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    הסכם הלוואה
 ] באשראי לתיווך  מערכת מפעיל[באמצעות 

   12019בחודש 1ביום   תל אביב אשר נחתם ב

  בין

  

  באמצעות  חסוייםאשר פרטיהם   המלווים

    515041218ח.פ.   בי.טי.בי. מקשרים הלוואות בישראל בע"מ

   515083814.פ. ח   נאמנויות בע"מבי טי בי -ו
  6744252(בית אגיש רבד), קומת קרקע, תל אביב   13מוזס יהודה ונח מרחוב 

 ")  המלווה"  -להלןלצורכי הסכם זה יקראו ולחוד (ביחד  
 מצד אחד 

  לבין

XXX .000  ת.ז  

  XXX: כתובת

  

    ת.ז.  

  : כתובת

  ")הלווה"  -להלן   ,לחודוביחד   ,כולם(

 מצד שני 
בחוק הפיקוח על    כמשמעותה (  מערכת לתיווך באשראיהאתר (כהגדרתה להלן) מפעילה    וחברת  הואיל  

באמצעות   מוסדרים)  פיננסיים  להלן)  שירותים  (כהגדרתו  האתרהאתר  (כהגדרתה    וחברת 
  להלן); 

בסך    להעמיד לרשותו הלוואה כספית  וחברת האתר   והלווה ביקש מהמלווה באמצעות האתר  הואיל ו
  ; שקלים000

לתנאים    הואילו ובכפוף  פי  על  האמורה  ההלוואה  את  הלווה  לרשות  להעמיד  הסכים  והמלווה 
  המפורטים  בהסכם זה;

 

  על כן הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא, פרשנות ונספחים .1

  .  "ההסכםויקראו ביחד "  המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו

  

  משמעות  הגדרה

או כל אתר אחר אשר יבוא     www.btbisrael.co.il–אתר האינטרנט    " "האתר
  במקומו בהתאם להודעה אשר תופיע באתר המקורי.

  "חברת האתר" 
  515041218בי.טי.בי. מקשרים הלוואות בישראל בע"מ ח.פ.  חברת  

באשראי   לתיווך  מערכת  ב המפעילה  על  כמשמעותה  הפיקוח  חוק 
  ; 2016-שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו 
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  משמעות  הגדרה

  יום בו מתקיימים עסקים בשלושת הבנקים הגדולים בישראל;  "יום עסקים"

  

  "חשבון הנאמנות"

  

 

  

בבנק   נאמנות  לישראל  חשבון  ,  להלן   כהגדרתוהנאמן,  ע"ש  לאומי 
בהתאם להוראת    וכל חשבון אחר אשר יחליף או יתווסף לחשבון זה

יעב הנאמן נאמנות שאליו  זה ישמש כחשבון  ירו  המלווים  . חשבון 
מ ההלוואה.  כספי  ההלוואה  הנאמנות  חשבון  את  כספי  יועברו 

  לחשבון ישלמו הלווים את החזרי ההלוואה.  וללווים, 

  "הנאמן"  

אשר תנהל את חשבון  –   515083814ח.פ.    נאמנויות בע"מ   בי   טי  בי
ותבצע בי הנאמנות  הקשורות  ,  הכספיות  הפעולות  את  היתר,  ן 

ו ,  להלוואה ונאמן הבטוחות  כנאמן המלווים  תנהל הליכים  תשמש 
  . בקשר להחזר ההלוואה, במידה הצורךמשפטיים 

   "הסילוקין לוח"

  

  

לוח ביצוע החזרי ההלוואה, קרן  תנאי ההלוואה,  מסמך המתאר את  
, ובו מועד  לרבות ובעיקר, שיעור הריבית   וריבית המחייב את הלווה

וריבית,   קרן  התשלום,  מרכיבי  ופירוט  התשלום,  גובה  התשלום, 
    להסכם.  2 כנספח מצורף הקרן לאחר כל תשלום,ויתרת  

מועד חתימת  "
  "ההסכם

  הלווה.  הרשום בראש ההסכם, ובלבד שנחתם על ידי  המועד  

  "השימוש תנאי "

  

מעת לעת על ידי חברת    ובאתר, אשר ישונ  יםתנאי השימוש המופיע 
ונוסח הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  חתימת    םהאתר,  למועד  נכון 

  ההסכם כמופיע באתר.  

  

 כריתת ההסכם ותוקפו .2

בפועל  על ההסכם, ואילו מצד המלווה ההסכם נכרת  בחתימתו  הסכם זה נכרת מצד הלווה   2.1
  .  להלן)  5חלקם בהתאם לאמור בסעיף  רק  במידה והועברו כספיי ההלוואה ללווה (כולם או  

לו 2.2 ידוע  לכך  ,המלווה מצהיר בזאת כי  קרא את ההסכם טרם העברת כי    ,והוא מסכים 
ו הנאמנות  לחשבון  לחשבון  כספים  ידו  על  כספים  בהעברת  שלו  הנאמנותיראו  אישור   ,

הנאמנות  וכי בעצם העברת כספים על ידו לחשבון    ולתנאי השימוש   להסכם זה על כל תנאיו
מוותר על כל טענה או  מאשר היותו מלווה בהלוואה  מתן ההלוואה, הוא  לטובת העברתם ל

בקשר להתחייבויות הלווה    יחולו שהן    על נספחיו   והוראות הסכם זה   לכך,טרוניה בקשר  
 .  כלפיו

  באשראי  לתיווך  מערכת כי ההלוואה תועמד לו באמצעות   ,ידוע לו  הלווה מצהיר בזאת כי 2.3
- ח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"וחוק הפיקוכמשמעותה ב

מצויים    ,2016 בהכרח  לא  ההלוואה  כספי  חסויים,  המלווים  פרטי  היתר,  בין  ומשכך, 
יכנס   ההלוואה  הסכם  אך  האתר,  חברת  בידי  ההלוואה  הסכם  חתימת  במועד  במלואם 

כספי ההלוואה (כולם או חלקם בהתאם לאמור    ללווהלתוקף רק אם ובכפוף לכך שהועברו  
זה, ובכלל  )  2(מוותר על כל טענה או טרוניה בקשר לאמור בסעיף    והלווהלהלן)    5בסעיף  

בהתנהגות בלבד ולא בחתימה בכתב   על ידי המלווים זה בקשר לעובדה שהסכם זה נכרת  
   . האתר והנאמן וכי כל התנהלותו בקשר להלוואה תהיה אך ורק אל מול חברת  על ההסכם,  
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 מהות ההסכם .3

כאמור בהסכם זה ועל פי לוח הסילוקין המצורף להסכם זה  את ההלוואה    המלווה יעמיד ללווה
תנאים המפורטים  בכפוף ובהתאם ל"), והלווה יקבל מהמלווה את ההלוואה, והכל  ההלוואה("

  בהסכם זה. 

