נספח "ד"
נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם שנחתם בין _______________ (להלן ביחד ולחוד" :הקונה") ,ובין
שגראוי ייזום ובנייה אס.בי.סי בע"מ מס' חברה ( 513950071להלן" :החברה") מתאריך ________ .נספח זה,
על כל תנאיו ותניותיו ,הנו בגדר "חוזה לטובת אדם שלישי" כמשמעו בפרק ד' לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג -
 ,1973ובנק הפועלים בע"מ (להלן" :הבנק") ייחשב לצורך האמור בסעיף זה לעיל כ" -אדם שלישי".
הצדדים מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

הוראות נספח זה ייחשבו כסעיפים עיקריים ויסודיים בהסכם ,ובכל מקרה של סתירה בינו לבין האמור
בגוף ההסכם ,יהיה האמור בנספח זה עדיף.

.2

הודע לקונה כי המקרקעין עליהם מוקמת הדירה שרכש על פי ההסכם (להלן" :המקרקעין") וכל הזכויות
הקשורות בהם ובפרויקט הנבנה/שיבנה עליהם (להלן" :הפרויקט") ממושכנים או ימושכנו לטובת הבנק
במשכנתא ובשעבודים מדרגה ראשונה ,וכי זכויות הבנק על פי המשכנתא והשעבודים דלעיל עדיפים על פני
זכויות הקונה בדירה שרכש על פי ההסכם ,כל עוד לא אישר הבנק בכתב כי המשכנתא והשעבודים דלעיל
לא ימומשו מתוך הדירה.

.3

החברה ממחה לבנק על דרך שעבוד ,לפי חוק המחאת חיובים ,את כל זכויותיה כלפי הקונה ,ונותנת
הוראה בלתי חוזרת לקונה לשלם את כל הכספים והתשלומים המגיעים לחברה ממנו על פי ההסכם אך
ורק באמצעות שוברי התשלום שנמסרו לו על ידי החברה.

.4

החברה מצהירה כי הוראות בהתייחס לדירה שנרכשה על ידי הקונה חלות הוראות תיקון מס'  9לחוק
המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ,תשל"ה – ( 1974להלן ":חוק המכר דירות") לפיו
הערבויות הבנקאיות שיקבל הקונה לא יכללו את מס הערך המוסף שנכלל בתשלום אותו ישלם הקונה על
חשבון מחיר הדירה .מובא לתשומת לב הקונה כי בהתאם לאמור בחוק המכר דירות ,על הקרן שהוקמה
במשרד האוצר ,לשלם לקונה את סכום מס הערך המוסף הנכלל בתשלום ששילם הקונה למוכר על חשבון
מחיר הדירה ,במקרה בו תמומש הערבות הבנקאית שיקבל הקונה על פי החוק בקשר לאותו תשלום,
בהתאם לתנאיה .תשלום זה יועבר לקונה באמצעות הבנק.

.5

הודע לקונה כי הדרך היחידה והבלעדית לתשלום סכום כלשהו המגיע ממנו לחברה על פי ההסכם היא
באמצעות שוברי התשלום שנמסרו לו על ידי החברה .הקונה מתחייב בזאת כי לא ישלם סכום כלשהו
לחברה בגין רכישת הדירה אלא באמצעות שוברי התשלום ,וכי מלוא הכספים המגיעים לחברה בקשר עם
רכישת הדירה ישולמו לחברה באמצעות שוברי התשלום .הודע לקונה כי אם וככל שיוחלט על הפסקת
העמדת מימון לחברה בקשר לפרויקט ,בהתקיים העילות לכך על פי המוסכם בין החברה והבנק ,יכול
שתבוטל האפשרות לעשות שימוש בפנקסי השוברים.

.6

החברה מצהירה כי קיבלה או מתחייבת לקבל אישור מרשות המסים לפי סעיף  50לחוק מיסוי מקרקעין
(שבח ורכישה) ,התשכ"ג –  ,1963לפיו לא חלה על הקונה חובת תשלום מקדמה לרשות המסים בקשר עם
רכישת הדירה .

