נספח א' 2להסכם המימון -נספח רוכשים (דירות מחיר למשתכן)
פרטי הרוכש
שם ________________________ :ת.ז ,________________ .טלפון נייד:
___________________ ,טלפון ,____________ :כתובת ______________________________
(להלן" :הרוכש")
פרטי המוכר
שם :אזורים בנין ( )1965בע"מ ,כתובת( __________________________ :להלן" :המוכר")

נספח ל הסכם רכישת יחידה בפרויקט לגביו נחתם הסכם מימון עם בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן:
"הסכם הרכישה")
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הגדרות
"הפרויקט " – פרויקט הכולל הקמת  6בניינים בני  9-10קומות כ"א ,בשני שלבים (היחידה הנמכרת היא
1.1
בשלב ב') הכוללים סה"כ  189יח"ד בנות  3-5חדרים ,כאשר מתוכן ___ דירות מחיר למשתכן ו ___-דירות
רגילות ,בשטח עיקרי של ____ מ"ר ,וכן שטחי מסחר בשטח כולל של _____ מ"ר ,המוקם או שיוקם על
גבי המקרקעין והידוע גם בשם "אזורים הכוכב גליל ים".
"המקרקעין" – מגרשים  150 ,128ו 151 -על פי תכנית הר/מק/1985/ב בשטח של כ 9,224-מ"ר על פי
1.2
התב"ע ,בחלק מחלקה  18בגוש  6423וחלק מחלקה  135בגוש  6422בגליל ים בהרצליה.
"היחידה"  -הדירה/יחידה שבכוונת הרוכש לרכוש מהמוכר כאמור בהסכם הרכישה.
1.3
"חוק המכר"  -חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה – .1974
1.4
"ערבויות מכר" – ערבויות על פי חוק המכר.
1.5
"הבנק"  -בנק לאומי לישראל בע"מ.
1.6
"הסכם המימון" -הסכם המימון שנחתם בין הבנק לבין המוכר בקשר עם הקמת הפרויקט.
1.7
"השעבוד" – שעבודים שוטפים וקבועים לטובת הבנק על המקרקעין ועל הפרויקט על כל הבנוי ושייבנה
1.8
וכל זכויות המוכר מכל מין וסוג שהוא לגביהם ובקשר אליהם והכל כמפורט באגרות החוב ,בשטרי משכון
ובשטרי המשכנתא שנחתמו לטובת הבנק.
"האשראי" – אשראים ושירותים בנקאיים שונים ,לרבות ערבויות ,המובטחים בשעבוד.
1.9
" 1.10שוברי התשלום" – שוברי תשלום שיופקו על ידי הבנק .
" 1.11חשבון הפרויקט" – חשבון מס' _____ על שם המוכר בסניף מרכזי תל אביב ( )800של הבנק.
1.12
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"מכתב החרגה" – הודעה בנוסח הקבוע בתוספת לחוק המכר.