 תנאי ההלוואה  .4

 ₪.   000 סכום ההלוואה הוא 4.1

 אחוזים   0  ריבית קבועה (לא צמודה) בשיעור של    ההלוואה היא  הריבית שישלם הלווה עבור 4.2
ובכלל זאת ימי חג    או שנה מעוברתימים    365היא שנה מלאה בת  . "שנה" לעניין זה  ,  לשנה

למען הסר ספק, במידה וההחזרים הקבועים בלוח הסילוקין  .  ומועד בגינם תשולם ריבית
זה אז הריבית המגולמת בלוח הסילוקין    4.2משקפים ריבית אחרת מזו המצוינת בסעיף  

 היא הקובעת.   

ובהתאם למועדים הנקובים    הלווה מתחייב לפרוע את ההלוואה בהתאם ללוח הסילוקין 4.3
 .  בלוח הסילוקין

    .להלן  6בסעיף  אמורהיה בהתאם לאופן גביית תשלומי ההלוואה י 4.4

 אך ורק למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הלווה להעביר כל תשלום בקשר להסכם זה   4.5
חשבון   מלבד  אחר,  לחשבון  כלשהו  תשלום  יעביר  והלווה  במידה  הנאמנות.  חשבון  אל 

 הנאמנות, אזי אותו תשלום לא יחשב כתשלום שבוצע על ידי הלווה.   

ובכלל זה  (כי בגין כל איחור בתשלום סכום המגיע למלווה מהלווה    , הלווה מתחייב בזאת 4.6
קרן   החזר  שהוא  מלוא  ו/סכום  באיחור  מדובר  אם  בין  ריבית,  החזר  שהוא  סכום  או 

התשלום במועד או באיחור של תשלום חלק מן התשלום במועד) ישלם הלווה, את הסכום 
  בסעיף   ההלוואה  לתשלום  שנקבעה  הריביתשל  פיגורים בשיעור    ריביתשבפיגור, בתוספת  

מהמועד   או,  הפיגור  תחילת   ועדמ ממחושב החל    ,1לשנה   אחוז  נקודות  4  בתוספת  לעיל   4.2
הסילוקין בלוח  לתשלום  העניין,הקבוע  לפי  בפועללמועד  ועד    ,   ריבית ("  התשלום 

במקרה    כך.  ")פיגורים של  למשל,  שנתית  בריבית  הלוואה  נטל  ריבית    6%והלווה  אזי 
על   תעמוד  שהיא,  .  לשנה  10%הפיגורים  סיבה  מכל  תופחת  האמורה  והריבית  במידה 

בעת הפרת ההסכם.  הדין  כפי שיתיר  ביותר  הגבוהה  הריבית  לשלם את  הלווה  מתחייב 
ות המלווים בנוסף לריבית הפיגורים, ישלם הלווה את כל ההוצאות הכרוכות במימוש זכוי

  ו יישא , ואף ההוצאות  ו/או הנאמן עקב הפרת הסכם זה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד
 .   ריבית פיגורים ככל שלא שולמו במועדם

בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין האמור בגוף ההסכם לבין נספחיו או בין אחד  4.7
יהם לפי המפורט בסעיף  מנספחיו של ההסכם לבין נספח אחר, אז יהיה סדר העדיפות בינ 

 זה להלן:

 למוחלש):   ---(מהמוגבר  4.7.1

 לוח הסילוקין  )1(

 גוף ההסכם )2(

 תנאי השימוש המופיעים באתר. )3(

 

 ככל שההלוואה היא בריבית משתנה, אז חישוב ריבית הפיגורים יעשה לפי ריבית הפריים הידועה במועד תחילת הפיגור.   1
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, כי ההלוואה ניתנת לו באופן אישי, הגם שייתכן ונתונים  ומצהיר ידוע ללווה, והוא מאשר 4.8
כספיים אודות עסק או עסקים השייכים לו או למי מיחידי הלווה נבדקו במסגרת הליך  

ניתנת לעסקו/יו , והלווה מוותר    נה אינהאנליזה שנעשה טרם אישור ההלוואה, ההלוואה  
   על כל טענה אחרת בעניין זה.באופן סופי ומוחלט 

 ההלוואההעברת סכום  .5

כלשהו על חשבון סכום ההלוואה    סכום  כמועד מתן ההלוואה ייחשב המועד שבו הועבר  5.1
כשהם ללווה.   ההלוואה  מסמכי  קבלת  לאחר  ללווה  יועברו  ההלוואה  כספי  כי  מובהר, 

חתומים על ידי הלווה והערבים (לפי העניין) וכשהם תקינים ושלמים וכוללים את הסכם 
ע חתום,  וכל  ההלוואה  האתר  חברת  עם  הסכם  חוב,  שטר  העניין),  (לפי  אישיות  רבויות 

והערבים.   הלווה  לחתימת  שנשלח  רלוונטי  הלווה  מסמך  יועבר לחשבון  סכום ההלוואה 
אף האמור בכל מקום   על.  וללווה אין טענה בקשר לכך  –בחלק אחד או במספר חלקים  

 יום ממועד חתימת ההסכם   60  תוך ב  כלל  וסכום ההלוואה לא הועבר  במידהבהסכם זה,  
 כל   ללא,  מאליו  זה  הסכם  יבוטלשל הלווה,    ן הייעודי  לחשבו  ("תקופת מתן ההלוואה")

טענה   כלמוותר בזאת על    ואוה  תהא  לא  צד  ולכל ,  למשנהו  מהצדדים  מי  של  בהודעה  צורך
ההלוואה    וסכום  היה  .בהתקיים מקרה כאמור  האחר  הצד  כנגדו/או דרישה ו/או תביעה  