.7

הודע לקונה כי יוכל לפנות לבנק על מנת שהבנק יאשר לו שמספר חשבון הפרויקט ושם הפרויקט שיש בידי
הקונה תואמים את הפרטים הרשומים בבנק ,וזאת באמצעות סניף _____________ שכתובתו רחוב
____________ ,באמצעות מענה טלפוני במספר __________ ובאמצעות אתר האינטרנט של הבנק
שהוא .www.bankhapoalim.co.il

.8

הקונה מתחייב בזאת למלא בכתב יד ברור וקריא על גבי כל אחד משוברי התשלום שנמסרו לו את שמו
ומספר תעודת הזהות שלו בהתאם לנתונים שצוינו בהסכם המכר ,וכן את הסכום לתשלום .הודע לקונה כי
בגין ביצוע כל תשלום באמצעות שוברי התשלום תגבה ממנו עמלה בשיעור המקובל בבנק בו יבוצע
התשלום על ידו.

.9

הקונה מצהיר בזאת כי כתובתו למשלוח ערבויות שיונפקו לטובתו על ידי הבנק ,היא הכתובת
המפורטת במבוא לנספח זה .הקונה מתחייב בזאת להודיע לבנק בכתב (לידי מר גדעון יוסף
באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת )gidon.yosef@poalim.co.il :על כל שינוי בכתובתו
המפורטת דלעיל.

.10

הקונה מתחייב כלפי הבנק ,כי כתנאי למימוש ערבות בנקאית כלשהי שקיבל ו/או שיקבל מהבנק בקשר
לדירה שרכש ,ימחה ויעביר מיד לבנק את כל זכויותיו בדירה ,או יבטל הסכם זה ,כך שהזכויות בדירה
יחזרו לבעלותה של החברה  -הכל לפי בחירת הבנק .כמו כן הקונה מתחייב כי כתנאי למימוש ערבות
בנקאית כאמור – יחתום על הודעות זיכוי המבטלות את חשבוניות מס שקיבל מהחברה בקשר לרכישת
הדירה.

.11

הודע לקןנה כי שאין לבנק כל התחייבות ישירה ו/או עקיפה כלפיו בקשר עם הפרויקט ו/או בקשר עם
הדירה הנרכשת ,למעט הערבות הבנקאית שהוצאה לטובתו על ידי הבנק ,אם הוצאה.
מבלי לפגוע בכלליות פיסקה זו לעיל ,מודגש בזה כי הודע לקונה שאין לבנק כל מחוייבות כלפי החברה
ו/או כלפיו מכל מין וסוג שהוא ,בקשר לבניית ו/או השלמת הבנייה של הפרויקט ו/או הדירה שנרכשה על
ידו .הודע לקונה שאין לבנק כל מחוייבות כלפי החברה ו/או כלפיו מכל מין וסוג שהוא בקשר לטיב הבניה
ו/או איכותה ו/או קצב ביצוע הבניה ו/או לקיום התחייבות כלשהי מההתחייבויות החברה כלפי הקונה על
פי הסכם זה.
כן הודע לקונה כי אין לבנק כל אחריות ו/או מחויבות כלפיו בקשר עם העמדת מימון לחברה ו/או העמדת
מימון לבניית הפרויקט על ידי החברה וכי כל הסכם שבין החברה ובין הבנק ו/או הוראותיו אינם מקנים
לקונה זכויות כלשהן ואין באמור בהסכם זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכויות הבנק על פי המסמכים
שנחתמו ו/או יחתמו בין החברה לבין הבנק בקשר לפרויקט ,והקונה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה הנוגעת
למימון שהעמיד הבנק לחברה.

.12

הודע לקונה שהפקוח על פרויקט הבניה נעשה לצורך הבטחת פרעון האשראי של החברה כלפי הבנק ,וכי
אין במנגנון הפקוח כדי לחייב את הבנק לוודא שכספי הקונה משולמים לפי קצב התקדמות שלבי הבניה
בפרט ,או שהם מוקצים לבנית הפרויקט ,נשוא הסכם זה ,בכלל ,כי אין לבנק כל אחריות ו/או מחויבות
כלפיו בקשר עם פקוח על הפרויקט ,והקונה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה הנוגעת לפקוח שבצע הבנק על
הפרויקט.

.13

הקונה מאשר בזה כי ידוע לו באופן חד משמעי שהוא אינו יכול להסתמך על הפקוח הנעשה עבור הבנק
בקשר עם הפרויקט והבנק מסיר מעליו כל אחריות להסתמכות שיכולה לנבוע אצל הקונה כתוצאה מקיום
מנגנון הפקוח.

.14

לקונה הודע כי העתק או צלום מההסכם שבינו לבין החברה ימסר לבנק וכי חתימתו על נספח זה מהווה
הסכמה והתחייבות מצידו לכל האמור בו לרבות לכך שזכויות הבנק על פי השעבודים גוברות על זכויותיו
על פי ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה

הקונה

