
 אשראים דוקומנטריים  –חלק ט' 
 

אם הבנק יסכים לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי שיהיה חייב לעשות 
כן, לפתוח מפעם לפעם לפי בקשת הלקוחות מכתבי אשראי 

( ישירות או באמצעות "אשראי דוקומנטרי" –דוקומנטרי )להלן 
סוכנים לטובת אותם מוטבים ובאותם התנאים שעליהם יתנו 

רו הלקוחות הלקוחות לבנק מזמן לזמן הודעה בכתב, או יעבי
באמצעות קווי תקשורת או ערוצי תקשורת המקובלים בבנק 
והמוסכמים בין הבנק ללקוחות או הלקוחות יסכימו עליהם 
בחתימתם על גבי טיוטת טופס הפתיחה או בסוויפט, והכול בהתאם 
לתנאי כתב זה ובכפוף לנהלים ולכללים הנהוגים ומקובלים בבנק 

בנק בעניין זה כפי תוקפם מפעם וכמו כן בהתאם ובכפוף להחלטות ה
 לפעם ובכל עת, אזי יחולו התנאים הבאים:

 –בקשה לפתיחת אשראי דוקומנטרי  .1

כדי שהבנק יפתח ללקוחות אשראי דוקומנטרי, על  1.1
הלקוחות להגיש לבנק, בשעות העבודה הנהוגות בבנק, 
בקשה מתאימה בכתב או בקווי תקשורת או בערוצי 

בין הלקוחות לבין תקשורת או בכל צורה שתוסכם 
הבנק. אולם, אין בקבלת בקשה כלשהי על ידי הבנק כדי 
לחייב את הבנק לפתוח כל אשראי דוקומנטרי או 
להיעתר לבקשה, וכל עוד לא נפתח האשראי 
הדוקומנטרי יהיה הבנק רשאי לפי שיקול דעתו להימנע 
מלפתחו. אלא אם כן יוסכם אחרת בין הלקוחות לבין 

נאי כתב זה על כל אשראי הבנק בכתב יחולו ת
דוקומנטרי שיפתח על ידי הבנק בין שנפתח לפני 
חתימת כתב זה ובין שנפתח אחר כך, ובין אם בבקשה 
של הלקוחות תהיה הפניה לתנאי התחייבותם זו בין אם 

 לאו.

נוסף על תנאי כתב זה ולהוראות הדין, יחולו על כל 
לפי  אשראי דוקומנטרי, בין היתר, הכללים הרלוונטיים

המקרה המתפרסמים על ידי לשכת המסחר 
 International Chamber of)הבינלאומית בפריז 

Commerce אשר יהיו בתוקף במועד מתן ההוראה ,)
"הכללים  –לביצוע הפעולה על ידי הלקוחות, )להלן 

( אלא אם כן יוסכם או הוסכם אחרת בין האחידים"
ולת הלקוחות לבין הבנק בכתב ובלבד שלא יהיה בתח

הכללים האחידים כדי לגרוע מזכויות הבנק על פי כתב 
 זה או על פי הדין.

 –הגדרות ופרשנות  .2

בחלק זה יחולו ההגדרות והפרשנות של המונחים כמפורט 
להלן, אך זאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע בכלליות משמעותם 

 של מונחים אלה אם הוגדרו במקום אחר, ונוסף עליהם:

אם לא צוין אחרת בכתב זה,  – "אשראי דוקומנטרי" 2.1
אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר לרבות אשראי דוקומנטרי 

 .Stand By Letter of Creditמסוג 

לרבות מסמכים  –" "מסמכים" או "דוקומנטים 2.2
סחירים, דהיינו: חשבוניות, שטרי מטען, מסמכי הובלה 
וביטוח שנדרשו באשראי הדוקומנטרי או מסמכים 

וב, שטרי חליפין שנדרשו פיננסיים כגון: שטרי ח
באשראי הדוקומנטרי או כל מסמך אחר שנדרש 
באשראי הדוקומנטרי, המתייחסים אל הטובין או 
השירותים או הנכסים הבלתי מוחשיים נשוא האשראי 

 הדוקומנטרי.

כל צד שימסור לו הבנק את הביצוע של  - "סוכני הבנק" 2.3
ו הפעולות הדרושות בקשר לאשראי הדוקומנטרי, כולן א

מקצתן, בין אם הבנק העסיק אותו בעניינים בנקאיים או 
אחרים לפני כן או לאו, בין במדינת ישראל ובין בכל 
מדינה אחרת והוא כולל את סניפי הבנק ואת נציגויותיו 

 מחוץ לישראל.

מתן הוראות באמצעות קווי  – "קשר עם לקוחות" 2.4
תקשורת המקובלים בבנק והמוסכמים בין הבנק 

בות מערכות אלקטרוניות מיוחדות ללקוחות, לר
המספקות מגון שירותים לביצוע עסקאות הקשורות 

 ליבוא ויצוא באמצעות מערכת מחשב.

