




 

  

  בס"ד

  לשטר היתר עיסקא במסלול אישי לאג"חרישום משקיע 

ברשימת החברות המעוניינות עם החברות המופיעות סקא יאני הח"מ מצהיר כי ברצוני להתקשר בהיתר ע .א

של מכון כתר לכלכלה על פי התורה או באתר מכון היתר  באתר להתקשר בהיתר עיסקא במסלול אישי הנמצאת

היא על פי תנאי  ההתקשרות בעתיד.זו , וכן עם חברות אשר תצטרפנה לרשימה ן)עיסקא למהדרין (להלן המכו

ההיתר עיסקא שנחתם ע"י החברה, ועל פי הפרטים שבהסכם למסלול אישי שנחתם ע"י החברה, אשר הם מוצגים 

  כל תנאיהם ופרטיהם מקובלים עלי., ובאתר המכון

שמסרתי  שליהפרטים את  ,סקא זהיהתקשר בהיתר עלהעמיד לעיון החברות איתן ביקשתי ל ,אני מאשר למכון .ב

 .למכון

 שיעור על אמיתי סקא זה, על פי דרישתן, מידעיאני מתחייב למסור לחברות איתן בקשתי להתקשר בהיתר ע .ג

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

 סקא זה.ישור איתן בהיתר עהתקופה בה הייתי ק

במקרה של קנית אג"ח ביד שניה, שיש בה התחייבות של החברה עם חשש ריבית, או במקרה שבתחילת קנית  .ד

האג"ח על ידי היה בה התחייבות של החברה אלי עם חשש ריבית, יחולו כל תנאי ההיתר עיסקא בזמן ובאופן 

הקניה וההחזקה של העיסקה על פי תנאי ההיתר עיסקא תהיה רק לגבי החלק אני מצהיר שהמועיל והמותר. 

המותר לגביה על פי ההלכה היהודית. כל התחייבות של החברה אלי שאינה תואמת את כללי ההיתר עיסקא, כולל 

ה. התחייבות שמחושבת בגין תקופה של החזקת האג"ח ללא היתר עיסקא, אינני רוצה לזכות בה והריני מוותר עלי

 חובת ההוכחה לפטור את החברה תהיה על פי תנאי ההיתר עיסקא. 

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

לחברה על תנאים אלה, ובית הדין יכולים לגרע לפי כללי ההלכה על פי שקול דעתם מההתחייבויות ותנאי הנאמנות 

 ברה. של הח

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

 אינה בבקשתי ולא בשליחותי אלא ע"ד החברה בלבד.

דלא  י ההלכה, מעכשיו, ובבית דין חשוב,נעשו באופן המועיל ביותר על פ וההתחייבויות אני מודה כי כל הקנינים .ז

  ודלא כטופסי  דשטרי. כאסמכתא

  בזאת באתי על החתום היום _______________________
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