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הואיל ו:
.1

קרדיטפלייס מפעילה אתר אינטרנט המשמש כפלטפורמה מקוונת לסחר אלקטרוני בתקבולי לקוחות
בשיטה של פקטורינג (להלן" :האתר") המאפשרת לבצע עסקאות רכישת תקבולים בניכיון
(דיסקאונט) באופן בו 'משקיעים' ירכשו מ'ספקים' באמצעות האתר 'תקבולים מאושרים' המגיעים
ל'ספק' – והכל על פי ההסכמות בין קרדיטפלייס ,ה'ספקים' ו'המשקיעים' בהסכם הספק או בהסכם
המשקיע ,לפי העניין (להלן" :עסקאות רכישת תקבולים");
נוסח הסכם ההתקשרות של ה'ספקים' עם החברה מצורף להסכם זה כנספח א' (להלן" :הסכם ספק")
ונוסח הסכם ההתקשרות של ה'משקיעים' עם החברה מצורף להסכם זה כנספח ב' (להלן" :הסכם
משקיע").

.2

והחברה מצהירה כי לחברה יש את כל ההיתרים ,הרישיונות והאישורים הנדרשים להפעלת האתר
לפי כל דין ולשם וביצוע כל הפעולות לפי הסכם הספק והסכם המשקיע וכי החברה קיבלה את כל
ההחלטות והאישורים הנדרשים לשם התקשרות בהסכם זה.

.3

החברה מעוניינת כי כל כספי ה'משקיעים' לשם ביצוע עסקאות רכישת תקבולים אשר יועברו על ידי
ה'משקיעים' לחברה וכן כספים שיועברו מכוח עסקאות רכישת תקבולים המיועדים לתשלום
ל'משקיעים' (להלן" :הכספים") יוחזקו על ידי נאמן וזאת על מנת להפרידם באופן ברור מנכסי
החברה;

.4

החברה מעוניינת לקבל מהנאמן שירותי נאמנות לשם החזקת הכספים בהתאם מפורט בהסכם זה,
והנאמן מסכים להחזיק בכספים בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;

.5

הנאמן מצהיר כי הינו בעל היכולת ,האמצעים וההיתרים הנדרשים ,לפי דיני מדינת ישראל ,למתן
שירותי הנאמנות כאמור בהסכם זה (להלן" :הסכם הנאמנות").
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא
 .1.1כותרות הסעיפים הינן לצורכי נוחות ולא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם.
 .1.2הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.3מונחים התחומים בהסכם זה באמצעות הסימן (') (גרש יחיד בפתיחת הביטוי ובסיומו) תהא
משמעותם בהסכם זה כהגדרתם בהסכם הספק .מונחים אשר לא סומנו ואשר הוקנתה להם
משמעות בהסכם זה ,תהא משמעות כפי שהוגדרה בהסכם זה.
 .1.4כל שינוי בהסכם הספק או בהסכם המשקיע אשר יש בו כדי להשפיע על תפקיד הנאמן על פי
הסכם זה יחול על הנאמן ויחייב אותו רק אם אישר הנאמן את ביצוע השינוי בכתב וזאת החל
ממועד אישור הנאמן.
 .1.5הוראות הסכם זה יחולו ממועד חתימתו (להלן" :מועד כניסת הנאמנות לתוקף").
 .1.6על אף כל האמור אחרת בהסכם זה ,מוסכם בזאת ,כי בכל מקום בהסכם זה בו ניתנה לנאמן
זכות מכל מין וסוג שהוא ביחס לנכסי הנאמנות ובכלל זאת ,כספים המופקדים בחשבון
הנאמנות ,תהיה זכותו מוגבלת לקבוע בהוראות חוק הנאמנות ,תשל"ט"( 1979-חוק
הנאמנות") .כן מובהר ,כי אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מחובות וזכויות הנאמן על פי חוק
הנאמנות.

