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טופס בקשה לקבלת הלוואה
יש לחתום בעמודים  1,7,8ולהחזיר למייל support@tarya.co.il

אני,

_______________
מס' ת.ז_________ .
מרחוב _____________( __________ ,להלן – הלווה)

מבקש ,באמצעות האתר ,הלוואה ממלווים הרשומים באתר ,שמטרתה היא_________________:
ואשר תנאיה מפורטים בנספח לבקשה זו; להלן התנאים אשר יחולו על הבקשה ועל ההלוואה במידה
שתיענה על ידי מלווה כלשהו
 .1מבוא
.1.1

המבוא לבקשה זו ונספחיה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

כותרות הסעיפים בבקשה זו הן לצרכי נוחות בלבד ,ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי
.1.2
עזר לפירוש בקשה זו.
בבקשה זו לשון זכר גם נקבה במשמע ולהיפך .לשון יחיד גם רבים במשמע ולהיפך ,הכל
.1.3
לפי ההקשר.
תנאי השימוש (כהגדרת המונח להלן) מהווים חלק בלתי נפרד מבקשה זו ואישור בקשה
.1.4
זו משמעותה הסכמה לתנאי השימוש .בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין בקשה זו לבין
תנאי השימוש (כהגדרת המונח להלן) יגברו הוראות בקשה זו.

_______________________
חתימת הלווה
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 .2הגדרות
למונחים בבקשה זו תהיה המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש (כהגדרת המונח להלן) ,אלא אם נאמר
ו/או הוגדר במפורש אחרת בבקשה זו .למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המופיעה לצידם ,זולת
אם הגיון הדברים או הקשרם מחייבים אחרת:
"בקשה"

 -הבקשה לקבלת הלוואה זו ,על כל נספחיה;

"האתר"

  www.tarya.co.ilו/או כל אתר בשם אחר אשר בו תעשההחברה שימוש לצורך פעילות זהה לפעילות המבוצעת
באתר זה;

"החברה"

טריא פי2פי בע"מ;

" סכומי ההלוואה"

 סכום קרן ההלוואה ,הריבית ,ריבית הפיגורים ,הפרשיהצמדה ,פיצוי ,והוצאות או תוספות מכל סוג שהוא בקשר
עם ההלוואה;

"תנאי השימוש"

 -תנאי השימוש באתר;

"יום עסקים"

 כל יום שבו פתוח סניף הבנק בו מתנהל חשבון הנאמנות(כמשמעות המונח בתנאי השימוש) (להלן" :חשבון
הנאמנות").

 .3הצהרות והתחייבויות
הלווה מסכים ,מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
כי הגשת הבקשה לקבלת הלוואה מהווה הסכמה לכך שהחברה תערוך בדיקות
.3.1
ובירורים ,ובין היתר ,תפנה לשירות נתוני אשראי על מנת לבחון את בקשת ההלוואה;
כי אין כל מניעה על פי דין ,הסכם או התחייבות כלשהי ,בין בכתב ובין בעל פה,
.3.2
להתקשרות על פי בקשה זו ולקיום כל ההתחייבויות על פי בקשה זו במלואן ובמועדן וכי
ההתקשרות על פי בקשה זו אינה מהווה הפרה של התחייבות כלשהי שנטל על עצמו;
כי עומדים לרשותו האמצעים הכספיים הדרושים לפרוע את ההלוואה בהתאם לתנאי
.3.3
בקשה זו ,לרבות לעניין מועדי וסכומי ההלוואה;
כי אינו הוכרז כחדל פרעון וכי אין כל הליך של חדלות פרעון תלוי ועומד נגדו וכי חשבון
.3.4
הבנק שלו לא מוגבל ו/או הוגבל בעבר על פי חוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א –  1981וכי לא
קיים עיקול בתוקף על כספים ו/או זכויות ו/או נכסים שלו;
.3.5

מוגבל.