ריבית בשיעור משתנה שיקבע הבנק מפעם  – "ריבית" 2.5
לפעם, על בסיס העלות או הפריים או ריבית הבסיס 
במט"ח, בתוספת מרווח, בתנאי שבכפוף לאמור 

יערכו בין הבנק לבין הלקוחות במסמכים שנערכו ו/או ש
בדבר שמירת שיעור הריבית,  יהיה הבנק רשאי 
להעלות או להוריד את שיעור הריבית ובלבד שכל סכום 
שיגיע לבנק ולא ישולם לבנק במועד הקבוע לפירעונו על 
ידי הלקוחות, אם לא נקבע לגביו שיעור חוקי מקסימלי 

ה ביותר ישא ריבית בשיעור הגבו -של ריבית פיגורים 
שיהיה מקובל באותה עת בבנק, לפי קביעת הבנק, או 
אם נקבע לגביו שיעור שיעור חוקי מקסימלי של ריבית 

ישא ריבית פיגורים בשיעור החוקי המקסימלי  –פיגורים 
כפי שיהיה קיים מפעם לפעם, וזאת החל מהמועד 

 הקבוע לפירעון ועד לסילוק המלא. 

כל רכישה של  - "שער מטבע החוץ המקובל בבנק" 2.6
השער הגבוה ביותר להעברות  –מטבע חוץ לחשבון 

והמחאות שבו ינהג הבנק בעת הרלוונטית למכור 
ללקוחותיו את מטבע החוץ הרלוונטי תמורת מטבע 
ישראלי בתוספת עמלת חליפין וכל מס, היטל, תשלומי 
חובה או תשלומים אחרים. לגבי כל מכירה של מטבע 

מוך ביותר להעברות השער הנ –חוץ מהחשבון 
והמחאות, שבו ינהג הבנק בעת הרלוונטית לקנות 
מלקוחותיו את מטבע החוץ הרלוונטי תמורת מטבע 
ישראלי, בניכוי עמלת חליפין וכל מס, היטל תשלומי 

 חובה או תשלומים אחרים.

 –בטוחות וערובות  .3

כבטוחה למילוי המלא והמדויק של כל אחת או יותר  3.1
בגין אשראי דוקומנטרי או לפי מהתחייבויות הלקוחות 

כתב זה ישמשו כל הבטוחות והערובות שניתנו או 
שינתנו על ידי הלקוחות או בעבורם לבנק וכן כל ניירות 
הערך, השטרות והמסמכים הסחירים האחרים שמסרו 
או ימסרו הלקוחות או הערבים לחובות הלקוחות לבנק 

על מעת לעת וכן הבטוחות והערובות הנוספות שימסרו 
ידי הלקוחות או בעבורם לבנק לאחר חתימת כתב זה 
להבטחת אותן החובות וההתחייבויות )לרבות במקרה 
שסוכם שאותה ערובה או בטוחה תשמש להבטחת כלל 

 התחייבויות הלקוחות(.

הטובין, השירותים, הנכסים הבלתי מוחשיים,  3.2
המסמכים, פוליסות הביטוח, התמורה מכל מכירה או 

ומהביטוח שלהם,  –ולה או מקצתה כ –העברה שלהם 
וכל זכויות הלקוחות לגבי כל אלה על פי האשראי 
הדוקומנטרי, יהיו משועבדים וממושכנים לזכות הבנק 
ומומחים על דרך השעבוד לזכות הבנק, בדרגה 
ראשונה, וישמשו תמיד לבנק בתור בטוחה להחזר כל 
התשלומים שיעשו על ידי הבנק או סוכניו ולכל החובות 

ההתחייבויות שהבנק או סוכניו יקבלו על עצמם לפי ו
האשראי הדוקומנטרי או בקשר עמו, ולכל שאר 
תשלומים שיש לעשותם בקשר לנ"ל לרבות ביטוח, 
הובלה, מכס ואחסון, והכול לפי שיקול דעתו המוחלט 
של הבנק, ובייחוד לסילוק המלא של כל הסכומים 
 המגיעים או שיגיעו לבנק מאת הלקוחות לפי

התחייבותם זו ולפי התחייבויות נוספות באותו עניין 
 והכול בתוספת ריבית, הוצאות ועמלות.

מסירתם של שטרי מטען ערוכים לפקודת הבנק או  3.3
המוסבים לפקודתו, לבנק, לסוכניו או לנציגיו, תיחשב 
כמסירתם של הטובין או הזכויות לגבי השירותים 
והנכסים הבלתי מוחשיים הגלומים בהם ולבנק יהיו כל 



זכויות החזקה והבעלות בטובין, בזכויות, במסמכים 
שתתקבל בגינם או ובפוליסות הביטוח ובכל תמורה 

לפיהם. הלקוחות לא יהיו רשאים לדרוש מהבנק את 
מסירת הטובין או הזכויות או המסמכים, אלא אם כן 
הלקוחות ישלמו לבנק את כל המגיע מאת הלקוחות 
לבנק לפי האשראי הדוקומנטרי או בקשר אליו או 
בהתאם לכתב זה או בהתאם לכל התחייבות של 

 שראי הדוקומנטרי. הלקוחות כלפי הבנק בקשר לא

הלקוחות מתחייבים שלא לעשות כל מעשה או להימנע 
ממחדל, ושלא לתת הסכמתם לכל דבר, שיש בו או 

 העלול לפגוע בזכויות הבנק כאמור לעיל בסעיף זה.

בכל מקרה שהבנק יווכח לדעת שהטובין או הזכויות  3.4
לגבי השירותים או הנכסים הבלתי מוחשיים נשוא 

עלולים להתקלקל או איבדו או המסמכים התקלקלו, 
עלולים לאבד מערכם, הלקוחות ימסרו לבנק, מיד עם 
דרישתו הראשונה, בטוחות וערובות נוספות להנחת 

 דעתו.