.2

חשבון הנאמנות
 .2.1הנאמן יפתח חשבון בנק על שמו בנאמנות עבור החברה וה'משקיעים' (להלן" :חשבון
הנאמנות").
 .2.2פעולות הנאמן בחשבון הנאמנות תעשנה בהתאם להסכם זה ובכפוף להוראות כל דין.
 .2.3הנאמן יהיה מורשה החתימה היחיד בחשבון הנאמנות.
 .2.4הנאמן יעניק לחברה הרשאת גישה לשם צפייה בלבד בחשבון הנאמנות וללא אפשרות לביצוע
פעולות בחשבון.
 .2.5החשבון יתנהל באופן קרדיטורי בלבד.
 .2.6לשם הבטחת התחייבותה של קרדיטפלייס להפרדת הכספים בחשבון הנאמנות מנכסי החברה
והבטחת קיום הוראות הסכם המשקיע ,תשעבד קרדיטפלייס לטובת הנאמן בעבור
ה'משקיעים' ,בשעבוד קבוע את כל זכויותיה הקיימות על פי כל דין ו/או הסכם כלפי ,מאת
ומתוך חשבון הנאמנות וכן בשעבוד שוטף את כל זכויותיה העתידיות כאמור.
התחייבות זו תיחשב כ"נפרעה" ותסולק במועד בו על פי דיווחי החברה לא נותרו בחשבון
הנאמנות כספים המגיעים ל'משקיעים' וכי החברה מתחייבת שלא ליטול מ'משקיעים' כספים
נוספים לצורך ביצוע עסקאות רכישת תקבולים.

.3

מרשם 'משקיעים'
 .3.1החברה מצהירה כי היא מנהלת מרשם של 'משקיעים' (לרבות באמצעות המערכת הממוחשבת
של החברה) (להלן" :מרשם המשקיעים").
 .3.2מרשם המשקיעים יכיל פרטים שיסוכמו בין הנאמן לבין החברה ,ובין היתר יכיל – פרטי זיהוי
של ה'משקיע' ,פרטי התקשרות עם ה'משקיע' ,סך עסקאות רכישת תקבולים של אותו 'משקיע'
אשר טרם נפרעו (שווי עסקאות פתוחות) וכן את היתרה הזקופה לטובתו בחשבון הנאמנות.

 .3.3החברה תמסור לנאמן מדי יום עסקים ,עד השעה  11:00את מרשם המשקיעים המעודכן ביחס
לסוף יום העסקים הקודם.
 .3.4הנאמן יסתמך על מרשם המשקיעים לצורך ביצוע תפקידו וכן למתן דיווחים לבנק ולגורמים
מוסמכים על פי דין (ככל שיידרש לעשות כן).
 .3.5הנאמן אינו נדרש לאמת ו/או לבקר את נכונות מרשם המשקיעים או נאותות המרשם והפרטים
המופיעים בו ולא יישא באחריות כלשהי לנזק או אובדן שנגרם עקב כך שפרט כלשהו במרשם
לא היה נכון.
.4

אישור רואה חשבון
 .4.1לאחר סיומו של כל רבעון קלנדרי – לא יאוחר מה 30 -לחודשים מאי ,אוגוסט ,נובמבר של
אותה השנה ו –  30בפברואר של השנה העוקבת) תעביר החברה לנאמן אישור חתום ע"י רו"ח
המתייחס לרבעון הקלנדרי האחרון שהסתיים בנוסח המצורף כנספח ג' להסכם זה ואשר
יאשר ,בין היתר ,את נאותות היתרות הכספיות לזכות כלל המשקיעים שבמרשם המשקיעים.
מובהר ,כי אישור רוה"ח לא יתייחס לנאותות מרשם המשקיעים ברמת ה'משקיע' הבודד וכי
לעניין זה יחול סעיף  3.5לעיל.

.5

פעולות הנאמן בחשבון הנאמנות
 .5.1הוראות כלליות ביחס למשיכת כספים
.5.1.1

כל הבקשות להעברת כספים מחשבון הנאמנות יועברו לנאמן ע"י החברה (מתוקף
תפקידה כנאמן עבור 'המשקיעים') בכתב בלבד .בקשה אליה נדרשת החברה לצרף
מסמכים נוספים בהתאם להוראות הסכם זה תחשב כבקשה להעברת כספים רק
לאחר שצורפו אליה כל המסמכים הרלוונטיים להנחת דעת הנאמן.

.5.1.2

אלא אם נאמר אחרת במפורש ,חתימת הנאמן על בקשת העברה תיעשה באותו יום
עסקים אם בקשת ההעברה הוגשה עד השעה  11:00של אותו יום ,וביום העסקים
העוקב אם בקשת ההעברה הוגשה לאחר השעה .11:00

 .5.2רכישת תקבולים מאושרים
.5.2.1

העברת כספים מ'חשבון הנאמנות' ל'חשבון העברות' לצורך רכישת 'תקבולים
מאושרים' תיעשה בהתאם ובכפוף לבקשה בכתב אשר תישלח לנאמן על ידי החברה
(מתוקף תפקידה כנאמן עבור 'המשקיעים') ותכלול את המסמכים והפרטים
המפורטים בנספח ד' המצורף להסכם זה (להלן" :בקשת העברה").