כי לא ידוע לו על כוונה לעקל את חשבון הבנק שלו או שחשבון הבנק שלו עומד להיות
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כי המידע ,הפרטים והמסמכים שמסר ו/או שימסור ,בכתב ו/או בע"פ ,בקשר לבקשה
.3.6
זו (ובין היתר בשלב מילוי הפרטים באתר) ,הינו אמיתי ,שלם ,נכון ומדויק בעת האישור לבקשה
זו;
כי ידוע לו כי המלווים הסתמכו ו/או עשויים להסתמך על הפרטים ,ההצהרות,
.3.7
ההתחייבויות והמסמכים שמסר ו/או שימסור ,ובכלל זה לצורך החלטתם אם להעמיד את
ההלוואה .הלווה מתחייב להודיע למלווים (באמצעות האתר בלבד) מיידית על כל שינוי מהותי
שיחול ו/או שעומד לחול בפרטים ו/או ההצהרות ו/או ההתחייבויות ו/או המסמכים שמסר
כאמור.
כי ידוע לו והוא מסכים לכך שלא יהיה רשאי לקבל מידע כלשהו לגבי המלווים ,לרבות
.3.8
זהותם ומצבם הכלכלי.
כי ידוע לו כי המלווים הסכימו לפעול על פי בקשה זו ולהעניק לו את ההלוואה בהתבסס
.3.9
ובהסתמך ,בין היתר ,על המצגים ,ההצהרות וההתחייבויות שלו כמפורט בבקשה זו.
 .4ההלוואה ותנאיה
סכום ההלוואה ,תנאי ההלוואה ויתר התנאים בקשר עם ההלוואה הינם כמפורט
.4.1
בנספח א' לבקשה זו (להלן" :נספח תנאי ההלוואה").
קרן ההלוואה המפורטת בנספח תנאי ההלוואה (להלן" :קרן ההלוואה") תועבר
.4.2
לחשבון בנק של הלווה שאת פרטיו מסר הלווה בעת הרישום באתר (להלן" :חשבון הלווה").
קרן ההלוואה תישא ריבית כמפורט בנספח תנאי ההלוואה (להלן" :הריבית") ותיפרע
.4.3
על פי לוח הסילוקין הסופי אשר יישלח ללווה (להלן" :לוח סילוקין").
הלווה מתחייב לפרוע את קרן ההלוואה והריבית בתשלומים חודשיים ממועד זיכוי
.4.4
חשבון הלווה בגין ההלוואה כמפורט בנספח תנאי ההלוואה ובלוח הסילוקין.
פירעון ההלוואה יבוצע לחשבון הנאמנות בלבד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון או
.4.5
בכל דרך אחרת ,על פי החלטת החברה .במקרה של פירעון הלוואה בדרך של הרשאה לחיוב
חשבון ,מצהיר הלווה שידוע לו שתפעול ההרשאה לחיוב חשבון כרוך בעמלות שונות אשר
משולמות לבנק המציג/או למס"ב בדרך של חיוב חשבון הנאמנות .לפיכך ,מסכים הלווה שלכל
החזר חודשי יתווסף סכום של  ₪ 2לכיסוי העלויות האמורות ,אשר ייגבו באמצעות ההרשאה
לחיוב חשבון .כמו כן ,מסמיך הלווה את המלווים להעביר את הסכום למס"ב ו/או לבנק המציג.
במקרה שחיוב על פי הרשאה יוחזר לבנק המציג ,ישא הלווה בעלות ההחזרה בסך של  18ש"ח,
והעלות האמור תתווסף לסכום ההחזר החודשי בחודש העוקב; הלווה מצהיר שידוע לו והוא
מסכים לכך שהתוספות האמורות יהוו חלק מסכום ההלוואה ,ובמקרה של פיגור – יהוו חלק
מסכום החוב למלווים.
מוסכם ומובהר במפורש כי הגשת בקשה זו ,אין בה כדי להוות התחייבות כלשהי של
.4.6
המלווים להעמיד ללווה את ההלוואה .רק זיכוי חשבון הלווה בסכום ההלוואה ,מהווה את
הסכמת המלווים להעמיד ללווה את ההלוואה.
הלווה נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ,לחייב את חשבון הלווה בכל סכום
.4.7
שיהיה חייב הלווה בהתאם לנספח תנאי ההלוואה ובקשה זו ,לרבות ומבלי לגרוע ,קרן
ההלוואה ,הריבית ,עמלות ,הוצאות ותוספות ,וכן ריבית פיגורים אשר תתווסף לכל פיגור עד
התשלום בפועל.
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תנאי להעמדת ההלוואה הינו קבלת הרשאה מאושרת מסניף הבנק של הלווה לחיוב
.4.8
חשבון הלווה .הלווה מתחייב בזאת כי לא יסגור את חשבון הלווה כל עוד לא פרע את מלוא
סכומי ההלוואה ,אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב מהחברה לשינוי חשבון הלווה והמציא
לחברה לשביעות רצונה את כל המסמכים הנדרשים בקשר עם החשבון החלופי שעל שמו שממנו
מבקש לבצע את התשלומים על פי בקשה זו.
ידוע ללווה ,כי המלווים רשאים ,באמצעות החברה ,להציג את ההתחייבות שבבקשה
.4.9
זו ו/או את ההרשאה לחיוב חשבון הלווה בפני הבנק בו מתנהל חשבון הלווה ,על מנת שישמשו
כהרשאה מהלקוח לבנק לחייב את חשבון הלווה .מובהר כי הרשאה לחיוב חשבון ניתנת להקלת
הגבייה בלבד ואין בה בכדי לגרוע מחובתו של הלווה לפרוע במלואם ובמועדם את כל סכומי
ההלוואה.
.4.10