לבטח את  –אולם אין עליו כל חובה  –הבנק רשאי  3.5
הטובין בעצמו או על ידי סוכניו באותו הסכום, נגד אותם 

אותם התנאים הסיכונים, אצל אותן חברות הביטוח ולפי 
אולם אין עליו כל חובה  –שימצא לנכון. כן רשאי הבנק 

לאחסן את הטובין בעצמו או על ידי סוכניו במחסני  -
ערובה או בכל מקום שימצא הבנק לנכון. הבנק או סוכניו 
רשאים להוציא הוצאות ביטוח, אחסנה, הובלה ומכס 
וכל הוצאה אחרת בקשר עם המסמכים, הטובין, 

ו הנכסים הבלתי מוחשיים והלקוחות ישלמו השירותים א
לבנק לפי דרישתו הראשונה את כל ההוצאות הסבירות 
שיוציא בעצמו או על ידי סוכניו או אחרים בצירוף ריבית 
מתאריך ההוצאה ועד לסילוק המלא על ידי הלקוחות. 
כמו כן יהיה הבנק רשאי לחייב את חשבון הלקוחות 

 בנק כאמור לעיל.בסכומים המגיעים מאת הלקוחות ל

מיד על פי דרישת הבנק הלקוחות מתחייבים לעשות כל  3.6
פעולה ולגרום לעשייתה של כל פעולה, ולחתום, להסב, 
למסור ולהעביר או לגרום לחתימה, הסבה, מסירה 
והעברה של כל הרשאה, הסמכה, שטר, העברה, רישיון 
יבוא וכל מסמך אם יידרש על ידי הבנק כדי לקבוע או 

ת זכות הבעלות של הבנק בטובין או בנכסים להשלים א
הבלתי מוחשיים או במסמכים או כדי לתת או להעביר 
את זכות הבעלות לכל מי שיקנה את הטובין או הנכסים 
הבלתי מוחשיים או המסמכים מהבנק וכמו כן כדי 
לתבוע, לגבות ולקבל כל דמי ביטוח שיגיעו בגין נזק או 

 הפסד כלשהו לטובין.

להפקיד את הבטוחות שנמסרו או שימסרו הבנק רשאי  3.7
על פי כתב התחייבות זה, או חלק מהן בידי שומר 
שיבחר על ידו לפי שיקול דעתו, וזאת על חשבון 
הלקוחות ולהחליף את השומר מדי פעם בפעם. כן יהיה 
הבנק רשאי לרשום את הבטוחות הנ"ל כולן או חלקן, 

שם אצל כל רשות מוסמכת על פי כל דין או בכל מר
 שהציבור רשאי לעיין בו.

 –תקשורת במסגרת האשראי הדוקומנטרי  .4

כל ההוראות, התכתובות והשדרים הנוגעים לאשראי 
דוקומנטרי ישלחו על ידי הבנק לבנקים כתבים ולסוכני הבנק 
על חשבון הלקוחות וסיכונם הבלעדיים, ובאמצעים שיקבעו על 

האמור לעיל ידי הבנק לפי שיקול דעתו. ובלי לגרוע מכלליות 
יהיה הבנק רשאי בכל עת להחליף הודעות סוויפט או שיחות 
טלפוניות עם צדדים לאשראי דוקומנטרי או עם סוכניו או עם 
אחרים בכל הנוגע לאשראי דוקומנטרי. כל שדר או סוויפט יוכל 
להישלח בקוד או בכתב רגיל או חלקו כך וחלקו כך וכמו כן 

 או כפי שיראה לבנק.בתור שדר רגיל או דחוי או דחוף 

 –תיקונים והארכת תוקף האשראי הדוקומנטרי  .5

הבנק רשאי לפי שיקול דעתו, בין שהדבר נתבקש על  5.1
ידי הלקוחות ובין אם לאו, להאריך את תוקפו של 
האשראי הדוקומנטרי או להימנע מלעשות כן ובמקרה 
שהבנק יאריכו, יחולו תנאי כתב זה על האשראי 

 הדוקומנטרי המוארך.

נק רשאי אך לא חייב לתקן את האשראי הדוקומנטרי הב 5.2
על פי בקשת הלקוחות או בהסכמתם בכתב, ובמקרה 
שהבנק יעשה כן יחולו תנאי כתב זה גם על האשראי 

 הדוקומנטרי המתוקן.

לא ניתן לבצע שינויים באשראי הדוקומנטרי או לבטלו  5.3
מבלי לקבל את הסכמת כל הצדדים לאשראי 

משאירים את ההחלטה אם הדוקומנטרי והלקוחות 
התקבלה הסכמה כאמור או לא לשיקול דעתו ולהכרעתו 
של הבנק בלבד. החלטת הבנק כאמור תחייב את 
הלקוחות והם מסכימים כי בכל מקרה שיבקשו מהבנק 
לבצע שינויים באשראי הדוקומנטרי והבנק לא יקבל את 
הסכמת כל הצדדים לאשראי הדוקומנטרי לשינויים 

וחות יתחייבו לקבל בעתיד את המבוקשים, הלק
המסמכים שיוצגו במסגרת האשראי הדוקומנטרי, בין 
אם יתאימו לתנאי האשראי הדוקומנטרי המקורי ובין אם 

 יתאימו לתנאים שתוקנו על פי בקשתם.