.5.2.2

בקשת העברה תכלול את היתרה הרשומה לזכותו של ה'משקיע' בחשבון הנאמנות על
פי נתוני החברה במועד הרלוונטי ,את סכום ההעברה המבוקש במסגרתה ואת הסכום
שיוותר בחשבון הנאמנות לטובת אותו 'המשקיע' לאחר ביצוע ההעברה ל'חשבון
העברות'.

.5.2.3

העברת כספים ל'חשבון העברות' וחיוב ה'משקיע' בגין העברה זו ייעשה בכפוף לכך
שעל פי מרשם המשקיעים ,ולאחר ביצוע העברה לפי בקשת העברה ,לא תיזקף
ל'משקיע' יתרה שלילית ב'חשבון הנאמנות'.

.5.2.4

מובהר ,כי העברה תבוצע ל'חשבון העברות' וכי העברה ל'ספק' תבוצע מתוך 'חשבון
העברות'.

 .5.3העברת כספים ל'משקיע'
.5.3.1

לשם משיכת כספים מחשבון הנאמנות עבור 'משקיע' ,תעביר החברה לנאמן (מתוקף
תפקידה כנאמן עבור 'המשקיע')בקשה בכתב למשיכת כספים ל'משקיע' ותכלול את

המסמכים והפרטים המפורטים בנספח ה' המצורף להסכם זה (להלן" :בקשת
משיכה").
.5.3.2

מבלי לגרוע מהאמור ,תכלול בקשת משיכה פירוט הסכום להעברה ,וכן פירוט כל
סכום לניכוי שיש לנכות מסכום המשיכה ,ככל שקיים ,לרבות תשלומי מס ,עמלות
העברה ועמלות אחרות שיש לנכות לפי הסכם ה'משקיע' .מובהר כי הנאמן אינו נדרש
לאמת או לחשב את סכומי הניכוי.

.5.3.3

הנאמן יבחן את התאמת בקשת המשיכה ליתרת הסכום הזקוף לזכות ה'משקיע'
במרשם המשקיעים ובמידה וימצא כי לאחר ביצוע בקשת המשיכה תהיה יתרת
הזכות של ה'משקיע' שווה או גבוהה מאפס ,יבצע הנאמן את בקשת המשיכה.

 .5.4סמכויות הנאמן

.6

.5.4.1

מובהר למען הסר ספק כי תפקידי הנאמן מוגבלים למפורט בהסכם זה ולתפקידיו
בהסכם הספק והסכם המשקיע ככל שהסכם זה מפנה אליהם .סמכויותיו לביצוע
תפקידים אלו מוגב לות לסמכויות על פי חוק וכן סמכויות נוספות ככל שהוקנו לו
במפורש בהסכם זה.

.5.4.2

הנאמן לא יהיה אחראי לדיוק בנתונים המפורסמים בידי החברה או לכל פרט
בהודעות שמוסרת החברה ,לרבות מרשם המשקיעים.