הלווה יישא בכל חובות מס או תשלום חובה (ככל שיחול) בגין ההלוואה נשוא בקשה

זו.
מבלי לגרוע מכל האמור בבקשה זו ,הלווה מצהיר ומסכים כי יתרת ההלוואה הבלתי
.4.11
מסולקת תהווה ,בין היתר ,חוב קצוב לפי התחייבות מפורשת ,ומשכך הלווה מעניק בזאת
למלווים ייפוי כוח בלתי חוזר הניתן להמחאה לחברה לנכות ו/או לקזז ,בכל עת ,את סכום
ההלוואה ו/או כל יתרה בלתי מסולקת של ההלוואה ,מכל תשלום אשר הוא זכאי ו/או יהא
זכאי לו.
המלווים יהיו רשאים ,אך לא חייבים ,לפצל את התביעות לפירעון סכומי החוב לפי
.4.12
בקשה זו ,בין אם הן נובעות מעילות אחדות ובין אם הן נובעות מעילה אחת ,לפי שיקול דעתם.
כל סכום שישולם או יגבה בדרך כלשהי בהתאם לבקשה זו ישמש תחילה לסילוק
.4.13
עמלות והוצאות או תוספות ,אחר כך לסילוק הריבית ,ולאחר מכן לסילוק קרן ההלוואה.
במקרה של ארגון ,אשר חתם עם החברה על עקרונות לשיתוף פעולה ,ואשר מעביר את
.4.14
סכומי ההחזר על פי המחאה של הלווה ,והמבקש שסכומי ההחזר יהיו מעוגלים וללא אגורות,
הלווה מסכים לכך שהחברה תערוך את לוח הסילוקין כך שהסכומים יהיו מעוגלים ,על פי
דרישת הארגון; הלווה מצהיר שידוע לו הוא מסכים לכך שההפרש הנובע מעיגול הסכומים
יתווסף לסכום ההחזר החודשי הראשון.
 .5ריבית פיגורים
אם הלווה לא יפרע במועד פירעון כלשהו סכום כלשהו שהוא חייב על פי בקשה זו ,הוא יחויב בריבית
פיגורים בשיעור המירבי על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות ,התשנ"ג ,1993 -או כל חוק שיבוא
במקומו ,מהמועד המוסכם לפירעונו של אותו סכום ועד למועד תשלומו בפועל וזאת מבלי לגרוע מכל
זכות או סעד אחר הנתונים למלווים.
 .6פירעון מוקדם
הלווה יהיה רשאי לפרוע את ההלוואה ,כולה או חלקה ,בכל עת בפירעון מוקדם ,ללא
.6.1
תשלום קנס או תשלום כלשהו בשל הקדמת הפרעון ,ומייפה את כוחה של החברה לחייב את
חשבון הלווה בסכום הפרעון המוקדם ,באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון .הפירעון המוקדם
יתבצע לא יאוחר מ 10-ימי עסקים ממועד בקשת הלווה לביצוע פירעון המוקדם.
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במקרה של פרעון מוקדם ,בין מלא ובין חלקי ,אשר בוצע על ידי הלווה במהלך שבועיים
.6.2
לפני מועד החזר חודשי ,ישלם הלווה למלווה את הריבית בגין החודש שבו בוצע הפרעון
המוקדם; בוצע פרעון מוקדם כאמור במהלך יותר משבועיים לפני מועד החזר חודשי כלשהו,
ישלם הלווה למלווה  50%בגין החודש שבו בוצע הפרעון המוקדם" .ביצוע הפרעון המוקדם"
משמעו המועד בו זוכה חשבון הנאמנות בכספי הפרעון המוקדם.
במקרה של פירעון מוקדם חלקי ,יופחת סכום הפירעון המוקדם מהסכום אותו חייב
.6.3
הלווה על פי תנאי ההלוואה נכון למועד הפירעון המוקדם (להלן יקרא ההפרש" :סכום
ההפרש") .סכום ההפרש ייפרע בתשלומים חודשיים עד לתום תקופת ההלוואה ,וללווה ימסר
לוח סילוקין מעודכן.
 .7איחור בתשלום והעמדה לפירעון מיידי
במ קרה של איחור בתשלום ביחס למועדים הקבועים בבקשה זו או לפי דרישת פירעון
.7.1