  - מתן ההלוואה ב  תקופת ה מאלי  תוארך תקופת מתן ההלוואה,  הועבר בחלקו בלבד בתוך 
כי הוא  והודיע בה  , אלא אם הלווה מסר הודעה בכתב לנאמן קודם לכן  ימים נוספים  60

 כדי   זה   בהסכם  איןימים נוספים.    60  -אינו מעוניין להאריך את תקופת מתן ההלוואה ב
בכל מקרה, בתום תקופת  .  ההלוואה  סכום  מלוא  את  להעביר  יםלמלוו  התחייבות  ליצור

סכום ההלוואה  שהועבר רק חלק ממתן ההלוואה (הבסיסית או המוארכת, לפי העניין) ככל  
בתוקף מלא אך סכום   יהיה  זה  הסכם ללווה מכל סיבה שהיא, יחולו ההוראות הבאות:  

, וכל  ללווהון הנאמנות  ההלוואה המוגדר בהסכם זה יותאם לסכום שהועבר בפועל מחשב 
והריבית יישארו    ההלוואה  תקופת,  כךמכך.    המחוייביםהוראות הסכם זה יחולו בשינויים  

יחד עם טופס  . לוח סילוקין מעודכן  בהתאם  ישתנה  החודשי  ההחזרגובה    אך,  ללא שינוי
דבר חברת האתר, והוא יחייב את הלווה והערב/ים לכל  הנאמן או  ישלח ללווה על ידי  גילוי  
  מעודכנות   והמחאות  חוב  שטר  להעבירהלווה מתחייב    ., בין שחתמו עליו ובין שלאוועניין
ימים מן מהמועד שנדרש לכך על ידי חברת האתר או מן המועד שמסר הודעה כי    10בתוך 

מסמכים  אין באי מסירת  אינו מעוניין להאריך את תקופת מתן ההלוואה, לפי המוקדם,  
של  בתו  לפגוע כדי    מעודכנים מצד לנאמן  הלווה   שמסר   בטוחותקפן  פעולה  שיתוף  ואי   ,

 . הלווה במסירה ו/או חתימה על מסמכים יחשב הפרה יסודית של הסכם ההלוואה

כל  ואחד מיחידי הלווים,  כספי ההלוואה יועברו לחשבון על שם  היו מספר לווים בהלוואה,   5.2
יחד, והלווה מוותר על כל טענה    לכל הלוויםכהעברה    תחשבמיחידי הלווים  העברה למי  

 .  בעניין זה

 החזר ההלוואה  .6

התשלומים הקבועים בהסכם יבוצעו על ידי הלווה אך ורק לחשבון הנאמנות, במטבע  כל   6.1
ימסור הלווה,   ,כל תשלום על פי לוח הסילוקיןהבטחת  לוכן    כתנאי לקבלת ההלוואה.  שקלי

המחאות   זה,  הסכם  על  החתימה  חשבבמעמד  מתוך  אחד  משוכות  של  הבנק    מיחידי ון 
פרטי,  הלווה לכן    החשבון   אשר  קודם  הנמסרו  אצל   . נאמן)לבדיקת  יוחזקו  ההמחאות 

, אלא אם קיימת מגבלה  להוראות הסכם זה  הנאמן, וזה יפקידן בחשבון הנאמנות בהתאם 
הפקדתן המונעת  בלוח    .כלשהי  המצוינים  התשלומים  כמספר  יהיה  ההמחאות  מספר 

, לפקודת  בלוח הסילוקיןאמור  הסילוקין, כל אחת מן ההמחאות תהא ערוכה בהתאם ל
התשלום  .  הנאמן בגין  ההמחאה  פירעון  למועד  עד  ההלוואה  מסכום  חלק  רק  הועבר 

ידחה מועד הפקדת ההמחאה הראשונה   לפי  (הראשון,  וכו',    ) העניין והשנייה והשלישית 
תקופת מתן  תום  יחד במועד העברת מלוא סכום ההלוואה, או במועד  באופן שיופקדו כולן  

לעיל  העניין  ההלוואה כהגדרתה  לפי  או המוארכת,  שני    המוקדם   לפי,  (הבסיסית  מבין 
   ;וללווה אין כל טענה בקשר לכך – המועדים



 

             

          חתימת     חתימת 
XXX    XXX          

          ערב    לווה 

    

 

הלווה הרשאה    יתן הלווה מאשר, כי ככל שהנאמן ידרוש זאת,  מבלי לגרוע מן האמור לעיל,   6.2
בבנק חשבונו  זה,  המשלם  הבנק("   לחיוב  בהסכם  ממנו  הנדרשים  התשלומים  בגין   ,("

בהתאם להוראות הסכם   בהתאם לחיובים שיועברו מעת לעת על ידי הנאמן לבנק המשלם
המשלם עפ"י דרישות    , ולצורך כך יחתום על הרשאה לחיוב חשבונו חתומה על ידי הבנקזה

במסירת  הנאמן.   החובה  מן  לגרוע  כדי  חשבון  לחיוב  הרשאה  להמצאת  בדרישה  אין 
   המחאות.

 בטוחות  .7

התחייבויותיו   7.1 קיום  הבטחת  הלווה  לשם  זהשל  ובמועדן  בהסכם  זה, במלואן  ובכלל   ,
להחזר   ובמועדה,  הלוואה  התחייבותו  חתימת במלואה  במועד  לנאמן,  הלווה  ימסור 

 : ")הבטוחות" -ביחד  (  הבאות הבטוחות ו/או הערבויותכל   אתההסכם, 

חוב 7.1.1 ותאריך–  שטר  סכום  ציון  ללא  הלווה,  ידי  על  חתום  יהא  בצירוף אשר   ,  
   .  להסכם זה' 3נספח  , בנוסח המצורף כ, לפי הענייןערב/יםחתימתם של  

יעמיד    -  ים/ערב 7.1.2 לדרישות  /ערב הלווה  בהתאם  האתרים  ככל  חברת  ,  שיידרש, 
 הסכם זה.  ל נספחהמצורף כ נוסחבעל כתב ערבות   להחתימם והלווה מתחייב

שהפר הלווה התחייבות כלשהי על פי הסכם זה כלפי המלווים, ולא תיקן את  בכל מקרה   7.2
ידי הנאמןמיום  ם  ימי  14ההפרה בתוך   במקרה , או שמשלוח הדרישה לתקנה בכתב על 