חשבונות בבעלות החברה
 .6.1החברה פתחה ו/או תפתח חשבון בנק על שמה אשר ישמש כ'חשבון העברות' .ל'חשבון העברות'
תבוצע העברת סכומים שהתקבלו מה'משקיעים' עבור 'ספקים' לצורך רכישת 'תקבולים
מאושרים' והעברת סכומים מ'לקוחות מאושרים' בגין 'תקבולי לקוחות'.
מ'חשבון העברות' יועברו סכומים שהתקבלו מה'משקיעים' לצורך רכישת 'תקבולים
מאושרים' – לספקים ,יועברו סכומים שהתקבלו ל'חשבון העברות' מ'לקוחות מאושרים' -
ל'משקיעים' ול'ספקים' וכן יועברו סכומים לתשלום עמלות לחברה ולביצוע תשלומים לרשויות
המס .החברה מתחייבת לבצע את ההעברות הנ"ל בהקדם האפשרי ובהתאם להוראות 'הסכם
הספק' ו'הסכם המשקיע'.
הכספים ב'חשבון העברות' (למעט סכומי העמלות להן זכאית החברה וסכומי הפירות בגין
הכספים המופקדים ב'חשבון ההעברות' אשר יהיו שייכים לחברה) יוחזקו על ידי החברה
בנאמנות עבור ה'ספקים' וה'משקיעים'.
 .6.2זכויות החברה ב'חשבון העברות' והנכסים בו ישועבדו ,למען הזהירות בלבד ,לטובת הנאמן
לשם הבטחת קיומן של מטרות הסכם זה והבטחת קיום הוראות הסכם הספק והסכם המשקיע
בהתאם לאמור בסעיף  2.6בשינויים המחויבים ,והכל בכפוף ובהתאם לכתב השעבוד .שעבוד
'חשבון העברות' יבוצע באופן בו יווצר שעבוד על כל זכויות החברה בחשבון וכן שעבוד שוטף
על כל הנכסים שיהיו ב'חשבון העברות' מעת לעת (כפי שינוסח בכתב השעבוד).
 .6.3לשם שעבוד 'חשבון העברות' ,יאשר הבנק את יצירת השעבוד וכן יאשר את ויתורו על זכויות
קיזוז ועכבון אשר מוקנות לו ,ככל שמוקנות לו ,על פי כל דין לרבות מכח מסמכי פתיחת
החשבון.
 .6.4קרדיטפלייס תמנה ,באופן בלתי חוזר ,את הנאמן כמורשה חתימה ב'חשבון העברות' באופן בו
לא ניתן יהיה להעביר כל נכס מ'חשבון ההעברות' לצד ג' או להעמידו כבטוחה לטובת צד ג' בכל
אופן שהוא ,אלא בחתימה משותפת של הנאמן והחברה.
 .6.5ככל שהחברה תפתח בעתיד 'חשבון העברות' נוסף ,יחולו הוראות סעיף  6זה על אותו החשבון
והפעולות הנקובות בו יבוצעו לפני הפקדת כספים בהם.

.7

תביעות והליכים בידי הנאמן ושיפוי הנאמן
 .7.1למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין באיזה מההוראות המפורטות בהסכם הנאמנות ,כדי
לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות ע"פ שיקול דעתו הבלעדי
לערכאות משפטיות ,לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות.
 .7.2הנאמן יהיה זכאי לשיפוי ,לרבות שיפוי מראש ,מהחברה בגין כל נזק ו/או הפסד ,בקשר
לפעולות שביצע ו/או שעליו לבצע ,מכוח חובתו לפי תנאי הסכם הנאמנות ו/או על פי חוק ו/או
הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת החברה ו/או בגין הוצאות סבירות
(בהתחשב בנסיבות העניין) שהוציא ו/או יוציא ו/או שיוציא ועלויות סבירות שנשא או שעליו
לשאת בהן שאושרו לו מראש על ידי החברה ובלבד כי הוא לא יהיה רשאי לדרוש אותן מראש
בעניין אלא בענין שאינו סובל דיחוי והכל אלא אם נקבע בהחלטה שיפוטית (שלא נהפכה
בערעור) שהנאמן פעל בזדון ו/או ברשלנות רבתי; וכן –
.7.2.1

אם יסתפק הנאמן בהתחייבות לשיפוי ,מתחייבת בזה החברה לשפות את הנאמן ,מיד
עם דרישתו הראשונה בכתב ,בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה סבירה בהתחשב
בנסיבות העניין (לרבות שכר טרחת עורך דין ומומחים מקצועיים) ,שיגרמו לנאמן
עקב פעולה שתעשה על ידו או מחדל מצדו בקשר לתפקידו לפי הסכם הנאמנות לרבות
לשפותו על כל תשלום שישא בו כלפי כל אדם אחר על פי פסק דין סופי או על תשלום
לפי פשרה שהחברה הסכימה לה או על תשלום על פי פסק דין שיש עליו ערעור ,לרבות
ברשות ,אשר מועד תשלומו קודם לסופיות ההליכים ,וזאת עקב כל תביעה או דרישה
הקשורה במישרין או בעקיפין לנאמנותו על פי הסכם זה והכל אלא אם נקבע
בהחלטה שיפוטית (שלא נהפכה בערעור) שהנאמן פעל בזדון ו/או ברשלנות רבתי.