בהתאם לסעיף  7.2להלן ,למלווים תהיה סמכות לפעול בכל דרך חוקית שימצאו לנכון לשם
גביית החוב והלווה יישא בעלויות של הליך הגבייה ,הכול בהתאם לקבוע בתנאי השימוש.
למרות האמור בבקשה זו בדבר מועד/י הפירעון ,ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה
.7.2
אחרת שיש למלווים על פי בקשה זו ו/או על פי כל דין ,ובכפוף לכל דין ,רשאים המלווים ,לפי
שקול דעתם הבלעדי ,לתבוע פירעון מיידי של יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת וכל סכומי
ההלוואה וההוצאות והתוספות שנצטברו ,בקרות אחד או יותר מהמקרים שלהלן ,והלווה
מתחייב לפרוע את כל הסכומים האמורים מיד עם דרישה כאמור:
אם הלווה לא פרע תשלום כלשהו על פי בקשה זו בתוך  35ימים מהמועד
.7.2.1
שנקבע לאותו תשלום;
הלווה הפר תנאי מתנאי השימוש או תנאי מתנאי בקשה זו ולא תיקן את
.7.2.2
ההפרה תוך ( 14ארבעה עשר) ימים ממועד הדרישה הראשון;
הוגשה בקשה להכריז על הלווה כפושט רגל ו/או בקשה למנות כונס נכסים
.7.2.3
(זמני או קבוע) (לרבות על ידי הלווה עצמו);
הלווה יוכרז כמוגבל ו/או כמוגבל בנסיבות מחמירות ו/או כמוגבל בנסיבות
.7.2.4
מיוחדות כמשמעות ביטויים אלה בחוק שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א – ;1981
ינקטו כנגד הלווה הליכי הוצאה לפועל;
.7.2.5
יוטל/ו עיקול/ים על נכס/י הלווה ו/או כספים המגיעים לו ו/או שיגיעו לו;
.7.2.6
אם יתברר כי הצהרה מהצהרות הלווה (בעל פה או בכתב) אינה נכונה כולה או
.7.2.7
חלקה;
אם הבנק לא יאשר ו/או לא יכבד ו/או יפסיק לכבד את ההרשאה לחיוב חשבון
.7.2.8
הלווה ו/או כאשר ישנה אינדיקציה כי הבנק לא יאשר ו/או לא יכבד את ההרשאה ו/או
שלא ניתן יהיה לעשות שימוש בהרשאה באופן שוטף ,מכל סיבה שהיא;
כאשר הלווה הוא עובד בארגון אשר חתם עם החברה על עקרונות לשיתוף
.7.2.9
פעולה – אם הלווה הפסיק לעבוד בארגון או שהארגון ,מסיבה כלשהי ,הפסיק להעביר
למלווה את התשלומים בגין ההלוואה;
הלווה יוכרז פסול דין;
.7.2.10
בכל מקרה בו הלווה נפטר – כאשר במקרה כאמור ,חובת הפירעון המיידי תחול
.7.2.11
על עזבונו של הלווה;
הלווה יחדל להחזיק חשבון בנק בישראל;
.7.2.12
הלווה עומד לדין פלילי ו/או נאסר ו/או נעצר;
.7.2.13
אם התברר כי עקב הוראות שבדין יהיה המשך קיומה של בקשה זו בלתי חוקי
.7.2.14
או בלתי אפשרי;
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מאורע אחר ,אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה עלול להשפיע על
.7.2.15
יכולתו של הלווה לעמוד בהתחייבויותיו על פי בקשה זו ותנאי השימוש;
הלווה מתחייב להודיע לחברה מיידית על קרות אירוע מהאירועים שפורטו בסעיף
.7.3
 7.27.2לעיל ועל כל אירוע אחר שעשוי להשפיע על יכולתו לעמוד בתנאים המפורטים בבקשה
זו.
 .8זכות העברה
בכפוף לקבלת אישור החברה מראש ובכתב ,מלווה רשאי ,מבלי להזדקק להסכמת
.8.1
הלווה ,להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו בקשר עם בקשה זו ,ובלבד
שזכויות הלווה על פי בקשה זו לא תפגענה.
.8.2

