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  בס"ד

  לשטר היתר עיסקא במסלול אישי לאג"חרישום משקיע 

  תורהעל פי הר לכלכלה "לכבוד מכון כת

אני הח"מ מצהיר כי קראתי את נוסח "שטר היתר עסקא במסלול אישי לאג"ח" המופיע באתר המכון, הבנתי את   .א

ברשימת החברות ות תוכנו, התנאים שבו מוסכמים עלי וברצוני להתקשר בהיתר עסקא זה עם החברות המופיע

זו באתר, וכן עם חברות אשר תצטרפנה לרשימה  המעוניינות להתקשר בהיתר עיסקא במסלול אישי הנמצאת

במידה ותהיינה חברות ברשימה הנ"ל המעוניינות להתקשר בהיתר עסקא במסלול אישי עפ"י נוסח אחר  בעתיד.

וזאת , עסקא עליו הן חתומות יוצג באתר המכוןובלבד שנוסח היתר ה –של היתר עסקא, ברצוני להתקשר גם עמן 

  חברות אלה ברישום לשטר היתר עסקא במסלול אישי לאג"ח.שנחתם ע"י עפ"י הפרטים שבהסכם 

מספר תעודת הזהות  ,את שמי ,אני מאשר למכון להעמיד לעיון החברות איתן ביקשתי להתקשר בהיתר עסקא זה  .ב

 .שלי

 שיעור על אמיתי מידעלהתקשר בהיתר עסקא זה, על פי דרישתן, אני מתחייב למסור לחברות איתן בקשתי   .ג

על ידי, ולהחזיר להן כספים ששולמו על ידן שלא על פי היתר עסקא זה בגין  שלהן ח"האג של האחזקה ותקופת

 התקופה בה הייתי קשור איתן בהיתר עסקא זה.

י החלק המותר לגביה על פי ההלכה על ידי תקיפה רק לגבאגרת חוב של החברה והחזקת אני מצהיר כי קניית   .ד

ל התחייבות של החברה אלי על פי התשקיף שאינה תואמת את כללי ההיתר עיסקא, כולל התחייבות כ היהודית.

בגין תקופה של החזקת האג"ח שלפני הקניה, הרי היא בטלה ואין החברה מחוייבת בה. חובת ההוכחה לפטור את 

  החברה תהיה על פי תנאי ההיתר עיסקא.

במדה שבנוסח היתר עיסקא של החברה יש התחייבות או תנאי נאמנות שיש בהם חשש איסור, הריני מוותר   .ה

לחברה על תנאים אלה, והריני מוסר לבית הדין לגרע מההתחייבויות ותנאי הנאמנות של החברה כפי שקול דעתם 

 על פי ההלכה. 

ונה שלא חל עליו ההיתר עיסקא, במידה וקיימת, כל התחייבות אסורה של החברה כלפי קבמכירת האג"ח על ידי,   .ו

 אינה בבקשתי ולא בשליחותי אלא ע"ד החברה בלבד.

 תוקף מחייב על פי ההלכה אני מודה כי כל הקנינים העסקאשבהיתר ולקניינים התחייבויות לעל מנת להעניק   .ז

דלא כאסמכתא ודלא כטופסי   נעשו באופן המועיל ביותר על פי ההלכה, מעכשיו, ובבית דין חשוב, וההתחייבויות

  דשטרי.
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