.7.2.2

מבלי לפגוע בזכויות לפיצוי הניתנות לנאמן לפי החוק ו/או במחויבויות החברה לנאמן
על פי הסכם הנאמנות ,יהיו הנאמן ,בא כוחו ,או מנהל ,שמונה על ידי הנאמן בהתאם
להסכם הנאמנות או מי מטעמו ,זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים שיתקבלו על ידי
הנאמן מההליכים שנקט על פי הסכם הנאמנות ו/או באופן אחר במסגרת נאמנותו,
בנוגע להתחייבויות שקיבלו על עצמם ,בנוגע לכל הוצאות סבירות (בהתחשב בנסיבות
העניין) שהוציאו וכל עלויות סבירות (בהתחשב בנסיבות העניין) ,נזק ו/או הפסד
שנשאו בהם במסגרת הנאמנות או בקשר אליה ,וכן בקשר לכל מיני הליכים
משפטיים ,חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים ,משא ומתן ,דין ודברים ,הוצאות,
תביעות ודרישות בקשר נאמנות ,והנאמן יהיה רשאי לעכב את הכספים הנמצאים
ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור והכל
אלא אם נקבע בהחלטה שיפוטית (שלא נהפכה בערעור) שהנאמן פעל בזדון ו/או
ברשלנות רבתי .האמור לא יחול על נזק ו/או הפסד אשר לגביהם הנאמן לא הוציא
כספים ובמקרה כזה ,משיכת כספים תהיה רק בהתאם להכרעה שיפוטית.

 .7.3במקרה בו החברה לא תפקיד בידי הנאמן כל סכום שייקבע על ידי הנאמן ,כסכום הצפוי של
הוצאות ועלויות סבירות (בהתחשב בנסיבות העניין) לנאמן בגין פעולותיו במסגרת נאמנותו,
לרבות שכר הנאמן ,וזאת במועד בו נתבקשה לעשות זאת על ידי הנאמן ,ולדעת הנאמן יהא
ספק בקשר ליכולת החברה לכסות את ההוצאות הכרוכות בנקיטת פעולות על ידי הנאמן
(לרבות שכרו) לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולות כאמור ,וזאת על אף כל האמור אחרת
במישרין או בעקיפין או המשתמע אחרת מהוראות הסכם הנאמנות.
 .7.4נאמנות על התקבולים
כל הכספים שבידי הנאמן למעט שכרו יוחזקו על ידיו בנאמנות בהתאם להוראות חוק הנאמנות
וישמשו בידיו לביצוע הסכם זה .מוסכם בזאת כי סכומי הפירות בגין הכספים המופקדים
בחשבון הנאמנות יהיו שייכים לחברה ויוחזקו על ידי הנאמן בנאמנות עבורה.

 .7.5שחרור בקשר עם ביצוע תשלום
אישור שיתקבל אצל הנאמן מאת הבנק בו מתנהל חשבון הנאמנות על העברת סכומים שהוא
נדרש להעביר לפי הוראות הסכם זה תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם
ביצוע התשלום.
 .7.6השקעת כספים
עד לשימוש בכספים ,הכספים יושקעו על ידי הנאמן בחשבון הנאמנות בהשקעות בפקדונות
נזילים שאינם צמודים.
 .7.7סמכויות מיוחדות
.7.7.1

הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים ,המייצגים ו/או
הקובעים את זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו ,בכספת ו/או במקום
אחר שיבחר ,אצל כל בנקאי ו/או כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין .עשה כן
הנאמן ,הוא לא יהיה אחראי בגין כל הפסד שיגרם בקשר להפקדה כזו ,אלא אם כן
פעל בנאמן ברשלנות.

.7.7.2

הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי הסכם זה לפעול לפי חוות דעתו ו/או
עצתו של כל עורך דין ,רואה חשבון ,שמאי ,מעריך ,מודד ,מתווך או מומחה אחר ,בין
אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על ידי החברה והנאמן לא
יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על
ידו על סמך עצה או חוות דעת כאמור ,אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנות רבתי.

.7.7.3

כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן ,להישלח או להתקבל על ידי מכתב ,מברק,
פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע ,והנאמן לא יהיה אחראי
בגין פעולות שעשה על סמך עצה ו/או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים
המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או שלא היו אותנטיות.

.7.7.4

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת הסכם זה ואינו רשאי להתערב
באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה ,אלא על פי הסמכויות אשר
הוקנו לנאמן בהסכם זה ו/או על פיו.