מימון הבנק
 2.1היחידה הינה חלק מהפרויקט ומשועבדת לבנק במסגרת השעבוד .היחידה נמכרת לרוכש בכפוף לשעבוד
וכל עוד לא הסכים הבנק להחריגה מתחולת מימוש השעבוד ,היא משועבדת לבנק.
 2.2המוכר מקבל/יהיה זכאי לקבל מהבנק אשראי המובטח בשעבוד ולהבטחת סילוקו התחייב כלפי הבנק ,בין
היתר ,לביצוע הפרויקט ובהתחייבויות שונות נוספות בהקשר לכך ,והכל בהתאם לאמור בהסכם המימון.
מובהר ,כי התחייבויות המוכר ניתנו לבנק בלבד והבנק אינו חייב לאכוף אותן ו/או לפקח על ביצוען.
 2.3גם אם קיים מנגנון פיקוח כלשהו לפרויקט  ,שבמסגרתו נמסרים דיווחים לבנק המנגנון הנ"ל מיועד
לשימושו הבלעדי של הבנק ,לצורכי הבטחת האשראי בלבד ,שהבנק מסתמך עליו לפי הצורך .מובהר ,כי
לבנק אין כל מחוייבות להסתמכות על מנגנון הפיקוח כאמור וכי הוא אינו נושא בכל אחריות להסתמכות
הרוכש על מנגנון הפיקוח  ,ככל שתיווצר אצל הרוכש הסתמכות כאמור .
 2.4אם הרוכש יהיה מעוניין בפיקוח ו/או במנגנוני הגנה כלשהם לכספו עליו להסדיר זאת במישרין מול המוכר.
הבנק לא יהיה אחראי כלפי הרוכש באחריות כלשהי ,מעבר לאחריותו של הבנק כלפיו על פי ערבויות המכר
שהוצאו ויוצאו לטובתו ובכפוף לתנאיהן.
 2.5בלא לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר אין במנגנון הפיקוח ו/או בהסכם המימון ו/או באיזה מהמסמכים אשר
נחתמו ו/או ייחתמו בין הבנק למוכר בקשר עם הפרויקט כדי לחייב את הבנק לוודא שכספי הרוכש
משוחררים לפי קצב התקדמות שלבי הבנייה בפרט או שהם מוקצים לבניית הפרויקט בכלל.
 2.6כמו כן ,מובהר כי הסכם המימון וכן כל המסמכים שנחתמו ושייחתמו לטובת הבנק על ידי המוכר אינם
בגדר "חוזה לטובת צד שלישי" כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג  -1973ואין באמור בכתב זה ו/או
במסמכים אחרים הקשורים לפרויקט כדי להטיל על הבנק אחריות ו/או מחויבות כלשהי כלפי הרוכש
לגבי השימוש בכספים ,מימון הפרויקט  ,טיבו ,קצב התקדמותו ,אופן ניהולו ו/או עמידתו בתנאים
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הנדרשים על ידי כל גוף ו/או רשות שהיא.
ביצוע התשלומים לחשבון הפרויקט באמצעות שוברי תשלום
 3.1חשבון הפרויקט  ,אשר נפתח בבנק על ידי המוכר ,על תכולתו הנוכחית והעתידית ,משמש ו/או ישמש לבנק
כבטחון.
 3.2המוכר התחייב כלפי הבנק ,כי כל תשלומי התמורה אשר ישולמו על ידי רוכשי יחידות בפרויקט  ,יבוצעו
אך ורק באמצעות שוברי תשלום ולא יתקבלו מרוכשי יחידות בפרויקט תשלומים על חשבון התמורה אלא
באמצעות שוברי תשלום .תשלום באמצעות שובר תשלום מהווה הוראה בלתי חוזרת של המוכר לבנק
להמציא ערבות מכר לטובת הרוכש בתוך  14ימי עסקים מיום התשלום .חובה זו של המוכר חלה עליו גם
על פי חוק המכר.
 3.3כל תשלום אשר לא ישולם באמצעות שוברי תשלום ,לא ייחשב כלפי הבנק כתשלום על חשבון רכישת
היחידה על פי הסכם הרכישה ולפיכך לא תוצא בגינו ערבות מכר והוא לא ייחשב כתשלום לצורך קיום
תנאי מכתב ההחרגה.
 3.4במעמד החתימה על הסכם הרכישה ולצורך ביצוע כל התשלומים על חשבון התמורה על פי הסכם הרכישה,
נמסר לרוכש פנקס שוברים לביצוע כל התשלומים על חשבון מחיר היחידה.
תשלום שובר בסניף כלשהו של מוסד בנקאי יזכה את חשבון הפרויקט לפי ערך יום העסקים בו שולם
השובר וייחשב כמשולם על ידי הרוכש באותו יום עסקים.
 3.5הרוכש מתחייב בזאת כדלקמן:
כל התשלומים על חשבון התמורה בגין היחידה ישולמו על ידו אך ורק באמצעות שוברי התשלום.
3.5.1
פנקס השוברים יישמר אצלו בשלמותו והוא ישיב למוכר את כל שוברי התשלום שלא שולמו על
3.5.2
ידו מכל סיבה שהיא מייד לאחר שיבוצעו על ידו מלוא התשלומים על חשבון היחידה או אם
בוטל הסכם הרכישה ,מייד עם ביטולו.
במקרה שעד לחלוף  14ימים ממועד ביצוע תשלום על ידו באמצעות שובר תשלום לא תוצא
3.5.3
לטובתו ערבות מכר ,הוא יודיע על כך לבנק באופן מיידי.
 3.6ניתן לפנות אל הבנק לצורך קבלת אישור בנוגע למספר חשבון הפרויקט ושם הפרויקט  ,בכל אחת
מהדרכים הבאות:
פניה לסניף הבנק שבו מתנהל חשבון הפרויקט .
א.
פניה למענה טלפוני שמספרו יצויין על גבי שוברי התשלום.
ב.
באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ,תוך הקלדת פרטי זיהוי אשר יופיעו על גבי שוברי התשלום.
ג.
 3.7ערבות המכר ככל שהוצאה לטובת הרוכש מגלמת וממצה את כל אחריותו של הבנק כלפי הרוכש בתנאים
המפורטים בה בלבד והרוכש מוותר בזאת על כל זכות לדרוש מהבנק כספים נוספים ו/או שחרור השעבוד
מהיחידה שלא בהתאם לאמור בנספח זה.
 3.8במקרה של מימוש ערבות מכר ,לא תהיה לרוכש כל זכות לגבי היחידה .
הערת אזהרה ; משכנתא לרוכש
 4.1הרוכש מתחייב בזאת לא לרשום כל הערת אזהרה לגבי זכויותיו ביחידה אלא לאחר שתירשם משכנתא
לטובת הבנק ואולם בכל מקרה הבנק יהיה עדיף בזכויותיו לגבי היחידה כל עוד לא התמלאו תנאי מכתב
ההחרגה .כן מתחייב הרוכש כי רישום הערת אזהרה כאמור לא יקנה לו כל זכות להתנגד למימוש זכויותיו
של הבנק על פי ההסכמים שבינו לבין המוכר ו/או על פי השעבוד.
 4.2רישום משכנתא לטובת מוסד פיננסי שנתן ו/או ייתן מימון לרכישת היחידה יהיה מותנה בהסכמת הבנק
ובתנאים שיקב עו על ידו .עם זאת הבנק אינו מתנגד לכך שינתנו לו הוראות בלתי חוזרות בנוסח המקובל
עליו לטובת מוסד פיננסי כאמור ולאשר כי יפעל לפיהן.
ויתור על סודיות –
הרוכש מורה בזאת למוכר למסור לבנק לאומי את תוכנו של סעיף זה ויראו סעיף זה כמופנה הן למוכר והן לבנק
לאומי;
 5.1הרוכש מסכים ומאשר בזאת למוכר ו/או לבנק לאומי ו/או למי מטעמם להעביר לכל יחידה בתוך בנק
לאומי ,לרבות מערך המשכנתאות ,מידע כמפורט להלן ,והוא מוותר בזאת על סודיות המידע האמור ,כולו
או חלקו  ,ועל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כנגד מעביר המידע או מקבלו בקשר
עם ההסכמה והויתור על סודיות כאמור בסעיף זה .הסכמת הרוכש ואישורו כאמור לעיל ,יחולו על מסירת
מידע כמפורט להלן:
מסירת כל המידע והפרטים שיתבקשו על ידי בנק לאומי ,לרבות מערך המשכנתאות שלו ,בקשר
5.1.1
עם רכישת היחידה ,לרבות אך לא רק :שם הרוכש ,כתובת מגוריו ,מספר טלפון נייד ונייח שלו,
וכן העתקים מכל מסמך עליו חתם הרוכש (להלן ,יחד ולחוד" :המידע").
מסירת המידע כאמור לעיל לבנק לאומי ,לרבות מערך המשכנתאות שלו ,תתבצע למטרות
5.1.2
שיווקיות ,לשם פניה טלפונית אישית או לשם משלוח חומר שיווקי בדואר.
 5.2לעניין סעיף  7זה ,מובהר כי לא חלה על הרוכש חובה חוקית להסכים למסירת פרטיו .פרטים אלה יוחזקו
במאגרי המידע של בנק לאומי ,ויעשה בהם שימוש לצרכים שיווקיים ושירותיים וכן לצרכי דיוור ישיר
כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א .1981
כללי