 –תשלום האשראי הדוקומנטרי  .6

בין אם הטובין,  –הבנק יהיה רשאי בכל עת שימצא לנכון  6.1
וחשיים או המסמכים השירותים, הנכסים הבלתי מ

המתייחסים אליהם או כל חלק מהם, כבר נתקבלו ובין 
לרכוש על חשבון הלקוחות מטבע חוץ עד  –אם לאו 

לסכום האשראי הדוקומנטרי וגם/או להעביר ישירות 
למוטב או לסוכניו, לפי המקרה, מטבע חוץ עד לסכום 
האשראי הדוקומנטרי, ולחייב את חשבון הלקוחות. 

ו חייבים לשלם לבנק את הערך המלא של הלקוחות יהי
מטבע החוץ שנרכש או הועבר כאמור. מבלי לגרוע 
מכלליות האמור לעיל, הלקוחות מתחייבים לשלם לבנק 
את הערך המלא של כל סכום או סכומים כלשהם 
שהבנק או סוכניו שילמו על פי האשראי הדוקומנטרי, או 

הנכסים בין אם הטובין או השירותים או  –בקשר אליו 
הבלתי מוחשיים או המסמכים המתייחסים אליהם או כל 

והבנק יהיה רשאי  –חלק מהם כבר נתקבלו ובין אם לאו 
לחייב את חשבון הלקוחות עד לגובה הסכום ששולם 

 כאמור.

ערכו בשקלים של כל סכום במטבע חוץ שנרכש על ידי  6.2
הבנק או הועבר על ידי הבנק לסוכניו או שולם על ידי 

סוכניו על פי האשראי הדוקומנטרי או בקשר  הבנק או
אליו, יקבע על ידי הבנק ולפי בחירתו של הבנק, לפי 

 אחד מאלה:

לפי שער מטבע החוץ המקובל בבנק ביום רכישת  (1)
המטבע על ידי הבנק, או על ידי סוכניו, או ביום 
העברתו על ידי הבנק לסוכניו, או ביום תשלומו על 

הכול לפי בחירת הבנק;  –ידי הבנק או על ידי סוכניו 
 -או

לפי שער מטבע החוץ המקובל בבנק ביום או בימים  (2)
 שבהם ישלמו הלקוחות לבנק את הסכום הנ"ל.
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בכל מקרה שהבנק או סוכניו ישלמו תשלום כלשהו על  7.1
חשבון האשראי הדוקומנטרי או בקשר אליו ישלמו 

כישת מטבע החוץ על הלקוחות לבנק ריבית מתאריך ר
ידי הבנק או סוכניו, או ההעברה על ידי הבנק לסוכניו, 
או התשלום על ידי הבנק או סוכניו )הכול לפי המוקדם( 

 ועד לסילוק המלא על ידי הלקוחות.

הלקוחות מתחייבים בזה לשלם לבנק עמלות בשיעורים  7.2
כפי שיהיו נהוגים ומקובלים בבנק מדי פעם בפעם 

האשראי הדוקומנטרי, את כל מהסכום המלא של 
העמלות וההוצאות של סוכני הבנק שהבנק ידרש לשלם 
וכן את כל ההוצאות שיוציא הבנק בקשר עם האשראי 
הדוקומנטרי, אף אם האשראי הדוקומנטרי לא יבוצע 

 כולו או מקצתו מאיזו סיבה שהיא.

פירוט העמלות הנוהגות בבנק בגין אשראים 
רט בתעריף הבנק העומד דוקומנטרים כאמור יהיה כמפו



 בכל סניפי הבנק לעיון הלקוחות.

בנוסף ומבלי לגרוע או לפגוע בכל הנאמר לעיל,  7.3
הלקוחות מתחייבים בזה לשלם לבנק, לפי דרישתו 

 –הראשונה, מפעם לפעם סכומים נוספים )להלן 
( בשיעור שיש בו לדעת הבנק על "הסכומים הנוספים"

, כדי לשפות בגין פי הערכותיו ועל פי קביעותיו בלבד
ייקור עלות או גיוס האשראי לבנק או בגין עלויות נוספות 
כתוצאה משינויים בדין או בהחלת הדין או בגין שינויים 

שגיאה! מקור ההפניה במצב השוק, כמפורט בסעיף 
הוראות שונות(  –)החלק הכללי  2לחלק א' לא נמצא.

של כתב זה דלעיל, או כתוצאה מחובה על פי כל דין או 
הסכם או אחרת המוטלת על הבנק או כתוצאה מדרישה 
המופנית אל הבנק על ידי בנק ישראל או על ידי כל רשות 
מוסמכת או אחרת בישראל או במדינה מחוץ לישראל 

בעטיה הבנק לא יוכל או כתוצאה מכל חובה או דרישה ש
להשיג אותו שיעור תשואה על כלל האמצעים ההוניים 
שלו שהיה משיג אילו לא נעתר לבקשת הלקוחות 
לפתוח את האשראי הדוקומנטרי, או אם כתוצאה 
משינויים כלשהם במצבו של הבנק או בדירוג של הבנק 
או כתוצאה מכל סיבה שהיא עלויות הבנק ישתנו עקב 

וס, מבלי שהבנק יצטרך להוכיח או ייקור מקורות הגי
מכל  -לבסס או לנמק את קביעותיו והחלטותיו בעניין זה 

סיבה שהיא בקשר לאשראי הדוקומנטרי או בקשר 
והכול כמפורט  –להתחייבות הבנק לשלם על פיו 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בהרחבה בסעיף 
 הוראות שונות( של כתב זה. –)החלק הכללי  2לחלק א'

