  דמי 9.5

כמפורט להלן בשיעור  מלווהתיגבה דמי יהול מכל משתמש תהיה זכאית והאתר  חברת
  ויחלו בעיים ההוראות הבאות : ")היהול דמי" -ביחד (

 דמי יהול בשיעור של חודש וחודש קלדריים  בכלהמלווה במסלול רגיל ישלם ב 9.5.1
�.�

��
 תיהבל ליתרה) מתוך סכום השווה 12 חלקי בשהאחוז שש עשיריות ה(  %

 דמי(" שלו ההלוואות בתיק הכלולההלוואה והלוואה  בכל הקרן של מסולקת
  :; ")רגיל במסלול יהול

 המפורטים היהול לדמי בוסף. מדיה בערבותהקרן  בהלוואותיהול  דמי 9.5.2
 מסוים ובתשלום במידה, מדיה בערבות בהלוואותבמסלול רגיל,  בהלוואות
 בסכום ריבית למלווה שולמהמהקופה)  שולם(לרבות תשלום אשר  בהלוואה

{ 12 חלקי 4% -או גבוה מ השווה
�

��
 אותו לפיאותה הלוואה  בקרן חלקומ}%

 מועד באותו לחברת האתר המלווה ישלם אזי, ")המיימלית הריבית(" תשלום
 סכוםבין ש מההפרש 50% -בסכום השווה ל וספים יהול דמי (חודש בחודשו)

 דמי(" תשלום באותוהריבית המיימלית, לבין סך הריבית ששולם למלווה 
 המתקבלים מתשלומים גם ייגבו וספיםה יהולה דמי ;")וספיםה יהולה

   .מדיה ערבות ממימוש כתוצאה

דוגמא, חלקו של מלווה בקרן הלוואה בערבות מדיה בראשית חודש יואר הוא ל
בגין תשלום מסוים ₪  5שקלים, ושולמה לו בחודש יואר ריבית בסך של  900

שקלים), אזי דמי היהול  3 במקרה זה היאבהלוואה זו ('הריבית המיימלית' 
 ₪.    1הוספים שישולמו לחברת האתר בגין אותו תשלום יהיו בסך 

דמי יהול חודש וחודש קלדריים  בכלהמלווה  ישלם במסלול הלוואות זהב 9.5.3

 בשיעור של 
�.�

��
 ליתרה) מתוך סכום השווה 12 חלקי בשה עשיריות האחוז 7(  %

 שלו ההלוואות בתיק הכלולההלוואה והלוואה  בכל הקרן של מסולקת הבלתי
  . במסלול זהב

היהול יגבו באופן אוטומטי מתוך חשבוו של המלווה באתר החברה מכל  דמי 9.5.4
דמי  תשלום ידחהמסוימת  בהלוואהתקבול שרשם לזכותו, וככל שאין תקבול 

 לערבות מהקופה תקבול לרבות( תקבול התקבל שבו לחודשהיהול בגיה 
ו/או לקזז מכל  לכות רשאיתהסר ספק, מובהר, כי חברת האתר  למען). הדדית

יובהר, כי תשלום ששולם דמי היהול המגיעים לה.  את למלווהסכום המגיע 
אשר שולם  )דמי היהול הוספים(ובכלל זה בגין  דמי היהול בגיןלחברת האתר 

ולא תחול התחשבות לגביו במקרה של כשל החזרים ו/או כל  למלווה לא יושב
 .יותרבשלב מאוחר  שארעהסטיה ממסלול ההלוואה 

חברת במסגרת עדכום מעת לעת של תאי השימוש, מובהר למען הסר הספק,  9.5.5
לדמי היהול, ובכלל ו/או הוראה הוגעים  כל פרט ,בכל עת ,האתר רשאית לשות

ם תאי השיוי יחול החל ממועד פרסובלבד שזה, שיעורם, אופן גבייתם וכו', ו
ות ביחס לתקבולים ך, לרבבאתר ואיל שבוצע הכוללים את השיוישימוש 

  .שהתקבלו בהלוואות שיתו לפי מועד השיוי

  

  וחובות זכויות המחאת .10

המלווה איו רשאי, ומתחייב שלא, להמחות ו/או לשעבד ו/או לבצע כל דיספוזציה  10.1
, עפ"י תאי השימוש ו/או עפ"י הסכם ההלוואהו/או התחייבויותיו אחרת בזכויותיו 

יחד עם . ו/או הסכמי ההלוואה שימוש תאיעפ"י  האמןלמעט כלפי חברת האתר ו/או 
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 בתיקהלוואות ב זכויותיואת אחר  למשתמש להמחות לבקש רשאיכל מלווה , זאת
 המצטברים לתאים בכפוףו בהתאם וזאת ,")הממחה" –(בסעיף זה  שלו ההלוואות

 :הבאים

 הוא אותו המשיכה סכוםובה ציין את  ההודעהאתר  לחברתמסר  הממחה 10.1.1
חלקו של הממחה במצטבר ביתרת הסילוק הקיימת  יתרתמעויין לבצע מתוך 

 סכום" -ו "משיכה בקשת("בכלל ההלוואות בהן הוא משתתף כמלווה 
 . )בהתאמה" המשיכה

 הממחה של לזכויותיו פוטציאליים (רוכשים) מחים לאתר תסה האתר חברת 10.1.2
יום ממועד  30 תוךב, וזאת בהתאם לסכום המשיכה משתתף הוא בהן בהלוואות

את  או להציע רשאי לבחור ואי הממחה, מובהר. המשיכה בקשתקבלת 
 וההלוואות, והמחים להמחות מעויין הוא הלוואות ילואו לבחור א המחים

מאותרים על ידי חברת האתר באופן רדומאלי. מובהר, חברה האתר איה 
 מתחייבת לאתר מחים פוטציאליים. 