הש הוראות  פי  על  לפירעון מיידי  זה,  ההלוואה הועמדה  לעשות  רשאי  הנאמן  יהא  סכם 
ל פי  ע הכל    ןשיש להשלים בה כל פרט    ולהשלים, לממשן  , כולן או חלקןשימוש בבטוחות

  האמור   עם  בקשר  כלשהי  טענה   יעלה   לא.  הלווה מצהיר ומסכים כי  הבלעדי  שיקול דעתו 
     .הנאמן כנגד טענה או זה מסוג טענה כל על  מראש מוותר   והוא

 המצאת מסמכי דיווח   .8

על ידי    יידרשכי בכל עת שהלווה מתחייב,  לוואה על ידי הלווה,  העד לפירעון מלא של ה 
האתר  גורם  הנאמן,  ו/או    חברת  כל  חשבונאיים  להמציא  ,  מטעמםאחר  או  מסמכים 

 .ימי עסקים מיום שיתבקש לכך  5זאת בתוך הנוגעים ללווה, 

 די של ההלוואה ייפירעון מ .9

זה,   9.1 ו/או הנאמן) תהיה  מבלי לגרוע מן האמור בהסכם  (באמצעות חברת האתר  למלווה 
  ללא די, יי לרבות הריבית, לפירעון מ  היתרה הבלתי מסולקת של החוב,הזכות להעמיד את  

 מן האירועים הבאים: אחד, עם קרות ללווה בהודעה צורך

  ימים   14הלווה הפר התחייבות כלשהי על פי הסכם זה, ולא תיקן את ההפרה בתוך   9.1.1
 לתקנה בכתב על ידי הנאמן.  משלוח הדרישה  מיום 

הלווה לא שילם תשלום אשר היה עליו לשלם, בין בהימנעות מתשלום ובין אם   9.1.2
כאמור   והתשלום  שהיא,  סיבה  מכל  שיק  כיבוד  מאי  ריבית  כתוצאה  בתוספת 

מן המועד בו לא כובד השיק    םימי  21לא שולם בתוך    גדרתה לעיל,כה פיגורים  ה
 מכל סיבה שהיא.  

ההמחאותבטוחות   9.1.3 תשלום  ו/או  אמצעי  הלווה  שניתנו    ו/או  מכל  בוטלו  מטעם 
מכל    או מגבלה  או הוטל עליהן עיקולו/או שהן אינן ניתנות למימוש  ו/  סיבה שהיא

 . ו/או הוגבל החשבון ממנו משוכות המחאות הלווה  סוג שאינו לטובת המלווה

ו/או   9.1.4 רגל  פשיטת  הליכי  הלווה  כנגד  נכסים  נגדכהוגשה  נפתחו  לכינוס  בקשה  ו 
לווה אינו  במידה וה  או באופן מיידי   ,ימים  60כלשהם, וההליכים לא סולקו בתוך  

 .  מתנגד לאותם הליכים
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 כסים; הלווה בקשה לפשיטת רגל או בקשה לכינוס נ יהוגש על יד  9.1.5

על  ונס כנסים  , או מונה כנאמן ו/או מנהל מיוחד ו/או גורם דומה אחרמונה ללווה    9.1.6
 . או שמונה ללווה אפוטרופוס ,חלק מהותי מנכסי הלווה

הוטל עיקול על זכויות כלשהן של הלווה, כולן או חלקן, או על נכסי הלווה (שאינם   9.1.7
הוסר   לא  זה  ועיקול  חלקם,  או  כולם  בטוחות),  ממועד    60בתוך  מהווים  ימים 

 הטלתו. 

 נפטר הלווה ו/או נהיה פסול דין;  9.1.8

בקרות אחד מן המקרים האמורים לעיל לאחד הערבים של הלווה,  והלווה לא   9.1.9
  ימים  7בתוך    שזהותו אושרה בכתב על ידי הנאמןהחליף את הערב בערב חלופי  

 .   ממועד קרות האירוע

  9אחד מן המקרים המפורטים בסעיף  כל  על קרות  ,  חברת האתרלמתחייב להודיע  הלווה   9.2
בתוך   האמשעות    48זה  וזאת  ירגע  כאמור  דיווח    וגם בכתב  רוע  מייל  ל באמצעות 

customerservice2@btbisrael.co.il  .    מובהר, כי העדר פעולה של המלווה בקרות איזה
כ האירועים  ואף  מן  לנכון  לכשיראה  פעולה  כל  לבצע  המלווה  מזכויות  יגרע  לא  אמור, 

 באיחור.  

יהיו  במקרה של הפרת הסכם ההלוואה, ובכלל זה פיגורים בתשלומים,   מובהר במפורש,   9.3
הפרת דבר  את  או לגרום לפרסום    רשאים לפרסם ו/או חברת האתר ו/או הנאמן  המלווים  

העמדת ההלוואה לפירעון מיידי, וכן את שמו המלא של הסכם ההלוואה מצד הלווה ו/או  
וכן אצל כל בעל רישיון    אצל כל גורם שרשאי עפ"י דין לאסוף מידע מן הסוג הזה   הלווה,

   ;2016- וחוק נתוני אשראי, התשע"ו  2002-"בתשס, אשראי נתוני  שירות חוקעפ"י  

למ 9.4 לפירעון  ההלוואה  החוב הועמדה  סכום  יצבור  זה,  הסכם  הוראות  פי  על  ריבית    יידי 
לעיל, החל ממועד העמדת ההלוואה לפירעון מיידי.     4.6פיגורים בהתאם להוראות סעיף  

הקיימות לערבים על פי דין באשר   קוגנטיותזה כדי לגרוע מהגנות    9אין באמור בסעיף  
 להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי .  