הלווה אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו בקשר עם בקשה זו לצד ג' כלשהו.

 .9שונות
מוסכם ,והלווה מאשר שידוע לו ,שבמקרה של פיגור בהחזר ההלוואה ,המחו המלווים
.9.1
לחברה את כל זכויותיהם כלפי הלווה ,והחברה ,כבעלת הזכויות הנמחות כלפי הלווה ,תהיה
רשאית לנקוט ,כלפי הלווה ,בהליכים משפטיים הנדרשים לצורך גביית חובו של הלווה ,לרבות
פתיחת תיק בהוצאה לפועל או הגשת תביעה בבית המשפט.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המלווים ממחים לחברה את כל זכויותיהם כלפי הלווה
במקרה של פיגור בהחזר ההלוואה ,וכן מייפים את כוחה של החברה לכל דבר הנוגע להלוואה
ולבקשה זו ,והחברה תהיה רשאית להפעיל כל סמכות ולנקוט כל פעולה ולממש כל זכות של
המלווים לפי בקשה זו לפי שיקול דעתה הבלעדי והיא תהיה רשאית להחליף את שיקול דעתם
בשיקול דעתה ,וזאת מבלי שתהיה למלווה או ללווה כל טענה ו/או דרישה בעניין.
התנאים בבקשה זו יבואו לידי סיום רק לאחר סיום פירעונם של כל סכומי ההלוואה,
.9.2
ובכלל זה כל ההוצאות הכרוכות בגבייתם ובפירעונם.
ספרי החשבונות של החברה יהוו ראייה אודות הסכומים ששולמו ו/או המתחייבים על
.9.3
ידי הלווה על חשבון ההלוואה.
ויתור במקרה כלשהו לא יהווה תקדים לכל מקרה אחר שהוא .הימנעות מביצוע פעולה
.9.4
או שיהוי בביצועה לא ייחשבו כויתור ,ולא יפגעו בזכויות ובהתחייבויות של הלווה ו/או
המלווים בקשר לאותה פעולה.
הלווה מוותר בזאת על כל טענת קיזוז ו/או עיכבון אשר יכול וייעמדו לו לגבי הכספים
.9.5
ו/או זכויות אשר יגיעו לו מהחברה ומהמלווים בקשר עם בקשה זו ו/או עם כל בקשת הלוואה
אחרת.
הלווה מאשר בזאת כי הוראותיו והרשאותיו כאמור לעיל הן בלתי חוזרות ויחייבו גם
.9.6
את יורשיו ואת כל הבאים מטעמו הואיל וזכויות המלווים תלויות בהן והואיל וקיבל את
התמורה בעדן.
על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל .סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה
.9.7
מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב-יפו.
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הלווה והמלווה מסכימים לכך שכל הודעה שיש למסור ,תימסר באמצעות החברה,
.9.8
ותיחשב כהודעה שנמסרה על ידי מי שחייב במסירת ההודעה.
הודעות בקשר לבקשה זו תשלחנה ללווה או למלווה ,על פי העניין ,על-פי כתובות הדואר
האלקטרוני שהם מסרו ,או – במקרה של הודעות  – SMSלמספר הטלפון הנייד שמסרו.
כל הודעה שנמסרה בדואר אלקטרוני או ב –  SMSתיחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הנמען בעת
מסירתה ,ואם נשלחה בדואר רשום – תוך  72שעות ממועד משלוחה .מובהר כי כתובת המלווים
לצרכי הסכם זה תהיה כתובתה של החברה וכי המלווים מסמיכים את החברה לטפל בפניות
הנוגעות לחוב ו/או כל עניין הנוגע לו.
הלווה והמלווה מצהירים שידוע להם שעל בקשה זו יחול היתר העסקה שתנאיו
.9.9
מפורטים באתר.