, המשיכה בקשתדעת הבלעדי באם ובאיזה אופן לאשר את  האתר שיקול לחברת 10.1.3
 תאים לדרושאו /ו המשיכה סכום מתוך חלק רק לאשר, היתר בין, רשאית והיא

 ,מאמור לגרוע מבלישיקול דעתה הבלעדי. על פי  הכל – לביצוע ההמחאה וספים
 הלוואהכמועד  באותו תמסווגאשר  הבהלווא זכויות של המחאתן תותרלא 

והלוואה בהסדר  4הלוואה בהסדר,3בבירור ההלווא ,2מתמשך החזרים בכשל
 שסחירותן הלוואות" –(ביחד  שטרם שולמו בה שי תשלומים עפ"י ההסדר 5מלא

 ,עפ"י שיקול דעת חברת האתר ,מיוחדיםאף האמור, במקרים  על. ")הוגבלה
 פרטייםבתאי מכירה  ה, וזהוגבלה שסחירותן הלוואות של המחאתן תתאפשר

 שקיים ובלבד, דיגיטלית לאשר אותם יידרש הרלווטי במועדשיוצגו לממחה 
   .הלוואות אותן אתמעויין לרכוש  שהואמחה שאישר 

, סכום המשיכה שיאושר לא יעלה על יתרת חלקו של הממחה ביתרת מקרהבכל  10.1.4
 למועד כון, כמלווה משתתף הוא בהן הלוואותה בכל במצטברהסילוק הקיימת 

  .ההמחאה אישור

על כך הודעה  מסורת, ההמחאה ביצוע את ואישרה, מחים האתר חברת איתרה 10.1.5
או תבצע סימון אחר באותן  האישי אזורבאתר החברה שתופיע ב לממחה

סכום המשיכה  האישי יהיה תיעוד של  באזור. בהן הומחאות זכויותיוש הלוואות
 שאושר. 

 הליבמערכת האתר על פי  ותתועד ,אלקטרוית תקודדההמחאה  אודות התעוד 10.1.6
  חברת האתר.

. להקלת המאושר המשיכה מסכום %0עמלה של  מהממחהחברת האתר תגבה  10.1.7
הגבייה, חברת האתר רשאית לגבות את עמלתה בגין ההמחאה ישירות מתוך 

 האתר חברתהסר ספק,  למעןשיועבר לזכות המלווה.  המאושר כהיהמש סכום
עמלתה, ובלבד שהשיוי  שיעור את, בכל עת, לשות הזכות את לעצמה שומרת

 עדכון תאי השימוש באתר החברה.  לאחר יכס לתוקף

                                                

  5.3יף ראה סע 2

 5.3ראה סעיף  3

 5.3ראה סעיף  4

 5.3ראה סעיף  5
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על אף האמור, מלווה לא יהיה רשאי למשוך כספים מזכויות בהלוואות  10.1.8
 תקופת הגבלת המשיכה כמפורט בסעיףבמשך המצאות במסלול הלוואות זהב 

 . )מסלול הלוואות זהב(שכותרתו  4.2.6

 או ללווים למלוויםתימסר הודעה  לא, לעיל 10.1בהתאם לאמור בסעיף  המחאה בוצעה 10.2
 רשימת, כאמור המחאה שבוצעה ככל .מסוימת בהלוואההמלווים  בזהותכל שיוי  בגין

, שבוצעו להמחאות בהתאם, האתר חברת אצל שתימצא זו היא המחייבת המלווים
 שבוצעו להמחאות בהתאם השוים המלווים זהות את ברישומיהוהחברה תדאג לעדכן 

  . אלה השימוש תאי להוראות בהתאם

 .הלווה עצמו על שטל התחייבות מכל לגרוע כדי, כאמור יהכלש המחאה בביצועיהיה  לא 10.3
 .  איו רשאי לקבל את רשימת המלווים בהלוואתו הלווהלכל דין,  בכפוף

 ו/או זכויותיו התחייבויותיואו /ואת חובו  ו/או לשעבד  מחותרשאי לה יהיה לא לווה 10.4
, אלא אם קיבל לכך כלשהו' ג צד או אדםלכל עפ"י תאי השימוש ו/או הסכם ההלוואה 

 .הסכמה מפורשת, בכתב ומראש מצד חברת האתר או האמן

  בשל צורכי המערכת של מלווה על ידי חברת האתר יוזכויות המחאת 10.5

, וחברת האתר מצד מלווה מיליון שקלים 25במידה והופקד סכום העולה על  10.5.1
סבורה שעפ"י צורכי המערכת ועל מת לאפשר פיזור מהיר של כספו, דרש 

, אזי חברת האתר רשאית, אחרים למכור לו זכויות בהלוואות של מלווים פעילים
יפה בזאת את כוחה של חברת האתר, למכור את תיק ההלוואות מלווה מיוכל 

לעיל כאילו המלווה הגיש  10.1של מלווה (כולו או חלקו), ויחולו הוראות סעיף 
בקשת משיכה כהגדרתה לעיל, בכפוף לכך, שהמכירה תבוצע באופן רוחבי לכלל 

