
 



 



 



 



 

ד"בס  

 סקאותלאג"ח וניי"ע ולכל שאר סוגי ע – פרטילהיתר עיסקא רישום לקוח 

 אני החת"מ מצהיר ומתחייב בזה,

]כולל גם או בעל עסק ה/מוסד/ וכל גוף יחברה/עירימדינה/, או עשיתי, עסקאות עם יתכן שאעשהו הואיל

 עסקה, וכן כל סוג כולל רכישת והחזקת אג"ח ושאר ניי"ע בכל אופן שהוא)להלן החברה(,  [אדם פרטי

ודיעה והחברה ה הואיליהיה בעסקאות אלה חשש איסור ריבית, ויש או ויתכן ש(, עסקה)להלן  שתהיה 

, וזאת ע"י חתימתה על שטר על פי היתר עיסקא את הסכמתה להתקשרות עם לקוחות באופן פרטיופרסמה 

ביחד עם היתר  מוצגאשר שטר זה החתום ופרטיו,  ועל פי כל תנאירישום חברה להיתר עיסקא פרטי, 

אתר ו/או  מכון היתר עיסקא למהדריןו/או  בית ההוראה לענייני ריביתבאתר  העיסקא החתום של החברה

היתר שטר ופרטי תהיה כפופה לתנאי  קהעסשכל וברצוני  הואילו)להלן "המכון"(,  ומקום ייעודי אחר

ע"כ אני מצהיר ומתחייב , (")להלן "הסכם הנפרדבשטר זה  תנאים דלהלןול רישום הנ"ל,עיסקא ושטר 

 כדלהלן. 

ברות אשר כבר רשומים במכון, וכן עם החברות שירשמו חעל פי הסכם הנפרד היא עם כל ה יהתקשרות .א

חברה מסויימת שום ב, אא"כ פרטתי בפירוש בשעת הריהמוצגים במכון כל אחת לפי תנאיהבעתיד במכון, 

 .בלבד

כל פרטי האישיים  את ,ן החברות איתן ביקשתי להתקשר בהסכם הנפרדאני מאשר למכון להעמיד לעיו .ב

 שנמסרו על ידי למכון בשביל ההסכם הנפרד.

 שיעור על אמיתי מידעזה, על פי דרישתן,  סכם נפרדאני מתחייב למסור לחברות איתן בקשתי להתקשר בה .ג

כדין, שולמו על ידן שלא הסכם נפרד זה הם לפי תנאי שולהחזיר להן כספים  ,עסקהה של האחזקה ותקופת

 זה. סכם נפרדבגין התקופה בה הייתי קשור איתן בה

 העסקהאו במקרה שבתחילת קנית עם חשש ריבית,  בה התחייבות ביד שניה, שיש עסקהרה של קנית במק .ד

ובקנין  ,המותרבאופן כשזה מתאפשר, מיד  סכם הנפרדהיה בה התחייבות עם חשש ריבית, יחולו כל תנאי ה

 .בהנאת מחילת מלוה ו/או בשאר קנין המועיל

תהיה רק בשיעור המותר לגבייה  העסקהאני מצהיר ששיעור הקניה וההחזקה של במקרה הנ"ל של סעיף ד'  .ה

. כמו כן כל התחייבות של החברה אלי בהחזקתו שאין בה שום חשש איסורבאופן על פי ההלכה היהודית, ו

, כגון התחייבות שמחושבת בגין תקופה קודמת של הסכם הנפרדשאינה יכולה ליכלל לפי ההלכה בתנאי 

היתר שלא יהיה ניתן להכליל אותה בתנאי ור ובשיעבמדה  - באופן שהיה בה חשש איסור עסקהההחזקת 

 , וכן כל אופן אחר כיוצ"ב, אינני רוצה לזכות בה והריני מוותר עליה.  - סכם הנפרדההעיסקא ו

המוטל על או תנאי נאמנות ו/של החברה יש התחייבות בתנאי הסכם הנפרד החתום ע"י החברה במדה ש .ו

ולהקל על בית הדין יכולים לגרע על תנאים אלה, ושיש בהם חשש איסור, הריני מוותר לחברה החברה 

  .התחייבויות ותנאי הנאמנות של החברה, בכל הנוגע ללפי כללי ההלכה על פי שקול דעתםהחברה 

, במידה וקיימת, אינה בבקשתי ולא הקונהל החברה כלפי כל התחייבות אסורה שעל ידי,  עסקהבמכירת  .ז

 בשליחותי אלא ע"ד החברה בלבד.

נעשו באופן המועיל ביותר על פי ההלכה, מעכשיו, ובבית דין חשוב,  וההתחייבויות כי כל הקנינים אני מודה .ח

עם החברה תחשב כהודאה ואישור שכל הקנינים  העסקהעשיית  דלא כאסמכתא ודלא כטופסי  דשטרי.

 נעשו באופן המועיל. וההתחייבויות הנצרכים עבור הסכם הנפרד 