כדי לשלם לבנק את הריבית, העמלות, ההוצאות  7.4
והסכומים הנוספים, הלקוחות נותנים לבנק הוראה 
והרשאה בלתי חוזרות לחייב מפעם לפעם את חשבון 
הלקוחות בסכום או בסכומים המספיקים לסילוק 

ם הנ"ל או לרכישת המטבע או המטבעות הסכומי
)במקרה של מטבעות שונים( הדרושים לשם סילוקם על 
פי שער מטבע החוץ המקובל בבנק במועד חיוב 

 החשבון.
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הלקוחות ימסרו לבנק או ידאגו כי ימסרו לבנק רק  8.1
מסמכים המתייחסים לעסקאות קיימות ובנות תוקף 

ן, לזכויות ולסחורות שהינן והמתייחסות אך ורק לטובי
בבעלותם המלאה של הלקוחות, חופשיות מכל משכון, 

 שעבוד, עיקול או זכות אחרת של צד שלישי בהן.

הלקוחות יבטחו את הסחורות, הטובין, הזכויות וימשיכו  8.2
בביטוחן בערכן המלא או בסכום אחר שיקבע על ידי 
 הבנק, זאת נגד כל אובדן, נזק או הפסד )ביבשה, בים

ובאוויר( ובכלל זאת סיכוני מלחמה, אש, מהומות, גניבה 
ונזקים אחרים לפי קביעת הבנק, ואצל אותם המבטחים 
ולפי אותם התנאים שהבנק ידרוש או יסכים להם, 
לרבות ביטוח על ידי מתן הוראות למוטבים נשוא 
האשראי הדוקומנטרי לבצע את הביטוח. הלקוחות 

סת הביטוח או ידאגו ידאגו להכללת הבנק כמוטב בפולי
להכללת סעיף שעבוד בפוליסת הביטוח לטובת הבנק, 
לפי בחירת הבנק, וימציאו לבנק מיד עם דרישתו 
הראשונה את פוליסת הביטוח ואסמכתאות בכתב על 

 תשלומי פרמיות הביטוח.

הלקוחות מייפים בזה, באופן בלתי חוזר, את כוחו של  8.3
ק תהיה הבנק לייצגם אל מול חברות הביטוח ולבנ

הזכות הבלעדית לנהל משא ומתן עם חברות הביטוח 
ולהגיע עמן לסיכום סופי ומחייב בעניין כל התביעות 
הנובעות מהביטוח, לרבות סיכום בדרך של פשרה או 
בדרך של ויתור על זכויות הלקוחות, וכן לגבות את 
סכומי הביטוח ולהשתמש בהם לתשלום על חשבון 

כאמור בסעיף זה הוא בלתי חובות הלקוחות. ייפוי כוח 
 חוזר שכן זכויות הבנק תלויות בו.

אם תעביר חברת ביטוח כלשהי ללקוחות סכומים  8.4
כלשהם בגין הסחורות, הטובין או הזכויות, יוחזקו 
סכומים אלו על ידי הלקוחות בנאמנות בעבור הבנק, 

 והלקוחות יהיו חייבים להעבירם לבנק מיד עם קבלתם.

הלקוחות מקבלים על עצמם אחריות מלאה לאמיתותם  8.5
ונכונותם של פרטי המסמכים הקשורים בסחורות, 
בטובין ובזכויות ולאמיתותן ונכונותן של החתימות ויתר 

 הפרטים שבמסמכים אלו.

במקרה שלא ישלם קונה הסחורות, הטובין או הזכויות  8.6
את תמורתן או בכל מקרה אחר שהסחורות, הטובין או 

ות ישארו בידי הבנק או בידי מי מטעמו או יוחזרו הזכוי
לידיהם יהיה הבנק רשאי, אך לא חייב, למכור את 
הסחורות, הטובין או הזכויות בחוץ לארץ או בארץ 
במחיר, בתנאים, ולקונה כפי שימצא לנכון, וכל ההוצאות 
הסבירות הכרוכות במכירת הסחורות, הטובין או 

ין אחר הנוגע לסחורות, הזכויות או החזרתן או בכל עני
הטובין או הזכויות או לתמורתן יחולו על הלקוחות 
בצירוף ריבית בשיעור הריבית על מסגרת האשראי, או 
ריבית חריגה מרבית, לפי העניין, מיום הוצאתן ועד 
לפירעונן על ידי הלקוחות. הבנק יהיה פטור מכל אחריות 
 בקשר עם הפסד, נזק או הוצאות שייגרמו ללקוחות

מחמת אובדן המסמכים, שטרי המטען, הסחורות, 
הטובין או הזכויות או מחמת מכירת הסחורות, הטובין 
או הזכויות במחיר מסוים או מחמת החזרתם לנמל 
מוצאן, אי קבלת או אי העברת הסחורות, הטובין או 
הזכויות או תמורתם או מכל סיבה אחרת שהיא ואולם 

הנזק או ההוצאות הויתור כאמור לא יחול אם ההפסד, 
 נגרמו כתוצאה מרשלנות הבנק.

הלקוחות מתחייבים בזה להודיע לבנק מיד בהגיע  8.7
הטובין לתעודתם או לנמל המיועד, ולעשות את כל 
הצעדים הדרושים לאחסנת הטובין ולביטוחם כאמור 

 לעיל על חשבונם ולזכות הבנק.