וכל ללא אפשרות בחירה, הקיימים באותה עת, פרו רטה, הפעילים המלווים 
מלווה שמכר חלקו בהלוואה, יקבל את מלוא הערך שהיה מקבל במקרה שבו 

 . חלק שמכרביחס לאותו  הוא עצמו הגיש בקשת משיכה

  . וכמוה כמכירה זה המילה המחאה כמוה כהעברה 10 בפרק 10.6

 ארועים:ו דיווחים, ותעייד .11

דע על אחת או יותר מההתרחשויות הבאות הוא יהיה חייב לעדכן בכתב את ואם לווה י 11.1
חברת האתר באופן מיידי על ההתרחשות, צפי להתרחשות או התרחשות פוטציאלית 

  באופן מיידי:

ר משפיעות או עשויות להשפיע על מצבו הפיסי של הלווה ו/או התרחשויות אש 11.1.1
כולל שיוי בחקיקה, שיוי בתאי חוזים, שיוי ( עסקיו ו/או כסיו באופן מהותי

במצבי ארביטראז', חובות אשר לו דווחו קודם לכן, הליכים משפטיים או 
  חקירות, או צפי לאחד מה"ל שעשוי לקרות במשך חיי ההלוואה);

  עה קיימת או שצפויה להיות, עתידית בידי כל גוף ממשלתי כגד הלווה.כל ט 11.1.2

לחברת האתר כל איפורמציה  הלווהאחת לשה, במועד דרישת חברת האתר, ימסור  11.2
  ההלוואה. בהסכםרלווטית על פי דעת חברת האתר למצבה הפיסי, כפי שמופיעה 

   כללי .12

, ככל שמדובר ועובדילההלוואה, לא ילווה כספים  בתקופתומצהיר ש תחייבהלווה מ 12.1
מיות בעסק בעלי ולתפים בעסק הלווה, ושל, לושאי המשרה בתאגיד וא –בתאגיד לווה 

הלווה של   יכולתועל  לרעהעשוי להשפיע  אשר באופן אחרכל גורם שלישי להלווה, או 
  .שטל באמצעות חברת האתר הלוואהה  את לפרוע
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 לגורמים פה ולא למשקיעים פה לא ,לאתר פייתו טרםכי  ,ומצהיר הלווה מאשר 12.2
מוסדיים לקבלת הלוואה וככל שעשה כן, מתחייב הלווה לעדכן את חברת האתר  םשאי

מצהיר כי לאחר שיקבל הלוואה באתר, לא  הלווה במספר הגורמים עמם יהל מו"מ.
  בה יתה ההלוואה ללווה.  הקלדריתיפה בבקשה להשקעה ולא יגייס הלוואה בשה 

 , חברת האתרההלוואה תהמלווה מבין ומאשר כי למרות שחברת האתר איה צד לעסק 12.3
  .וההלוואה על כל חלקי הסכםרשאית לאכוף את  (ו/או מי מטעמה)

שמר אלקטרוית במאגר של חברת האתר ותהיה לו את אותה יהלוואה י הסכםכל  12.4
  שחתם בעותק מודפס. הסכםהמשמעות של 

   הואיך להפוך ללו .13

  קריטריוים הבאים:באחד בלעמוד  מבקש ההלוואה על הלוואה לבקש זכאי להיותכדי 

  :יחיד שהוא למבקש באשר 13.1

 של ותק בעל עסק בעל, והוא 6שה 21 לו שמלאו ישראל תושב, יחידהוא  המבקש 13.1.1
אלף דרשת פעילות עסקית  400על הלוואה עד  (ככל שמדוברלכל הפחות  שתיים

 ;כזה עסק של עובד והיאו  ) לכל הפחות בפועל של שה

 הואאשר  כס בעל והוא, 7שה 21 לו שמלאו ישראל תושב, יחידהוא  המבקש 13.1.2
₪, מ'  1במקרה של הלוואה בסך העולה על  ;ההלוואה להבטחת שעבדמבקש ל

על הלווה לספק בטוחה כסית בדמות כס מקרקעין ו/או בטוחה אחרת שתיח 
 את דעת חברת האתר. 

הקריטוריוים די שככל שישו יותר מלווה אחד בהלוואה מסוימת, אזי 
  המפורטים לעיל יתקיימו ביחס לאחד מהלווים. 

 :תאגידים -ללווים באשר 13.2

לכל הפחות (ככל בעל ותק של שתיים  בישראל שהתאגד תאגידהוא  המבקש 13.2.1
אלף דרשת פעילות עסקית בפועל של שה לכל  400שמדובר על הלוואה עד 

 . הפחות)

באמצעות מערכות לתיווך באשראי  המבקש לתאגידשסך חוב האשראי שקיים  13.2.2
, האתר חברת באמצעות ליטול מבקש שהוא ההלוואה סכוםבצירוף  בישראל

  מיליון שקלים חדשים. 1, איו עולה על יחד

 המבקש להחזיק חשבון בק בישראל; על 13.3

 על פי דרישת חברת האתר או מסמכים /ודוחות פיסיים או  תויםיג צלה המבקש על 13.4
  ;(ככל שרלווטי)

  לעבור בדיקת אשראי על ידי חברת האתר על פי    לתאגידהקשורים  גורמיםעל  13.5
  ;(ככל שרלווטי) דרישתה

                                                