 .7.8סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
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.7.8.1

הנאמן יהיה רשאי ,למנות שלוח/ים שיפעלו/ו במקומו ,בין עורך דין ובין אחר ,כדי
לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים .כן יהיה הנאמן רשאי לסלק
על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה ,והחברה תחזיר לנאמן
מייד עם דרישתו הראשונה כל הוצאה כנ"ל.

.7.8.2

הנאמן לא יתקשר עם צד כלשהו לשם מילוי סמכויותיו על פי הוראות הסכם הנאמנות
באופן העשוי להטיל חבות כספית על החברה ,אם יש בידו ,מבלי לפגוע בחובותיו על
פי הסכם זה ועל פי הדין ,כדי להמתין ולקבל מראש את אישור החברה אלא במקרה
דחוף בתנאי שבמקרה דחוף שכזה ,יודיע על כך מראש לחברה.

.7.8.3

למען הסר ספק מובהר כי היה והנאמן פנה לקבל את אישור החברה להתקשרות
כאמור וזו לא אושרה ע"י החברה ,לא יהיה הנאמן אחראי בגין הנזק שייגרם ,אם
ייגרם ,לחברה או לצד ג' כלשהו בשל העובדה שהתקשרות לא נעשתה או בוטלה בשל
אי קבלת אשור החברה כאמור והחברה תישא לבדה בכל נזק שינבע מכך.

תקופת הנאמנות

 .8.1הסכם זה ייכנס לתוקף במועד חתימתו כאמור בסעיף  1.5וללא מגבלת זמן והיא תסתיים
בהודעת צד למשנהו כמפורט להלן (להלן" :תקופת הנאמנות").
 .8.2ביטול הסכם הנאמנות יכול להיעשות בהחלטת החברה ,או באם ייקבע בידי הנאמן או בידי
החברה כי בהמשך קיום הוראות הסכם הנאמנות יש משום הפרת הוראות כל דין ,והצדדים לא
הגיעו להסכמה ביניהם לעניין תיקון ההסכם באופן שיעמוד בהוראות הדין ,ובלבד שניתנה
לנאמן ו/או לחברה ,לפי הענין ,הודעה מוקדמת בת  60ימים.
 .8.3בנוסף ומבלי לגרוע ,רשאי הנאמן להתפטר מכהונתו כנאמן ,מכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת
בכתב 60 ,יום קודם למועד ההתפטרות המיועד ,שתשלח לחברה כאשר החברה מחויבת
להפיצה באמצעות ה'אתר' .היה ועילת ההתפטרות הינה אי סדרים מהותיים בפעולות החברה
יהיה הנאמן רשאי להתפטר באופן מיידי .במקרה של ההתפטרות הנאמן ,מתחייב הנאמן לסייע
ככל שניתן בהעברת הנאמנות לנאמן אחר ,שזהותו תאושר בהחלטת החברה ,ואם יידרש ,בפניה
לבית המשפט לצורך אשור החלפת הנאמן.
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פטור אחריות והסתמכות
 .9.1הנאמן מקבל על עצמו בזה למלא את התפקידים שהוטלו עליו בהסכם הנאמנות באמונה,
בשקידה ובמיומנות סבירות ויפעל בתום לב ,תוך כוונה למילוי תפקידו.
 .9.2הנאמן ,ישתמש בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי הדין ולפי הסכם הנאמנות ,לפי
שיקול דעתו המוחלט.
 .9.3החברה ,פוטרת בזה את הנאמן פטור סופי ומוחלט מאחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או
הוצאה אשר יגרמו לה ו/או אשר יהיה עליה לשאת עקב כל פעולה ו/או מחדל שיעשו על ידי
הנאמן ,לרבות כתוצאה מטעות בשיקול דעתו ,בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם לכל
הוראה אחרת שתתקבל כדין בידי הנאמן מהם ומכוח הכוחות שהוענקו לנאמן על פיהם ,כפוף
לכך שכל פטור מאחריות ,שניתן לנאמן על פי הוראות הסכם זה ,המעשה (או המחדל) של
הנאמן ,לרבות הפעלה של שיקול דעתו ,אשר בגינו ניתן הפטור ,לא נעשה ברשלנות רבתי או
בזדון.
 .9.4למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי:
.9.4.1

על הנאמן לא חלה חובה לבחון ,ובפועל הנאמן לא בחן ,את מצבה הכלכלי של החברה.