 

 פירעון מוקדם של ההלוואה מצד הלווה . 10

ע פירעון מוקדם  , הלווה יהא רשאי לבצ, ולא קודם לכןממועד חתימת ההסכםחודשים    3לאחר  
  ימים  30הודעה בכתב על רצונו לעשות כן    אתרשל יתרת הסילוק העומדת לחובתו, ובלבד שמסר ל

נכון למועד  במקרה זה, ישלם הלווה את היתרה הבלתי מסולקת של הקרן    ,טרם העברת התשלום
העוקב  תשלום  עד השהייתה אמורה להיות משולמת על ידו    הריבית  בצירוףהפירעון המוקדם,  

    .(כולל) לאחר מועד הפירעון המוקדם

 פעולה כנגד הלווה במקרה של כשל בהחזרים  . 11

לפעול    ו/או הנאמן  חברת האתרל ,  מראש ובאופן בלתי חוזר  המלווה מאשר ומורה בזאת  11.1
של   של  במקרה  במקרה  זה,  ובכלל  זה,  הסכם  הוראות  של  בהחזר הפרה  כלשהו  כשל 

חלקה,   או  כולה  הולהלוואה,  כספי  הלווהשבת  ידי  על  שולמו  שלא   כספי ("  ה הלוואה 
הליכים  ,")שולמו  שלא   ההלוואה וניהול  פתיחה  הלווה  משפטיים  לרבות  ו/או    כנגד 

חברת האתר ו/או הנאמן יהיו רשאים למנות עורכי דין על פי שיקול  כך,  לשם  .  הערבים
נותנים בזאת את הסכמתם הלווה,  שמסר  דעתם. הלווה והערבים להלוואה ו/או לבטחונות  

לכך.   רשאית    חברת האתרמובהר, כי  הבלתי חוזרת לכך, ומוותרים על כל טענה בקשר 
לפעול שלא  משפטי  להחליט  דיןבהליך  עורכי  באמצעות  לאחר   ,,  אלא  המלווה  עבור 

את סכום האגרה וההוצאות לשם הגשת התביעה וזאת   הנאמנות שהמלווה הפקיד בחשבון  
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המלווים את סכום האגרה    מי מיחידי  הפקידלא  ואז ככל שלא  לפי חלקו היחסי בהלוואה,  
מלווה  הימים ממועד הודעת הנאמן באמצעות חברת האתר, יראו את  21וההוצאות בתוך  

הפקיד ש  שלא  כמי  כאמור,  וההוצאות  האגרה  סכום  על  ואת  וגמור  מוחלט  באופן  ויתר 
עפ"י תנאי השימוש, וזאת מבלי לגרוע מזכות התביעה    השירות המשפטי הניתן למלווים

 .של יתר המלווים על מלוא סכום החוב

 טיפול המשפטי.  בקשר ל דרש והנחוץ יהמלווה יחתום על כל מסמך אשר י 11.2

המלווה 11.3 מיחידי  שאחד  פעולה    ככל  ישתף  ההלוואה  בלא  כספי  את  לגבות  (ככל   דרישה 
, אזי יהיה  או לא ישלם את חלקו בסכום האגרה וההוצאות כאמור לעיל  שיידרש לכך)  

לקבלת שירות  על זכותו  מנוע מלטעון טענות כלשהן ויחשב כמי שוויתר, באופן בלתי חוזר,  
האתר  משפטי חברת  הנאמן  באמצעות  מטעמ  ו/או  הדין  שהמחה  םועורכי  כמי  ויחשב   ,

ולנאמן לחברת האתר  להלוואה  בקשר  לו  הקיימת  זכות  כל  חוזר  מובהר .   באופן בלתי 
  באמצעות   אלא  הלווה כנגד  משפטיים  הליכים  לנהל   םרשאי  אינם המלווהיחידי במפורש,  

 . ו/או חברת האתר הנאמן 

 העברת זכויות . 12

רשאי להמחות או לשעבד את זכויותיו או חובותיו על פי ההסכם, כולן או    יהא  המלווה 12.1
וללא כל צורך בעדכון או    חלקן, לצד שלישי כלשהו, ללא צורך בקבלת הסכמתו של הלווה

  ובכפוף מראש    האתר  חברת  להסכמת  בכפוף  אך  מתן הודעה ללווה או ליתר יחידי המלווים,
   .בעניין  השימוש  תנאי הוראות כלל

כי    ההלוו  12.2 מראש,  מאשר  והוא  לו  ידוע  כי  מי   ההמחא   ותבוצע  ככל)  1(מצהיר,  מצד 
 הסכם   נכרת  מולם  המלווים  רשימת  תשתנהלעיל,    12.1  בסעיף  לאמור בהתאם    לוויםמהמ

  המחייבת   לוויםמ ה  ורשימת,  להסכם'  1  כנספח  המצורפת  ההסכם  חתימת  במועד  זה
הנאמן  האתר  חברת  בידי  שתימצא  זו  היא  והקובעת בהודעה    ו/או  צורך  כל  ללא  וזאת 

בנספח המלווים באמצעות    יוצגו  המלווים   שמות  כי)  2(-ו.  כלשהי ללווה או עדכון של הלווה
ו/או   ו/או אותיות מתוך שמם, וכאמור רשימת    זיהוי  מספרמתוך    ספרות מספר סידורי 

  המלווים המחייבת והקובעת בכל רגע נתון היא זו שתימצא בידי חברת האתר ו/או הנאמן 
  ;או להיחשף לזהותם של המלווים רשאי לקבל את רשימת המלווים אינווהלווה  

יהיה רשאי להמחות ו/או לשעבד את זכויותיו או חובותיו על פי ההסכם, כולן    לאהלווה   12.3
   מראש ובכתב של הנאמן ו/או חברת האתר. או חלקן, לצד שלישי כלשהו אלא בהסכמת  

 הנאמן . 13

הרשאה בלתי חוזרת לנאמן, להעביר    מהמלוויםעם החתימה על הסכם זה, נותן כל אחד   13.1
בחשבון הנאמנות, לשם ביצוע הסכם הלוואה זה    והי המלו את הכספים אשר הופקדו על יד

מסמכי    תקינות   את   לבחון  נדרש  אינו  הנאמן ,  במפורש  מובהרהלווה.  של  לחשבון הבנק  
כנאמן    איכותם  את  או,  ההלוואה ללווה  ביחס לכספיםוכל תפקידו  מתמצה   המועברים 
לכל  הנאמן רשאי להתייחס    .לאחר שחברת האתר בדקה את מסמכי ההלוואה  םבהעברת

מסמך אשר מוצג בפניו או אשר נשלח אליו כאל מסמך מקורי ורשאי להתייחס לכל חתימה  
 המוצגת לו כחתימה מקורית של האדם הרשום לצידה.   