  . 2016- חוק הפיקוח על שירותים פיסיים (שירותים פיסיים מוסדרים), תשע"ו(א) ל 46מגבלת הגיל קבעה בסעיף  6
  2016- תשע"וחוק הפיקוח על שירותים פיסיים (שירותים פיסיים מוסדרים), ל(א)  46הגיל קבעה בסעיף  מגבלת 7
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, לחברת האתר הוא מידע כון ומלא בכל מאפיייו שמסרכי כל מידע לאשר  המבקש על 13.6
 בכל שיוי במידע זה כאשר הוא יתרחש. האתר חברת אתמתחייב לעדכן  הוא וכי

, ולמלא ולחתום לקבל את אישור חברת האתר בהתאם להליה ובדיקותיה המבקש על 13.7
 .ידי הבק ו/או על ידי אמן החשבוןכל מסמך שיידרש על ידי חברת האתר ו/או על 

ובכתב מחברת האתר על  מראשאם איך עומד בקריטריוים, עליך לקבל אישור מיוחד  13.8
 .לווהמת להיות 

  

 :איך להיות מלווה .14

  : במצטבר הבאים(בכל עת) בתאים מלווה באתר עליך לעמוד  להיותכדי 

 אלית או אזרחות ישראלית. בעל תושבות ישר ומעלה 21עליך להיות בן  –יחיד  היך אם 14.1

 .ישראל תושב קייםלהיות תאגיד  –תאגיד  היך אם 14.2

  עליך להיות בעל חשבון בק בישראל; 14.3

  עליך להזין פרטיך באתר באופן מלא וכון 14.4

כל מסמך שיידרש על ידי חברת האתר ו/או על ידי הבק  ולחתום על למלאלמסור,  עליך 14.5
, ובכלל זה, מסמכי הכר את הלקוח, הצהרת תושבות לצורכי ו/או על ידי אמן החשבון

  ., וכל מסמך וסף הדרש על פי הדיןמסמכים לאימות זהותהצהרת מקבל שירות, מס, 

ובכתב מחברת האתר על  מראשאם איך עומד בקריטריוים, עליך לקבל אישור מיוחד  14.6
 מת להיות מלווה.

  תלווה איך .15

  דרכים להלוות דרך האתר:

ההלוואות בחרות בידי חברת האתר בפיזור מקסימלי אפשרי שמתבצע על ידי מערכת  15.1
 חברת של האשראי צוותי ידיממוחשבת של חברת האתר מתוך רשימות שאושרו על 

על ידי מלווים אחרים בהתאם  הומחושחלקים מתוכן  קיימות הלוואות לרבות האתר
  .לעיל  10לסעיף 

  ריבית והחזר קרן .16

ההלוואה  בהסכםההחזר החודשי של הקרן והריבית יופיע באזור האישי באתר.  16.1
  .התשלוםמוסדרים הסכומים ותאריכי 

 האתר.כל תשלומי הריבית והקרן ישולמו לחשבון האמות ביהול חברת  16.2

  במקרים הבאים: ,היתר בין, וכי חברת האתר תפעל עבור מראש מאשר המלווה 16.3
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 קביעת , ובכלל זה,תאים לחוזה ההלוואהה כל וקביעתמשא ומתן מול הלווה  16.3.1
(שפיצר, קרן שווה,  , לוח הסילוקין, סוג הריביתההלוואה, הריבית הקובה סכום
 החזר תקופת קביעתגובה ההחזרים החודשיים,  ,)מלא, בלון חלקי בלון

 של חוב מחדש פריסה של ובמקרה, שה  40 -שה לשיכול שתהיה בין  ההלוואה
ולהאריך התקופות  מחדש קיימות הלוואות לפרוס האתר חברת רשאית

היקפם וסוגם, קביעת כל  –הביטחוות קביעת , לעיל 5.3כאמור בסעיף  האמורות
אלה קרובות ל ,היתן, ככל שתהיההתיות המשפטיות בהסכם ההלוואה (

המופיעות בוסח המעודכן ביותר של הסכם ההלוואה לדוגמא המוצג באתר 
  . קול דעתה הבלעדי של חברת האתרהחברה), והכל על פי שי

 הסכם של הפרה קרהמבכל  ועבור תפעלמאשר כי חברת האתר  המלווה 16.3.2
, ועל פי שיקול ו/או בהסכמי ההלוואה אלה שימוש תאיכמפורט ב ההלוואה

  . דעתה

  ביטול חברות באתרחברות,  סיום, השעיית חברות .17

 שבוןאין לך כספים בחש לכך ובכפוף, באתר עוד משתמשאם איך מעויין להיות  17.1
, עדכן את חברת האתר ודאג ו/או זכויות בהלוואות ו/או בהלוואות פתוחות האמות

  לבטל חברותך.

את השימוש של  ו/או להגביל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להשעותהאתר רשאית  חברת 17.2
משתמש באתר ו/או בשירותים המסופקים באתר באופן זמי ו/או קבוע באופן מלא ו/או 

 לאותוחברותו של משתמש בכל עת, וללא צורך בסיבה, ובלבד ששלחה  לבטל חלקי וכן
, בהודעה מוקדמת צורך ללאו מיידי באופן ,או מראש ימים 14 הודעה מוקדמת משתמש

  תר מן המקרים הבאים הבאים:  או יו אחדהתקיימות  עם

  עומד בתאי שקבע בתאי השימוש המשתמש איוו/או  הפרת תאי השימוש 17.2.1

  ההלוואה הסכםהפרת  17.2.2

, הלבת כספים, או כל פעילות פעולה מרמתיתביצע המשתמש אחו חושדים כי  17.2.3
  פלילית אחרת.

מצל מידע שהשגת באמצעות האתר שלא למטרות הלוואות דרך  המתשמש 17.2.4
  האתר.