.9.4.2

הנאמן אינו חייב בכל אופן שהוא לפקח על ,לבקר ,לבדוק או להעריך את הפעילות
של החברה ,עסקיה וכל פעולה שתבצע בהונה או כספיה.

.9.4.3

הנאמן אינו מחווה דעתו (לרבות לא מעצם התקשרותו בהסכם זה ולא בהסכמתו
לשמש כנאמן לפיו) באופן מפורש או משתמע באשר ליכולתה של החברה לעמוד
בהתחייבויותיה על פי הסכם המשקיע ו/או הסכם הספק ו/או כל הסכם או התחייבות
אחרים של החברה והוא אינו מפקח או מבקר את עמידתה בהם ואינו צד לתקשורת
או להתקשרות ביניהם.

.9.4.4

הנאמן אינו נוטל חלק בהליך בחירה או דירוג או מיון ה'ספקים' איתם יתקשרו
ה'משקיעים' בעסקאות רכישת תקבולים ואינו מחווה כל דעת בקשר לטיבם או יכולת
ההחזר של ה'ספקים' ו'הלקוחות המאושרים').

.9.4.5

הנאמן לא נדרש לפקח על קבלת הסכומים המגיעים לחברה או לאדם אחר בגין עסקת
רכישת תקבולים ואינו אחראי על גבייתם בשום אופן שהוא.

.9.4.6

הנאמן לא יהיה אחראי ולא יהיה לו כל תפקיד בקשר עם העמדת בטוחות על ידי
ספקים ו/או לתוקף המחאתם של ה'תקבולים המאושרים' .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,הנאמן לא נדרש לבדוק את הצורך בהעמדת בטוחות ,קבלתן ,תוקפן ,היכולת

לאכוף או זכאות המציע לקבל בהתאם להסכם המשקיע – כל אלו יהיו בסמכות
ואחריות החברה בלבד.
 .9.5החברה תישא בכל החבויות או העלויות הנובעות מעסקאות רכישת התקבולים ככל שהיו
מוטלות עליה לו היתה מנהלת את חשבון הנאמנות בעצמה .מובהר כי סעיף זה הינו במישור
היחסים שבין הנאמן לבין החברה בלבד ואין באמור כדי לגרוע מהוראות אחריות שאינן מהוות
חלק מהסכם זה ואין לפרש סעיף זה כחוזה לטובת צד שלישי.
 .9.6על אף כל האמור או משתמע אחרת מהוראות הסכם זה ולמען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי הנאמן
רשאי להימנע מכל מעשה או מחדל מצידו ,אם כתוצאה ממעשה או מחדל כאמור ,עלול הנאמן
לשאת באחריות פלילית או אזרחית על פי דין.
 .9.7פעל הנאמן על פי הסכם זה באופן סביר ,לא יישא הנאמן בכל אחריות לנזק שנגרם לחברה ו/או
ל'ספק' ו/או ל'משקיע' עקב כך שפעולה סבירה אחרת עשויה היתה למנוע ו/או לצמצם להם
נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג שהוא.
 .9.8הנאמן אינו מחויב לפעול כדי שמידע כלשהו ,לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה
לעמוד בהתחייבויותיה יגיע לידיעתו .הנאמן לא יוחזק כמי שידע בפועל מידע מסוים אלא אם
הדבר הובא לידיעתו בפועל בהתאם לסעיף  11להלן.
 .9.9הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות ,כתב הוראות ,הודעה,
בקשה ,הסכמה או אישור ,הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו ,אשר הנאמן
מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו .למען הסר ספק ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,כל
מסמך חתום או מאושר על ידי החברה ייחשב כמסמך שנחתם או אושר על ידי המוסמכים
מטעם החברה לחתום עליו או לאשר אותו והנאמן לא יידרש לבצע בדיקות בעיין זה.
 .9.10הנאמן יהיה רשאי להסתמך לשם ביצוע החישובים והבדיקות שבהסכם זה על מידע שיומצא
לו על ידי החברה והנאמן לא יישא באחריות לכל שגיאה ו/או טעות אשר נבעה ,במישרין או
בעקיפין ,מכך שהמידע שהועבר היה שגוי ו/או מוטעה ו/או חסך באופן כלשהו.
 .9.11ידוע ,כי לנאמן אין כל שליטה ויכולת פיקוח על קיום מעשי מרמה ו/או מעילה בכספים והוא
לא יהיה אחראי בכל מקרה של קיום מעשי מרמה ו/או מעילה וכן ,לא יהיה אחראי לדווח
לחברה על מעשה שכזה ,ככל שלא ידע עליו בפועל.
 .9.12הנאמן מתחייב להודיע לחברה על כל מקרה של הגשת תביעה ו/או דרישה ו/או הודעה על חיוב
בקנס שתוגש כנגדו בגין מעשה או מחדל בקשר עם נאמנותו לפי הסכם זה ,מייד לאחר קבלת
תביעה ו/או דרישה ו/או הודעה כאמור .החברה תהיה רשאית ,בתוך  14יום מקבלת הודעה
כאמור ,להודיע לנאמן כי היא מבקשת לקחת על עצמה את הטיפול בתביעה/דרישה או קנס,
לפי העניין .הודיעה החברה כאמור ,ישתפו הצדדים פעולה ביניהם לצורך טיפול
בתביעה/דרישה ,והחברה תישא בהוצאות הטיפול .לא הודיעה החברה כי היא מקבלת על עצמו
את הטיפול ,יהיה רשאי הנאמן לטפל בתביעה ולהגיע לכל הסדר/פשרה בנוגע לתביעה/דרישה
האמורה.
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כללי
 .10.1הנאמן מצהיר כי במתן שירותי נאמנות כאמור בהסכם זה הוא אינו פועל בניגוד עניינים בין
עניינה של החברה לעניינו של הנאמן ו/או עניינם של אחרים שהוא משמש להם כנאמן.
 .10.2הנאמן מתחייב כי מסמכים שיערכו או יתקבלו על ידו עבור החברה במסגרת נאמנותו לפי
הסכם זה ,יישמרו אצלו ,בנפרד מנאמנויות אחרות להם הוא משמש כנאמן ,וכי לחברה ,בתאום
מראש ובשעות העבודה המקובלות אצל הנאמן ,תינתן אפשרות לעיין במסמכים של רישומי
פעולות שנעשו בכל הנוגע לחשבון הנאמנות ,לרבות דפי חשבון של חשבון הנאמנות.