הלקוחות מתחייבים בזה לבדוק היטב את המסמכים  8.8
תם ללקוחות על ידי הבנק ולפני שחרור מיד עם מסיר

הטובין. שחרור הטובין על ידי הלקוחות יהווה אישור, 
הסכמה והתחייבות סופית, מכרעת ומחייבת מצידם של 
הלקוחות לכל עניין ודבר לכך כי המסמכים נבדקו על ידי 
הלקוחות ונמצאו בהתאמה מלאה לתנאי האשראי 

לא יוכלו  הדוקומנטרי, ולאחר מועד שחרור הטובין
הלקוחות לטעון טענה כלשהי לגבי אי התאמה. שחרור 
הטובין הינו מהלך בלתי חוזר מאחר שמעורבים בו 
גורמים נוספים, ובכך משתנה המצב לחלוטין ולא ניתן 

 עוד להחזיר את המצב לקדמותו.

הלקוחות מתחייבים בזה לחתום על כל מסמך שיידרש  8.9
בצע כל פעולה על ידי הבנק או על ידי רשות כלשהי ול

כפי שידרוש הבנק לצורך מילוי כל ההתחייבויות על פי 
כתב זה או על פי אשראי דוקומנטרי כלשהו שהוצא על 

 פי בקשתם.

הלקוחות מתחייבים בזאת להקפיד תמיד על כך  8.10
שמטבע החוץ שהלקוחות יבקשו להעביר לכל מדינה 
מחוץ לישראל במסגרת האשראים הדוקומנטריים אכן 

שלום בעבור יבוא טובין לשימוש בישראל מיועדים לת
בהתאם לפרטיו של כל אשראי דוקומנטרי וכמופיע 
בהוראת התשלום, ובנוסף כי התשלום מועבר בגין 
טובין, סחורות, שירותים או זכויות וכי הוא משקף 

 ומבטא את ערכם ושוויים בשוק החופשי.
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הבנק יהיה אחראי לבדוק את התאמת המסמכים  9.1
המפורטים באשראי הדוקומנטרי לתנאי האשראי 
הדוקומנטרי על פי התקן הבינלאומי והנוהג הבנקאי 
המשתקפים בכללים האחידים, למעט במקרים שבהם 
נמסרה ללקוחות הבעלות בטובין לפני הגעת המסמכים 
המקוריים לידי הבנק. במקרה של קיום אי התאמות בין 

בין תנאי המסמכים לבין עצמם או בין המסמכים ל
האשראי הדוקומנטרי, יחליט הבנק האם מדובר באי 
התאמה מהותית או בלתי מהותית ויפעל על פי החלטתו 
והחלטתו של הבנק בעניין זה תהיה מקובלת על 

 הלקוחות ותחייב אותם.



אם יחליט הבנק כי קיימת אי התאמה מהותית כנ"ל,  9.2
יהיה הבנק רשאי, אך לא חייב, להודיע ללקוחות על אי 
ההתאמה ולאפשר להם לקבל את המסמכים על אף אי 
ההתאמה. במקרה כזה הלקוחות מתחייבים להשיב 

 5לבנק בתוך זמן סביר,  אך לא יותר מאשר בתוך 
)חמישה( ימים קלנדריים, מיום קבלת המסמכים בבנק 
)בכפוף לשעות פעילות היחידה(, האם הם מוותרים על 

תשובתם טענת אי ההתאמה. אם הלקוחות לא יתנו 
)חמישה( ימים קלנדריים רשאי הבנק להחליט  5בתוך 

 על דרך פעולתו מבלי להמתין לתשובתם.

בהתאם לכללים האחידים הבנק עוסק ומתייחס  9.3
לדוקומנטים בלבד ובשום מקרה ונסיבות שהם אין לבנק 
כל קשר, מידע והתייחסות לטובין, לסחורות או לזכויות 

א תהיה ללקוחות כל בעסקאות היבוא או היצוא ולפיכך ל
זכות, תביעה, דרישה, עילה או טענה כנגד הבנק בכל 
הקשור והנוגע לסחורות, טובין ולזכויות לרבות 
אספקתם, איכותם, כמותם, זהותם, מידתם, מחירם, 
הובלתם, מצבם, אריזתם, תנאי הובלתם, אחסונם או 
מסירתם, תיאורם, ההוצאות והעלויות הכרוכות בהם 

 וכיוצא באלה.

בנק, סניפיו, נציגויותיו, עובדיו, שלוחיו, סוכניו ה 9.4
ומשמשיו לא יהיו אחראים להפסד או נזק כלשהם 
שיגרמו מסיבה כלשהי, פרט לנזק שיגרם מחמת 

 רשלנות של עובדי הבנק בלבד. 

זכותו של הבנק לקבל מאת הלקוחות את כל הסכומים 
והתשלומים בהתאם לכתב זה לא תפגע או תושפע 
בדרך כלשהי מחמת היגרמם של הפסד או נזק כאמור, 
לרבות נזק שהבנק עשוי להיות אחראי לו בהתאם 
לאמור לעיל והלקוחות לא יהיו רשאים לקזז או להפחית 

סכומים מהסכומים המגיעים מאת הלקוחות לבנק 
 כלשהם מכל סיבה שהיא. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תחול על הבנק, 
סניפיו, נציגויותיו, עובדיו, שלוחיו ומשמשיו כל אחריות 
שהיא ובלבד שהפטור מאחריות לא יחול אם ההפסד או 

 הנזק נגרם כתוצאה מרשלנות הבנק:

במקרה שאשראי דוקומנטרי לא יבוצע בזמן או  (1)
 ון או לא יבוצע בכלל מאיזו סיבה שהיא.באופן הנכ

להפסד או נזק שיגרם כתוצאה מטעות, מחדל,  (2)
השמטה, איחור בשיגור, במשלוח, בקבלה או 
בהצפנה או פענוח של שדר, הודעת סוויפט או 
שיחת טלפון או תכתובת אחרת כלשהי, מבלי 

 להתחשב כיצד ועל ידי מי נגרמו.