או גורם לזק פיסי/ מי מטעמה בו/או פוגע באתר או בחברת האתר  תמששהמ 17.2.5
  טכי או אחר.

 חודשים. 12בחשבון לפחות עשה שימוש לא  17.2.6

 האתר חברת ואין באתר חברותך את מאפשר שלא מידע האתר לחברת הגיע 17.2.7
 . המידע מקור אתאו /ו המשתמש בפי המידע את לחשוף חייבת

 כאילועל ידי חברת האתר, תחשב הודעת הביטול  מלווה-חברותו של משתמש בוטלה
במועד שליחת  שלו הוגשה על ידי המשתמש בקשת משיכה על מלוא תיק ההלוואות

, חזור תקבוליםי, ללא אפשרות למ(לרבות הלוואות שסחירותן הוגבלה) הודעת הביטול
   להלן בעיין בהתאמה ובשיויים המחויבים.  10ויחולו הוראות סעיף 

  ויות קיייות בתוכן אתר; רישיון מוגבלזכ .18

טקסט,  שרטוטים, עיצובים, ,לרבות אך לא רק, או מוצגים באתר המופיעיםכל התכים  18.1
גרפיקה, תמוות, וידאו, מידע, תוכה, מוסיקה, קול וקבצים אחרים, ובחירה ובסידור 

לה  שמורות זכויותיה וכל האתר תשל חבר הבלעדי הקיייו ה"), הם רכושהאתר תוכן("
 . בלבד
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אתר לא יתן לשות, להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, התוכן  את 18.2
בכל צורה ובכל אמצעי שהוא, במלואו או בחלקו, ללא אישור  למכורלהציב, להעביר, או 

שימוש או גזרת של שימוש בדפי האתר או צורתם,  וכל .חברת האתרמראש ובכתב של 
 ואישורה.  האתר חברתות כפופים לזכוי

רישיון למשתמש  , מועקהסכם המשתמשעל פי  בתאי שהמשתמש זכאי לשימוש באתר 18.3
 באתר פעולות ביצוע ולצורךהאישי  ולצורך שימוש מוגבל לגישה ולשימוש באתר

 ובכפוף לאמור לעיל ולהלן.  ,אלה השימושפי תאי  על, בלבדהאישי  ולשימוש

איו רשאי להרשות לצד שלישי לעשות שימוש בתוכן האתר, בין בתמורה ובין  המשתמש 18.4
 . שלאו ובין מסחרי שלצורך וביןשלא בתמורה, 

ברשת האיטרט ו/או בשירות אחר  והצגתבתוכן לצורך  מובהר כי אין לעשות שימוש 18.5
 ך.(או צדדים שלישיים, לפי העיין) לכ חברת האתרכלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של 

את תוכן  לאגור שלאכי למעט על פי הקבוע במפורש בתאי השימוש,  ,המשתמש מתחייב 18.6
או יפיץ מידע ותכים הכלולים באתר  כלשהי הבאמצעות תוכ האתר (כולו או חלק ממו)

 ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

כלשהי בקוד המקור של  המשתמש מתחייב שלא לעשות שיויים ו/או להתערב בצורה 18.7
האתר ו/או המידע ו/או התכים ו/או השירותים ו/או המוצרים הכלולים בו ולא להעלות 
תוכות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום זק לחברה ו/או לצדדים 

 שלישיים אחרים כלשהם.

תמך או ואין להספעולה כלשהי באתר,  ביצועאיו בגדר המלצה ל האתר תוכן, מובהר 18.8
  האתר מבלי לוודא את כוותו וחוקיותו. תוכןלפעול על בסיס 

 האתר  בתוכן שיויים .19

כפוף לשיויים אשר חברת האתר רשאית להחליט עליהם מעת לעת, לרבות ביטול או  האתר
שיוי כל סוג של מידע או שירות או תוכן המוצג או מסופק על ידי חברת האתר, והכל ללא מתן 

 ואף לפי עדכום באתר. הודעה מוקדמת 

  סופר טעויות .20

על ידי חברת  ממוחשבאפשרות שבמידע המופיע באתר או במסמכים הוצרים באופן  קיימת
, פלו שיבושי הגהה, אוש מטעות כתוצאה לרבות, או על ידי תוכה המופעלת באתר האתר

, זאת למוע מת על פועלת האתר שחברת, למרות ")השיבושים(" יסוח, טעויות סופר וכו'
האתר תפעל לתקן  חברתעקב קיום השיבושים.  גרםה לזק אחראית תהא לא האתר חברת

מיד עם גילויים. במידה ותגלה כי קיימים שיבושים במסמך אשר וצר על ידי חברת  שיבושים
, לבצע האתר לחברת חוזרת בלתי בהרשאה מראש מאשר משתמשהאתר והמשתמש צד לו, אזי 

  של השיבוש שתגלה באופן ובדרך הראית לה.   תיקון ,הבלעדי דעתה שיקול פי על

   ומדייות פרטיות אישיים פרטים, רישום .21

הסדרה של זכויות וחובות המשתמש בכל  ,בין היתר ,הכוללתמדייות הפרטיות של החברה 
 שבו האופן אתהיבטים שוים הוגעים למידע והקשור למסירת מידע, איסוף מידע, סקירת 

") מדייות הפרטיות(" שאגר ואסף אגב השימוש בשירותים במידעחברת האתר משתמשת 
רשאית לשות  חברת האתר. מתאי השימושחלק בלתי פרד מפורטת במסמך פרד המהווה 