. של הלווה בשום מקרה  ןנאמ  ייחשב  ולא  הלווה  את ומוסכם, כי הנאמן לא מייצג    מובהר 13.2
מוקנית גם באופן אוטומטי    הסכם זהכל זכות ו/או סמכות העומדת לחברת האתר עפ"י  

הצדדים מודעים ומסכימים לכך כי כל תפקידו  , גם אם לא צוין הדבר באופן מפורש.  לנאמן
ב הנאמן  בהוראות  של  מתמצה  זה  מכל  זה  הסכם  הסכם  הנאמן  את  פוטרים  והצדדים 

או בקשר עם תשלום    ור בהסכם זה או ביצועואחריות או תביעה או טענה בקשר עם האמ
כלפי שום צד . למען הסר ספק, מובהר כי הנאמן לא יהיה אחראי  ההלוואה או פירעונה

ובלבד שנהג    שירותי הנאמנות על פי הסכם זה  מעשה ו/או מחדל שלו בקשר לביצוע  בגין
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ובלבד שהנאמן   , והצדדים ישפו את הנאמן מפני כל תביעה ו/או נזק,באותו עניין  בתום לב 
אין באמור כדי לגרוע מסמכויות הנאמן ו/או חברת האתר בכלל, ומכוח סעיף  פעל כאמור.  

 לעיל בפרט.    11

נותן מימון    שבובנק  ה  כי ,  להסכם זה  לצדדיםידוע   13.3 מתנהל חשבון חשבון הנאמנות אינו 
האתר בקשר עם הפעילות בחשבון הנאמנות, הבנק אינו מלווה ואינו    תלנאמן ו/או לחבר

 חשבון הנאמנות; ב לפעילות מפקח ואין לו אחריות בנוגע  

 

  מיסוי . 14

כל אחד מן הצדדים להסכם זה, יבחן בעצמו את היבטי המס האישיים החלים עליו בגין   14.1
הלווה מאשר קבלת חשבוניות ו/או קבלות  ו/או בקשר להסכם זה או יישומו, ויישא בהם. 

     לכתובת המייל שמסר לחברת האתר, וזאת חלף קבלת עותק נייר. 

 , שיפוי וקיזוז  והנאמן חברת האתר אחריות הגבלת  . 15

כלשהו   15.1 באופן  אחראים  אינם  הנאמן  ו/או  האתר  חברת  כי  התחייבויות  מובהר,  למילוי 
ולא יהיו אחראים לכל נזק או אובדן אשר ייגרם   ,לתשלום כספי ההלוואההלווה ובכלל זה  

למי מהצדדים בקשר להסכם זה. כל צד להסכם זה מוותר בזאת מראש על כל טענה או  
תביעה או דרישה כלפי חברת האתר ו/או הנאמן בקשר להסכם ההלוואה ובקשר לביצוע  

שייגרם ככל  שייגרם,  הפסד  כל  עם  ובקשר  מקרהלו   ההלוואה  בכל  מן  .  לגרוע  ומבלי   ,
כל  כלפי  ,  ביחדוהנאמן    חברת האתר  אחריות, מוסכם על הצדדים להסכם זה, כי  האמור

בכל עניין  , ה ביחד וכלפי כל יחידי המלווה ביחד)(קרי, כלפי כל יחידי הלוואחד מהצדדים 
 ים.  שקל 5,000 שלמקסימלי, מוסכם ומוערך מראש  , מוגבלת לסכום שהוא

האתר    הצדדים 15.2 חברת  כי  ומסכימים  ל  אינה מאשרים  תשלומי    ביצועאחראית  החזר 
לא יעלו טענות כלשהן כנגד חברת   כי, ובשלמותםו/או    על ידי הלווה במועדם  ההלוואה

יעלו, הרי שלעניין טענות בקשר  ואף אם  לביצוע החזרי תשלומים כאמור  האתר בקשר 
 לאחריות חברת האתר כלפי מי מהצדדים יגברו הוראות מסמך תנאי השימוש.  

כלפי צד כלשהו להסכם זה, בגין    םאחראי  ו/או הנאמן  בשום מקרה, לא תהא חברת האתר 15.3
,  כלשהום, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים, עונשיים או לדוגמה, שנגרם לצד  נזקים עקיפי

ואשר נובעים בקשר להסכם זה או בקשר לשימוש או לפעילות של אתר החברה, לרבות אך  
מבלי לגרוע, נזק לכל אובדן או נזק שייגרם לרווחים עסקיים, מכירות צפויות, רווח צפוי  

טין, הפסקת עבודה, או כל נזק או אובדן מסחריים  ממכירות צפויות, אובדן רווחים, מוני
אחרים, גם אם אותו צד ידע או היה עליו לדעת על האפשרות של נזקים אלה, וללא קשר 

 לתאוריה המשפטית (חוזה, נזיקין או אחר) עליו יתבסס צד כלשהו. 

כום  סעפ"י הסכם זה, כל    ו/או לערב  ללווהכל סכום המגיע  מו/או לנכות    הנאמן רשאי לקזז  15.4
, בין אם הוא חייב  ו/או המלווים  כלפי חברת האתר ו/או הנאמן  ו/או הערב  הלווהשחב בו  
כל מסמך מחייב אחר בין  הסכם הלוואה אחר ו/או  ו/או מכוח    הסכם השירות  בו מכוח

 והערב   על אף האמור בכל דין, הלווה.  הדיןו/או מכוח    הלווה  חברת האתר ו/או הנאמן לבין
 ות קיזוז ו/או עיכבון כלפי הנאמן ו/או חברת האתר ו/או המלווים;מוותר בזאת על כל זכ

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות הנאמן ו/או חברת האתר בכלל, ומכוח סעיף   15.5
 לעיל בפרט.    11
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  תנית שיפוט; הדין החל  . 16

,  ו/או הנאמן  או בין מי מהצדדים לבין חברת האתר  הסכם זההצדדים ל כל מחלוקת בין   16.1
הסכםו של  לפירושו  או  לביצועו  הקשור  ועניין  דבר  הפרתוזה  בכל  תובא,   ם להכרעת  , 

 .  בתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפושל הבלעדית 

 שונות . 17

כל הסכמה, , ומבטל  הסכם זה מגלם את מכלול ההבנות, המצגים וההסכמות בין הצדדים 17.1
  עם נשוא הסכם זה עובר לחתימתו. בקשר  מצג קודם ו/או כל התחייבות אחרת

יתור  ו של צד כלשהו לא יחשב כו  , או אי עמידה על זכות,מוש בזכויותיושישום איחור ב 17.2
והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו כולן, או כל אחת מהן, לחוד, הן על פי הסכם זה והן  

 מצא לנכון. שיעל פי הדין בכל עת 

נוי או תוספת להסכם זה לא יהיו תקפים, אלא אם נערכו במסמך בכתב, חתום על  שיכל   17.3
 .  הלווה והמלווים באמצעות הנאמן, ידי 

ויקראו    מהווים חלק בלתי נפרד הימנולרבות תנאי השימוש  המבוא והנספחים להסכם זה   17.4
" בכל "ההסכםביחד  ישמשו  ולא  הקריאה  לנוחות  הוספו  הסעיפים  ומספרי  כותרות    .