 .10.3על אף כל האמור בהסכם זה ,הנאמן יהיה רשאי לפעול לפי הוראה חוקית שנמסרה לו מאת
בית משפט ו/או על ידי כל רשות מוסמכת והנאמן לא יהיה אחראי בגין כל פעולה או תוצאותיה
(לרבות מחדל) שנעשתה בהתאם להוראה כאמור.
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הודעות
 .11.1הנאמן והחברה רשאים להודיע זה לזו הודעות באמצעות דואר ,דואר אלקטרוני ,פקסימיליה
או באמצעות שליח למענים שבראש הסכם זה .הודעות כאמור תוחזקנה כהודעות שהתקבלו
לאחר אישור על קבלתן מן הצד השני.
 .11.2הודעה על פי הסכם זה ל'משקיעים' ו/או ל'ספקים' ,ככל הנדרש ,תיעשה באמצעות הצבת
הודעה מתאימה ,באופן בולט ,בדף הראשון באתר הנחשף בפני 'משקיע' ו/או 'ספק' (לפי העניין)
מייד עם הזנת שם וסיסמא.
 .11.3חזקה כי הודעה שנמסרה לחברה על ידי הנאמן באמצעות פקסימיליה ואשר הוצא לגביה אישור
שליחה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני אשר לגביו נתקבלה אינדיקציה שהוא התקבל,
התקבלה אצל הנמען תוך  24שעות ממועד המשלוח.
 .11.4חזקה כי הודעה שנמסרה לחברה על ידי הנאמן באמצעות דואר רשום ,התקבלה אצל החברה
תוך  3ימים ממועד המשלוח.
 .11.5הודעה מהחברה לנאמן תוחזק כהודעה שנתקבלה רק אם אושרה הקבלה על ידי הנאמן או מי
מטעמו.
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תחולת הדין ומקום שיפוט
 .12.1הדין החל על הסכם זה הנו הדין הישראלי.
 .12.2סמכות השיפוט על פי הסכם זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בלבד.

.13

שונות
 .13.1כתובות הצדדים למסירת הודעות הן כמפורט במבוא להסכם זה.
 .13.2שינוי הסכם זה יעשה בכתב ,בהסכמה כל הצדדים ובכפוף להוראות כל דין החל על הנאמן.

_______________________
קרדיטפלייס בע"מ

ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________________
זיו האפט נאמנויות ואחזקות  2003בע"מ