מעת לעת, יחד או לחוד, בין היתר, כך שישקפו  )ו/או את תאי השימוש( מדייות הפרטיותאת 
 הפרטיות למדייותעסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכוים ביחס  שיויים טכולוגיים,

כל שימוש באתר , אשר ימצא במתכותו המעודכת באתר. הפרטיות מדייות במסמךיפורסמו 
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למדייות הפרטיות העדכית, ויעיד על הסכמתך הבלתי חוזרת גם ו/או בשירותים כפוף 
  יש לעיין במדייות הפרטיות מעת לעת.למדייות זו וכן לשיויים שעשו בה, ולכן 

 המשתמש ידי על המועלה תוכן .22

 , משוב או מידע אחר על האתר או לשירותןרעיו ,ה, הצעה, הערההמשתמש מאשר ומסכים כי כל שאל
לא האתר והוא  תלחבר המשתמש ייד"), מסר על הגשות(" או מידע אחר שהעלה המשתמש לאתר

תהיה בעלת זכויות בלעדיות, כולל כל  חברת האתר. האתר חברתרכושה הבלעדי של  יהווה ,סודי יהיה
 תלשימוש בלתי מוגבל והפצה של הגשות אלה לכל מטרה, מסחריזכאית  ותהאזכויות הקיין הרוחי, 

  .המשתמש עבור תמורהאו אחרת, ללא אישור או 

  משתמשה מצגי .23

העביר ולא יעביר או ישתף חומרים, מכל סוג  לאכי  ומתחייב מאשר, מצהיר המשתמש 23.1
לפגוע  אושהוא, באמצעות האתר או באמצעות החשבון שלו, המפרים או עלולים להפר 

, פרטיות, מסחר סימי, יוצריםצד שלישי כלשהו, לרבות זכויות החברה ו/או של  בזכויות
 או הרע לשון, דיבה הוצאת חומר מכיל או, קיייות זכויות או אישי אחר או פרסום
  . חוקי שאיו

מתחייב שלא ליצור קשר עם משתמש אחר שלא באמצעות האתר ודרך הכלים  המשתמש 23.2
  . , ככל שיאפשר לצורך כךאשר האתר מספק

או לאסוף כתובות דואר אלקטרוי או מידע אחר  ללקטכים שלא מס המשתמש, כן כמו 23.3
על ידי אמצעים אלקטרויים או אתר בשירות או ב אחריםמשתמשים  עםליצירת קשר 

 תקשורת אחר. אמצעי  בכלאחרים לצורך שליחת דואר אלקטרוי לא רצוי או 

  תלוות זכויות יוצרים .24

על כל אשר  כלשהן באתר מפר זכויות יוצרים המוצגחומר ומשתמש חושד כי  במידה 24.1
 לכתובתולשלוח הודעה בכתב של פגיעה כזו  המשתמש וכלי, בשליטתו או בבעלותו
   .בהסכם משתמש זהכמפורט 

  המרכיבים הבאים: כלאת  ותכלול ,ההודעה חייבת להיות בכתב 24.2

חתימה פיזית או אלקטרוית של אדם מורשה לפעול בשמו של הבעלים של  24.2.1
  הופרה לכאורה;שזכות ה

זיהוי של זכויות היוצרים של יצירה טען כי הופר, או, אם מספר רב של יצירות  24.2.2
באתר איטרט יחיד מכוסות על ידי הודעה אחת, רשימה מוגות בזכות יוצרים 

  מייצגת של עבודות כאלה באתר זה;

  של התוכן אשר לגביו טען כי קיימת הפרה של זכויות יוצרים.  מדויקזיהוי  24.2.3

  ;המתלון הצד של מפורטים התקשרות פרטי 24.2.4

 כיאמוה טובה המתלון יש  לצדכי , מאומתת על ידי עורך דין, בשבועההצהרה  24.2.5
  גרמת הפרה של זכויות היוצרים אשר בבעלותו. 

  קישורים לאתרי איטרט אחרים ותוכן .25

יכול להישלח דרך האתר או בשירותים) קישורים לאתרי  המשתמש(או שעשוי להכיל  אוהאתר מכיל 
"), וכן מאמרים, תמוות, טקסט, גרפיקה, תמוות, עיצובים, מוסיקה, אתרי צד ג'איטרט אחרים ("

תוכן של הצד ו שבאים מצדדים שלישיים ("ללא כיםהשייקול, וידאו, מידע, תוכה ותכים אחרים 
פיקוח או ואין  ,כלל האתר חברת ידי על בדקיםותוכן של צד שלישי אים  "). אתרי צד ג'השלישי

 תאחראי לא האתר חברתהתוכן של הצד השלישי. מובהר למען הסר ספק,  או חוקיות בדיקה לדיוק
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 בקשר הבלעדית האחריות המשתמש ועל, כל תוכן של צד שלישי שפורסם באתראו ל  לכל אתרי צד ג'
  .לכך

 . דרישות חומרה ותוכה .26

  , עליך לספק את חומרת המחשב הבאה ודרישות תוכה:לאתרעל מת לקבל גישה 

 גישה לאיטרט -

 חשבון הדוא"ל ותוכות הקשורות מסוגלת לקבל דוא"ל באמצעות האיטרט -

 Internetתואם ותומך בגלישה מאובטחת הפעלות, כגון  SSLדפדפן איטרט שהוא  -

Explorer 5.0 ומעלה ו-Netscape Navigator 6.0  ה המקבילה; וחומרהומעלה, או תוכ
  מסוגלת להריץ את התוכה.