מקרה לפרשנות ההסכם.  המילה "לרבות" פירושה לרבות אך ללא ההגבלה.  פרשנותו של  
ל ידי שני הצדדים באופן שלא תטיל חובות ו/או  הסכם זה תעשה בכל מקרה כאילו נוסח ע

תקנה זכויות לטובת איזה מן הצדדים כתוצאה מניסוח חלק כלשהו של ההסכם על ידו.  
". שקיים  ככל-מקום שרשום בהסכם המילה "ערב" על הטיותיה יש לקרוא: "ערב  בכל  

 אין בעצם הופעת המילה כדי להעיד על כך שקיימים ערבים בפועל.  

צדדים לצרכי הסכם זה הינן כמפורט במבוא או כל כתובת אחרת עליה יודיעו  כתובות ה 17.5
כל פניה ו/או הודעה למי מהמלווים תיעשה אך    הצדדים בהתאם להוראת סעיף זה להלן.

וורק באמצעות   זהחברת האתר  והלווה  הנאמן, אשר כתובתו כמפורט במבוא להסכם   ,
כל הודעה של מי מהצדדים למי    .ישירו/או הערבים אינם רשאים לפנות למלווים באופן  

זה, תהא בכתב ו/או לערבים מהצדדים האחרים בקשר להסכם  ללווים  , למעט הודעות 
שתישלח על פי  . הודעה  מסר קצרשיכול שיהיו גם באמצעות מייל אלקטרוני או הודעות  

הנשגר  לצד  הגיעה  כאילו  תחשב  רשום,  בדואר  זה  להסכם  במבוא  הצדדים  כתובות 
בעת  -ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד  3תוך  ולידיעתו  

  שעות ממועד שיגורה. 24תוך  -מסירתה, ואם שוגרה בפקס  

בלתי ניתנת  או בלתי חוקית , במקרה בו יתברר, כי הוראה מהוראות הסכם זה הנה בטלה 17.6
יראו את ההסכם כבראזי לאכיפה מסיבה כלשהי,    – אותה הוראה  תוקף מלא, למעט  -, 

 אשר תותאם להוראות הדין כך שתוקנה לה חוקיות ותהא ברת אכיפה.  

הידוע  )  1993- חוק אשראי הוגן, תשנ"גב(כמשמעותו  שיעור העלות הממשית של האשראי   17.7
לא יעלה על שיעור העלות המרבית    ,"בהמצ  הגילוי  בטבלת  ומפורט  הסכם  חתימתבמועד  

 . ההסכם  חתימת   במועדהידוע  )  1993-חוק אשראי הוגן, תשנ"גב(כמשמעותו  של האשראי  
לא יעלה  "ב,  המצ  הגילוי  בטבלת  ומפורט  זה  בהסכם  הקבועשיעור ריבית הפיגורים  כמו כן,  

המרבי   הפיגורים  ריבית  שיעור  תשנ"ג ב(כמשמעותו  על  הוגן,  אשראי  הידוע  )  1993-חוק 
סעיף זה לא יחול במידה וסכום "ב.  המצ  הגילוי  בלת בט  ומפורטההסכם,    חתימת  במועד

  ש"ח.  1,200,000ההלוואה הקבוע בהסכם זה עולה על   

  

פרטים הנוגעים להסכם זה, ובכלל  לשמור בסודיות מוחלטת  ים  מתחייבוהלווים    המלווים 17.8
 זה, פרטים בדבר זהות הצדדים להסכם, גובה ההלוואה, תנאי הלוואה וכו'.  
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 הסכם 
  12019בחודש 1ביום  תל אביבאשר נחתם ב

  בין 

  טי בי מקשרים הלוואות בישראל בע"מ בי 

  6744252(בית אגיש רבד), קומת קרקע, תל אביב  13מוזס יהודה ונח מרחוב 

 ") חברת האתר(ביחד ולחוד: "  
 מצד אחד

  לבין 

XXX  .000 ת.ז  

  XXX: כתובת

  

  ת.ז.     

  :  כתובת

  ") מקבל השירות" -ביחד ולחוד (

 מצד שני
מפעילה    הואיל  האתר  פיננסיים ב  כמשמעותה  באשראי לתיווך    מערכתוחברת  שירותים  על  הפיקוח  חוק 

  ; 2016- (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו

האינטרנט    הואיל ו  אתר  באמצעות  פנה,  השירות  חברת ")  החברה  אתר("  www.btbisrael.co.ilומקבל  של 
וביקש  האתר   האתר  ההלוואה לחברת  בהסכם  כהגדרתם  מהמלווים  באמצעותה  הלוואה   לקבל 

  "); ההלוואה("

התיווך החברה, זכאית חברת האתר לקבל ממקבל השירות עמלה בגין    שבאתר  השימושפי תנאי    ועל  הואילו 
ומאשר לשלם את העמלה  , ומקבל השירות מסכים הלוואה  בהסכם שערכה בין מקבל השירות למלווים
  ; כמפורט בתנאים שבהסכם זה להלן 

  על כן הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 תשלום לחברת האתר עבור השירות  .1

, שהינה עמלה (כולל מע"מ)₪    0בסך  מקבל השירות מתחייב בזאת, לשלם לחברת האתר עמלה   1.1
ההלוואה  0בגובה   מסכום  ההלוואה  אחוזים  בהסכם  ("  הנקוב  מע"מ    חברת   עמלתובתוספת 
כניסתו  "). מובהר במפורש, זכותה של חברת האתר לקבלת עמלת חברת האתר מתגבשת עם  האתר