ים או במקרה שהמסמכים או הטובין או השירות (3)
הנכסים הבלתי מוחשיים לא ישלחו או לא יגיעו 

 לתעודתם בזמן הנכון או בכלל.

בעד הכמות, האיכות, הערך, האריזה, אופן  (4)
ההטענה, התיאור והמסירה של הטובין, השירותים 
או הנכסים הבלתי מוחשיים, ובעד הוצאות 

 המשלוח של אלה.

בעד כל נזק שיגרם לטובין או כל הפסד שיגרם  (5)
טובין, לשירותים או לנכסים הבלתי בקשר ל

 מוחשיים מאיזו סיבה שהיא ובאיזה מקום שהוא.

בעד כל ליקוי, פסול, תיאור בלתי נכון או זיוף  (6)
במסמכים ובעד כל פסול או פגם בזכויות הלקוחות 

 לפי איזה מסמך שהוא וכלפי איזה צד שהוא.

בעד כל נזק או הפסד שיגרם ללקוחות ברכישה או  (7)
מטבע החוץ שבו נקוב האשראי במכירה של 

 הדוקומנטרי.

בעד סכומים שיועברו לסוכני הבנק ולא יוחזרו לבנק  (8)
במקרה שאשראי דוקומנטרי לא יבוצע כולו או 
מקצתו מאיזו סיבה שהיא, ובעד כל מקרה של 

 מעילה באמון מצד סוכני הבנק.

 –פירעון מיידי  .10

מבלי לגרוע מהוראותיו של כתב זה, ובנוסף עליהן,  10.1
שגיאה! מקור ההפניה לא פוף לאמור בסעיף ובכ

הוראות שונות( לכתב  –)החלק הכללי  2לחלק א' נמצא.
זה לעיל, בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים להלן 

שתו הלקוחות מתחייבים בזה לשלם לבנק לפי דרי
הראשונה את מלוא הסכומים שהבנק או סוכניו התחייבו 
לשלם במועד כלשהו על פי האשראי הדוקומנטרי או 
בקשר אליו, ללא קשר אם התחייבות כזו תלויה בהצגת 

 מסמכים או לא. 

הבנק רשאי בקרות מקרה מן המקרים המפורטים להלן 
לחייב כל חשבון של הלקוחות בסכומים האמורים לעיל 

 והערובות. את הבטוחותולממש 

אם הלקוחות יפרו או לא יקיימו תנאי כלשהו מתנאי כתב  10.2
זה, אם הלקוחות יפרו התחייבות אחרת שהתחייבו או 
יתחייבו כלפי הבנק בקשר לאשראי דוקומנטרי כלשהו 
או אם יתברר כי הצהרה כלשהי מהצהרות הלקוחות על 
פי כתב התחייבות זה או כל הצהרה אחרת שניתנה או 

תינתן לבנק על ידי הלקוחות בקשר לאשראי ש
 דוקומנטרי אינה נכונה או אינה מדויקת.

אם הבנק ידרש לשלם בגין אשראי דוקומנטרי  -
 כלשהו לפני סיום תוקפו.

אם יתרחש אחד או יותר מהמקרים המפורטים  -
לחלק  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיף 

הוראות שונות( של כתב זה  –)החלק הכללי  2א'
 דלעיל, בשינויים המתאימים.

כל הכספים והתשלומים שישולמו על ידי הלקוחות לפי  10.3
דרישת הבנק כאמור לעיל בעבור או בקשר עם האשראי 
הדוקומנטרי לפני סיום תוקפו או בטרם נדרש הבנק 

יופקדו בבנק בחשבון פיקדון מיוחד,  – לשלם בעבורו
במסגרת החשבון, בתנאים המקובלים בבנק באותה עת 
ומעת לעת ויהיו כפופים תמיד לזכויות השעבוד 
והמשכון, העיכבון והקיזוז לזכות הבנק במשכון 
ובשעבוד ובהמחאה על דרך השעבוד לטובת הבנק 
בדרגה ראשונה, כחלק מהבטוחות והערובות בחשבון 

ת חובותיהם והתחייבויותיהם של הלקוחות כלפי להבטח
 הבנק.

אם הלקוחות שילמו לבנק את מלוא הסכומים שנדרשו  10.4
לשלם על ידי הבנק כאמור בסעיפים שלעיל ולאחר מכן 
התברר שסכום כלשהו מהאשראי הדוקומנטרי ששילמו 
הלקוחות לבנק לא נדרש מהבנק במלואו ומאז פג תוקף 

הבנק לא יידרש עוד האשראי הדוקומנטרי באופן ש
לשלם סכום כלשהו בגינו, ישלם הבנק ללקוחות לפי 
דרישתם הראשונה את יתרת סכומי האשראי 
הדוקומנטרי שבוטל כאמור, או את תמורתם במטבע 
ישראלי לפי שער מטבע החוץ המקובל בבנק ביום 

 התשלום.