 משתמשים בין סכסוכים .27

לכל סוג של איטראקציה שלו, לרבות מחלוקות, עם  בלעדי אחראי המשתמש כי ובהרמ 27.1
כתוצאה ממחלוקות  )המשפטיות עלויות(לרבות  זקוכן מצהיר כי כל  משתמשים אחרים

 חובה עליה להטיל ומבלי, זכות לעצמה שומרת האתר חברת. אלו יוטלו עליו בלבד
ו/או לפעול  האלה הסכסוכים על מידע לקבלאו /ו אלה סכסוכים על לפקח, כלשהי

  מצד המשתמשים.     לפתרון הסכסוכים

האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה , לחסום או להגביל או להתות את האופן  חברת 27.2
  שבו משתמש יוכל ליצור קשר עם משתמש אחר. 

 אחריות הגבלת .28

מלווים כי תפקידה של חברת האתר הוא להפגיש בין כל משתמש יודע ומאשר,  28.1
מובהר, כי . כמפעילת מערכת לתיווך באשראי פוטציאליים לבין לווים פוטציאליים

לתשלום ובכלל זה  הלווה,למילוי התחייבויות ופן כלשהו ה אחראית באאיחברת האתר 
ו/או  לביצוע החזר תשלומי ההלוואה על ידי הלווה במועדםו/או  כספי ההלוואה

חברת  להעלות כל טעה כגד חברת האתר בעיין.כל משתמש מתחייב לא , ובשלמותם
 למוצרבקשר  משתמשיםה אחראית לכל זק או אובדן אשר ייגרם למי מההאתר אי

או  המשתמש הסכםל בקשראו /וו/או להסכם הלוואה  החברה באתר המוצג שירותאו /ו
ו/או  מוותר בזאת מראש על כל טעה משתמשכל  .האתר חברת שלבקשר לפעילותה 

מקרה,  בכל .כלפי חברת האתר בקשר לאמור בסעיף זהו/או תביעה ו/או דרישה 
 תהא, שהיא סיבה מכל, משתמשיםכלפי מי מה ו/או מי מטעמה  האתר חברתאחריות 
   .במצטבר יםשקל 2,000 עד של לסכום מוגבלת

כלפי צד כלשהו בגין  אחריות מטעמהלמי ו/או מי  חברת האתרללא תהא  ,מקרה בשום 28.2
או לדוגמה, שגרם לצד השי,  עושיים, תוצאתייםזקים עקיפים, מיוחדים, מקריים, 

, האתר חברתואשר ובעים בקשר להסכם זה או בקשר לשימוש או לפעילות של אתר 
לרבות אך מבלי לגרוע, זק לכל אובדן או זק שייגרם לרווחים עסקיים, מכירות צפויות, 

 אובדן או זק כל או, עבודה הפסקת, מויטין, רווחים אובדן, צפויות מכירותמרווח צפוי 
 על לדעת העלי היה או הידעו/או מי מטעמה  חברת האתר אם גם, אחרים מסחריים
 שעליה) אחר או זיקין(חוזה,  המשפטית לתאוריה קשר וללא, אלה זקים של האפשרות

 .מתבסס התובע

השימוש בוסף, . מתקלותכל מערכת ממוחשבת לרבות האיטרט, סובלת לעתים  28.3
באיטרט, חשוף לסיכוים הטבועים ברשת האיטרט ובמערכות ממוחשבות 
המבוססות על תוכות, חומרות ורשתות תקשורת. או עושים כל מאמץ להקטין את 
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על אף זאת, אין בכל עת. באתר  פעולמספר התקלות למיימום ולאפשר ללקוחות ל
או לאבטח את האתר  אפשרות למוע לחלוטין את התקלות והסיכוים האמורים

 מהגבלת אחריות חברת האתר כאמור לעיל, ומבלי לגרוע  . לפיכך,ומערכותיו באופן מלא
כלשהם העלולים להיגרם  המאחריות לכל זק, הפסד או הוצא הפטור תהא חברת האתר

הפסקות זמיות במתן וש בו, ובכלל זה, בשל בקשר לאתר ו/או השימ משתמשל
השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או 
שיבושים בפעולת האתר, זמיותו ו/או בזמי התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או 
 משיבושים במידע ו/או בתוים ו/או בהעברת ו/או בקליטת הוראות ביצוע, כתוצאה

ו/או  חברת האתרמתקלות הובעות מקווי תקשורת או תקלות אחרות שאין בשליטת 
  ה למען במאמץ סביר.יתהי הלא יכול חברת האתרכש

עת לעת לצורך התחזוקה או סיבות זמי מזמין באופן  לאהאתר והשירות עשוי להיות  28.4
ה, פגם, לא תישא בכל אחריות לכל טעות, השמטה, הפרעה, מחיק חברת האתראחרות. 

, או מורשיתעיכוב בהפעלה או בשידור, כשל בקו תקשורת, גיבה או הרס או גישה לא 
איה אחראית לכל בעיה או תקלה  חברת האתרשיוי של תקשורת בין משתמשים. 