_______________________
חתימת הלווה
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נספח א' – נספח תנאי ההלוואה
קרן ההלוואה –

ש"ח

הסכום שהלווה קיבל בפועל (בניכוי עמלת הקמה ששולמה לחברה) -
תקופת ההלוואה -
שיעור ריבית -
שיעור ריבית אפקטיבית ( בחישוב הלוקח בחשבון ריבית דריבית)–
שיעור העלות הממשית של האשראי –
מספר תשלומים חודשיים –
גובה הסכום החודשי – כמפורט בלוח הסילוקין
גובה הסכום הכולל –

ש"ח

לוח סילוקין

* במקרה של תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון  -לכל תשלום יתווסף סכום של  ₪ 2לכיסוי עלויות תפעול ההרשאה
לחיוב חשבון כאמור בסעיף  4.5לעיל

_______________________
חתימת הלווה
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(טופס זה ימולא רק במקרה של הלוואה שלקח עובד של ארגון הרשום במערכת וההחזרים הם מהמשכורת)

כתב המחאה
אני ,................. ,ת.ז ,__________ .עובד ב ( ................להלן – הארגון) ,ממחה בזאת את
.1
משכורתי מהארגון ואת הזכויות לקבלת המשכורת מהארגון למלווים אשר העניקו לי הלוואה על פי
בקשה לקבלת הלוואה שמספרה "( .............ההלוואה").
.2

התשלום החודשי של ההלוואה הינו:

.₪

במקרה של עיגול סכומים הנובע מהמערכת של הארגון:
 ₪לכל התשלומים הבאים.

 ₪בתשלום הראשון ,ו-

ההמחאה האמורה של משכורתי הינה בגובה התשלום החודשי האמור .במקרה ואפסיק את
.3
עבודתי בארגון ,מכל סיבה שהיא ,וטרם שולמה ההלוואה במלואה ,אני ממחה למלווים כאמור לעיל,
את הכספים המגיעים לי מהארגון בגובה יתרת ההלוואה ,לרבות ריבית ,או כל הוצאה אחרת אשר עלי
לשלם עבור ההלוואה.
אני מסכים ומאשר שהארגון יעביר למלווים את הסכומים האמורים על פי הוראות שהארגון
.4
יקבל מהחברה.

_______________________
חתימת הלווה