זכויות נוספות של הבנק בנוסף )ומבלי לגרוע( לזכויותיו של  .11
 –רט בכתב זה הבנק כמפו

לבנק שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו, להתקשר עם  11.1
( "המוטב" –המוטב על פי האשראי הדוקומנטרי )להלן 

בעסקאות שונות, ובין היתר, בעסקת ניכיון, או בעסקה 
או עסקאות לפיהן רוכש או ירכוש הבנק מידי המוטב את 
האשראי הדוקומנטרי או הזכויות על פיו או את 

ו או יעשו, קובלו או יקובלו על פיו )להלן המסמכים שנעש
(, וכי עסקה כאמור היא עצמאית ונפרדת "העסקה" –

 ממערכת היחסים החוזית שבין הלקוחות לבין הבנק.

עסקה כאמור, אין בה כדי לגרוע או לפגוע בתנאי  11.2
מהתנאים או בהתחייבות מן ההתחייבויות שנטלו 

הבנק הלקוחות על עצמם או התחייבו הלקוחות כלפי 
 לפי כתב זה.

ההתקשרות בין הבנק למוטב בעסקה כאמור, יכולה  11.3
להיעשות ביוזמת הבנק או לבקשת המוטב, במישרין עם 



המוטב או בעקיפין, באמצעות או עם סוכן הבנק המקיים 
את האשראי הדוקומנטרי או מסחר את המסמכים 
שנעשו או יעשו, קובלו או יקובלו, במסגרת האשראי 

 הדוקומנטרי.

עסקה כאמור שתבוצע בין הבנק למוטב משמעותה  11.4
הקדמת מועד ביצוע התשלום למוטב בהתאם לתנאים 

 כספיים שיסוכמו בין הבנק למוטב.

עסקה כאמור, אין בה כדי לגרוע או לפגוע בתנאים  11.5
המיוחדים, החלים על האשראי הדוקומנטרי או בתנאי 
התשלום החלים עליהם על פיו ואלה יעמדו בתוקפם 

שינוי, ואם ניתנו או ינתנו על ידי הלקוחות לבנק  ללא כל
בטוחות וערובות להבטחת התשלומים על פי האשראי 
הדוקומנטרי, ישמשו הבטוחות והערובות למטרה הנ"ל 
ואין בעסקה כאמור כדי לגרוע או לפגוע בבטוחות 
והערובות שהומצאו או יומצאו על ידי הלקוחות לבנק 

המגיעים או שיגיעו כבטוחות לסילוק מלוא הסכומים 
לבנק מאת הלקוחות על פי כתב זה או בקשר עם 

 האשראי הדוקומנטרי.

 –אך אין עליו כל חובה  –הבנק רשאי לפי ראות עיניו  11.6
לנקוט בשמם של הלקוחות או בשם הבנק כפי שהבנק 
ימצא לנכון אמצעים משפטיים או אחרים במדינת ישראל 

למסמכים,  או בכל מדינה אחרת נגד כל צד שהוא בקשר
לטובין, לשירותים, לנכסים הבלתי מוחשיים או תמורתם 
וכל עניין אחר הנובע מהאשראי הדוקומנטרי והלקוחות 
ישלמו לבנק לפי דרישתו הראשונה את כל הוצאותיו 
הסבירות בצירוף ריבית מתאריך ההוצאה על ידי הבנק 
ועד הסילוק המלא על ידי הלקוחות, והבנק יהיה רשאי 

חשבונם של הלקוחות בכל הסכומים המגיעים לחייב את 
 לבנק מאת הלקוחות כאמור לעיל. 

הלקוחות מייפים בזאת את כוחו של הבנק או נציג 
מטעמו לאחוז בשמם בכל האמצעים המשפטיים או 
האחרים כאמור, וכן הלקוחות מתחייבים בזה לפי 

דרישתו הראשונה של הבנק, לחתום ולמסור לבנק ייפוי 
ל שם מי שהבנק יציין וכל מסמך אחר כוח פורמלי ע

שיהיה בו צורך לפי קביעת הבנק בקשר לנקיטת 
 אמצעים כנ"ל.

 –זכות הודעה, שיפוט והוצאות  .12

הבנק רשאי להודיע על אשראים דוקומנטריים שיפתחו  12.1
על פי כתב זה למוטבים במדינת ישראל או בכל מדינה 
אחרת, זאת בעצמו או באמצעות סניף או שלוחה של 

 בארץ מושבו של המוטב. הבנק

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובקשר עם אשראי דוקומנטרי  12.2
כלשהו שנפתח או שיפתח על ידי הבנק או סוכניו, בכל 
מקרה שהמוטב או צד שלישי אחר כלשהו פתח או יפתח 
בהליכים בערכאה שיפוטית כלשהי או אם נפתחו או 
ייפתחו הליכים בערכאה שיפוטית כלשהי בהתאם 

האחידים של תקנות לשכת המסחר לכללים 
 ICC Uniform Customs and -הבינלאומית 

Practice for Documentary Credits  כפי שיהיו(
בתוקף או ישונו או יפורסמו מחדש בכל שם אחר או 
שונה מעת לעת( או אם נפתחו או ייפתחו הליכים 
בערכאה שיפוטית כלשהי בהתאם להוראות מסמכי 

נטרי,  הלקוחות מקבלים בזה עסקת האשראי הדוקומ
את מרות שיפוטו של אותו בית משפט מוסמך בארץ או 
בחו"ל שלמרות שיפוטו הסכימו בכתב הבנק או סוכניו 
שהוסמכו לכך בכתב על ידי הבנק בקשר עם האשראי 

 הדוקומנטרי.
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