טכית מכל רשת טלפון או קווים, מערכות מחשב מקווות, שרתים או ספקים, ציוד 
ים עקב בעיות טכה, כישלון של דוא"ל או בשחקועה מחשבים, תוכיות או עומס ת

אתר ממו או שילוב, כולל פגיעה או זק למשתמשים או למחשב של כל באיטרט או ב
או /הקשור לאו כתוצאה מהשתתפות או הורדת חומר בקשר עם האיטרט ו אדם אחר

אחראית לכל אובדן או זק,  חברת האתרבקשר עם השירות. בשום סיבות לא תהיה 
לרבות כל אובדן או זק לכל תוכן משתמש או פציעה או מוות, כתוצאה מהשימוש של כל 

שלישי פורסם באו באמצעות האתר  אחד באתר או בשירות, כל תוכן גולש או תוכן של צד
או השירות או למסור למשתמשים, או כל איטראקציות בין משתמשי האתר, בין אם 

 מקוון או לא מקוון.

גם  מוקיםלחברת האתר עפ"י תאי השימוש  העומדים ו/או סעד ו/או סמכותזכות  כל 28.5
סמכות ו/או סעד ו/או זכות הבאופן אוטומטי לאמן, ויש לקרוא בכל סעיף שבו מפורטת 

 כאילו כתב 'חברת האתר ו/או האמן'.  ,בו "חברת האתר" וצוייה ,כאמור

  

 וקיזוז שיפוי .29

ו/או כל גורם הפועל מטעמה ו/או באישורה, לרבות  ישפה את חברת האתר המשתמש 29.1
עם דרישה ראשוה,  מיד עובדיה, מהליה, בעלי מיותיה, סוכיה, קבלי המשה שלה,

 גורם כלאו /ו האתר חברת כלפי תופה אשר תביעה או דרישה וא טעה של מקרה בכל
 או דין כל פי על לו אחראי שמשתמש לזק בקשר או בגין, באישורהאו /ו מטעמה הפועל

. השיפוי יכלול כל הפרתםבשל או /ו ההלוואה מסמכיאו /ו זה שימוש תאי מסמך פי על
הוצאה ו/או תשלום בקשר לזק ו/או התביעה כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר 

  .ההאתר  ו/או מי מטעמ חברתטרחת מומחים שיחולו על 

מכל סכום המגיע למשתמש (ובכלל זה לווה ו/או  ו/או לכות לקזז רשאית האתר חברת 29.2
חייב  הוא אם בין, חברת האתר ו/או האמן מלווה) כל סכום שחב בו אותו משתמש כלפי

 חברת בין אחר מחייב מסמך כל מכוחו/או ו/או הסכם הלוואה תאי השימוש  מכוחבו 
  ובין שמכוח הדין.   ,לבין אותו משתמש ו/או האמן האתר
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 שיפוט; הדין החל תית .30

יפו תהיה הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל -מוסכם במפורש, כי לבתי המשפט במחוז תל אביב
בכל עיין הקשור להסכם משתמש לבין חברת האתר ו/או מי מטעמה ו/או  ביןסכסוך שיתגלע 

  . אלה בלבד ולבתי משפט, ואו פירוש ו, ביצועהמשתמש

  תקפות הוראות  .31

ו/או בלתי  , תקבע כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפהזה המשתמש הסכםבמידה והוראה מהוראות 
 המשתמש הסכם, למרות כוות הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות כלשהי מסיבה, אכיפה

 כויימש ואלה, חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית יתרזה ו/או את 
 כך הדין להוראות תותאם זו - צמהמצו או שבוטלה ראההו לאותה ובאשר, ותקפים פיםיאכ להיות

 .אכיפה ברת ותהא חוקיות לה שתוקה

 

 שוות .32

 חברתויתור, ו, יחשב כוזכות על עמידה אי או, האתר חברת מוש בזכויותשישום איחור ב 32.1
 תאיכולן, או כל אחת מהן, לחוד, הן על פי  הלהשתמש בזכויותי תרשאי תהא האתר

 מצא לכון.תשוהן על פי הדין בכל עת  האלה השימוש

כהתייחסות למין  כמוהלמין זכר,  ,באתר המוצג תוכןבאו  ,זה מסמךב התייחסות כל 32.2
 קבע ולהפך. 

כותרות ומספרי הסעיפים הוספו לוחות הקריאה ולא ישמשו בכל מקרה לפרשות  32.3
כלל פרשות  כל.  המילה "לרבות" פירושה לרבות אך ללא ההגבלה.  המשתמש הסכם

בדבר פירוש מסמך משפטי כגד המסח או כגד צד אשר הייתה לו עדיפות בעיצוב תאיו 
 .הסכם המשתמשלא יחול בין הצדדים בקשר ל –

כתובת החברה  אחרת פיה כל לצורך או, המשתמש הסכם לצורך האתר חברת כתובת 32.4
מופיעה באתר כפי שהיא מעודכת אצל רשם החברות ו/או כתובת החברה כפי שהיא 

 כתובת של סוג כל היא המשתמש הסכם לצורך המשתמש כתובת. במועד הפיה החברה
 על ידי המשתמש. יתה אשר אלקטרוית כתובת כל לרבות באתר בחשבוו רשומה אשר

תהא בכתב. הודעה שתישלח על פי האתר ו/או לאמן  לחברתכל הודעה של מי מהצדדים 
בדואר רשום, תחשב כאילו הגיעה לצד השגר  זה בסעיף כאמורכתובות הצדדים 

- ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם מסרה ביד 3ולידיעתו תוך 
 בדואר שוגרה, ואם שעות ממועד שיגורה 24תוך  -בעת מסירתה, ואם שוגרה בפקס 

 .שעות ממועד שיגורה 24תוך  –מלווה -למשתמש אלקטרוי

  

BTB מקשרים הלוואות בישראל בע"מ  

  