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

התחייבויות הרוכש כאמור בנספח זה הינן בלתי חוזרות הואיל וזכויות הבנק תלויות בהן.
הואיל והיחידה הנרכשת על ידי הרוכש במסגרת הסכם הרכישה מהווה "דירת מחיר למשתכן" ,חלים
לגביה ולגבי הסכם הרכישה תנאים מיוחדים אשר נקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון ו/או רשות מקרקעי
ישראל ,כמפורט בהסכם הרכישה.
זכויותיו של המוכר כלפי הרוכש לפי הסכם הרכישה משועבדות לבנק .החל מתאריך החתימה על נספח זה
כל שינוי ו/או תוספת להסכם הרכישה ו/או פשרה כלשהי לגבי הסכם הרכישה שיש בה להשפיע על זכויותיו
של הבנק וכן ביטול של הסכם הרכישה יבוצעו אך ורק לאחר קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש.
נספח זה מהווה חלק מהסכם הרכישה ותנאי מתנאיו.
במקרה של סתירה בין תנאי נספח זה להסכם הרכישה ,גוברים תנאי נספח זה.
ו לראיה באו הצדדים על החתום במועד ובמקום הנזכרים בכותרת הסכם הרכישה:

______________________________
הרוכש

____________________________
המוכר

