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חתימת ההסכם.ריבית העוגן במועד   
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-לדעת הפיקוח על הבנקים, תגיע החברה לנקודת האי

)ב( הודעת המפקח על הבנקים לחברה  –קיימות ; או 

בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, 

ערך, שבלעדיה תגיע החברה לנקודת -או תמיכה שוות

קיימות, כפי שיקבע הפיקוח על הבנקים-האי  
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 קרן
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אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את  34

 ( Up-Writeמנגנון ביטול ההפחתה )

 אין 

 )א) מיקום בסדר נשייה בעת פירוק   35

האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון  36

בשל הוראות המעבר   יקוחי רקפ  

 לא רלוונטי

 לא רלוונטי אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.  37
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