  .  לתוקף של הסכם ההלוואה

, לא יעלה מקבל השירות טענה כלשהי כנגד חברת האתר  לתוקף  נכנס  ההלוואה  שהסכםלכך    בכפוף 1.2
האתר.  ו/ חברת  לעמלת  בקשר   מסכום   50%  הועבר  שבו  במועד  תיגבה  האתר  חברת  עמלתאו 

 . המוקדם  לפי), ההלוואה בהסכם זה מונח(כהגדרת  ההלוואה מתן  תקופת בתום או ההלוואה

החברה, ככל שלא שונו במפורש באתר    נוסחם  כפי,  השימוש  תנאיהסכם זה יחולו כל הוראות    על 1.3
בהסכם זה. אין בהסכם זה כדי לגרוע ו/או לשנות ו/או לפגוע בכל זכות הקיימת לחברת האתר  

אלא רק כדי    למלווים  השירות  מקבל  בין  שנכרת  ההלוואה  הסכם  מכוחאו  /ו  השימושמכוח תנאי  
 . להוסיף עליהן

אך לא    לרבות,  השירות  למקבל  שהיא  סיבה  מכל  תוחזר  לא  האתר   חברת  עמלת   כי,  ומוסכם  מובהר 1.4
רק במקרה של פירעון מוקדם של ההלוואה ו/או ביטול או שינוי הסכם ההלוואה בין מקבל השירות  

ו/או עדכון כלשהו של תנאי השי לו  יהיה בכל מקרה   מושלמלווים שהלוו  ולא  שבאתר החברה, 
בהסכם זה ומובהר ומוסכם כי כאמור כדי לגרוע, להפחית או לפגוע בעמלת חברת האתר כאמור  

מקבל   ביחסי  או  ההלוואה  בהחזר  או  בהלוואה  מותנה  או  קשור  אינו  כאמור  העמלה  תשלום 
על אף האמור, במידה ועודכן סכום ההלוואה על ידי הנאמן כמפורט בסיפא .  השירות עם המלווים

ההלוואה  5.1לסעיף   הלווה  להסכם  ההלוואה מצד  הסכם  כתוצאה מהפרת  בנ  שלא  סיבות ולא 
, ונחתם לוח סילוקין מעודכן על ידי הנאמן, יחשב הסכום המעודכן להלן  1.5המתוארות בסעיף  

את   השירות  למקבל  תשיב  האתר  וחברת  האתר,  חברת  עמלת  חישוב  לצורך  ההלוואה  כסכום 
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יום למן המועד שבו עודכן לוח הסילוקין   20ההפרש ככל שנוצר, ללא ריבית וללא הצמדה, בתוך  
 כאמור.

לווה סיפק מידע , ההלווהבמסגרת בחינת  במידה ויתגלה, כי  אף האמור לעיל, מובהר במפורש,    על 1.5
או מידע חלקי ו/או הסתיר מידע שהתבקש למסור אותו לחברת האתר, ובעקבות זאת הוחלט כוזב  

יהיה   –שלא להזרים את כספי ההלוואה ללווה בפועל או להעביר רק חלק מסכום ההלוואה ללווה  
 מחויב הלווה לשלם לחברת האתר את מלוא סכום עמלת חברת האתר.   

  תניית שיפוט; הדין החל .2

בכל דבר ועניין הקשור או בין מי מהצדדים לבין חברת האתר, ו  הסכם זהצדדים ל הכל מחלוקת בין   2.1
בתי המשפט המוסמכים בתל של  הבלעדית    םלהכרעת  זה, תובא  לביצועו או לפירושו של הסכם 

 . אביב יפו

 שונות .3

יתור והוא יהיה ושל צד כלשהו לא יחשב כו , או אי עמידה על זכות,מוש בזכויותיו שישום איחור ב 3.1
י להשתמש בזכויותיו כולן, או כל אחת מהן, לחוד, הן על פי הסכם זה והן על פי הדין בכל עת רשא

 מצא לנכון. שי

 שני נוי או תוספת להסכם זה לא יהיו תקפים, אלא אם נערכו במסמך בכתב, חתום על ידי  שיכל   3.2
 .  הצדדים

זה 3.3 להסכם  הימנו  המהוו  המבוא  נפרד  בלתי  "  חלק  ביחד  ומספרי "ההסכםויקרא  כותרות   .
"לרבות"  המילה  ההסכם.   לפרשנות  מקרה  בכל  ישמשו  ולא  הקריאה  לנוחות  הוספו  הסעיפים 

כל כלל פרשנות בדבר פירוש מסמך משפטי כנגד המנסח או כנגד פירושה לרבות אך ללא ההגבלה.   
 . לא יחול בין הצדדים בקשר להסכם זה –צד אשר הייתה לו עדיפות בעיצוב תנאיו 

הצדדים לצרכי הסכם זה הינן כמפורט במבוא או כל כתובת אחרת עליה יודיעו הצדדים   כתובות 3.4
בהתאם להוראת סעיף זה להלן. כל הודעה של מי מהצדדים למי מהצדדים האחרים בקשר להסכם 

שתישלח על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה בדואר רשום, תחשב . הודעה  זה, תהא בכתב
ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם   3ולידיעתו תוך    כאילו הגיעה לצד הנשגר

  שעות ממועד שיגורה.  24תוך  -בעת מסירתה, ואם שוגרה בפקס -נמסרה ביד

בלתי ניתנת לאכיפה  או  בלתי חוקית  ,  במקרה בו יתברר, כי הוראה מהוראות הסכם זה הנה בטלה 3.5
כלשהי,   כבראזימסיבה  ההסכם  את  יראו  מלא-,  למעט  תוקף  הוראה  ,  תותאם   – אותה  אשר 

  להוראות הדין כך שתוקנה לה חוקיות ותהא ברת אכיפה. 

הנוגעים להסכם זה, ובכלל זה, פרטים   פרטיםמתחייב לשמור בסודיות מוחלטת    השירות  מקבל 3.6
 . 'וכו הלוואה תנאי, ההלוואה גובה, המלוויםבדבר זהות 

או    (ללא ציון שמו  ההלוואה    האתר תפרסם את נתונים אודותמקבל השירות מסכים כי חברת   3.7
 במסגרת האתר לצרכי שיווק או לכל צורך אחר.  )זהותו

  ולראיה באו הצדדים על החתום: 
  

  חברת האתר 
בי טי בי מקשרים הלוואות בישראל  

 בע"מ

  

  השירות  מקבל
  

  

  השירות  מקבל
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