
סיסמאכניסת משרדים רשומים:    שם משתמש

רפואה ומשפטצרכנותבנקאותנזיקיןמקרקעיןפליליםמשפט מסחרי

משפט בינלאומיתעבורהמגזר חקלאימשפט מינהלי בג"ציחסי עבודהדיני משפחה

הערר התקבל והגבלת החשבון בוטלה !
בהסתמך על שיקים רבים בעבר שהבנק כן כיבד , היה ללקוחה יסוד סביר

להאמין שהשיקים שמשכה - ולא כובדו מחמת חריגה ממסגרת האשראי – כן
יכובדו

מועד דווח: 08.11.2012

בערר שהגיש עו"ד אבי זילברפלד בגין הגבלת חשבון מרשתו,
 נטען שהיה לה יסוד סביר להאמין שהשיקים שמשכה - ולא

כובדו מחמת חריגה ממסגרת האשראי – כן יכובדו, וזאת,
בהסתמך על שיקים רבים בעבר שהבנק כן כיבד הגם

 
שחרגו מהיתרה המאושרת. 

למרות הפסיקה הברורה הקובעת שלא ניתן להסתמך על
כיבוד שיקים בחריגה בעבר , הוכיח משרד עו"ד זילברפלד

לביהמ"ש (בקריות) שהבנק כיבד בחודשים שלפני ההגבלה -
עשרות שיקים בחריגה בחשבונה, והתקבלה טענתו ש"כמות
יוצרת איכות", וכי יש בכמות השיקים הרבים שכובדו בחריגה
בכדי לבסס טענה לנוהג/הסכמה בין הצדדים, היוצרת "יסוד

 
סביר להאמין". 

הערר התקבל : ההגבלה – בוטלה !

המשרד המדווח: זילברפלד אבי, משרד עו"ד ונוטריון

גורם תקשורת !  צור קשר עם המשרד המדווח

 
פנייה לקבלת פרטים נוספים ואישור שימוש בידיעה זו

  (מיועד לגורמי תקשורת רשומים)

 
פנייה לקבלת פרטים נוספים ואישור שימוש בידיעה זו

  (מיועד לגורמי תקשורת מזדמנים, שטרם נרשמו לאתר)

אזהרה ! 
אין להשתמש ו/או להסתמך על האמור בידיעה דלעיל מבלי לקבל אישור מפורש מהמשרד

המדווח.

פסקי דין והחלטות > מסחרי

הכי חדש
שות המיסים - מס הכנסה

19/12/201
נדחתה תביעה כספית של כ - 350,000

₪

17/12/201
נמכרת נחלה חקלאית במושב בית עובד

14/12/201
עוה"ד גבי מיכאלי מלווה משפטית

ידיעות על פסיקה והחלטות
ידיעות על כתבי בי-דין

ידיעות על עסקאות ועסקים
ידיעות ברנז'ה
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אינדקס עורכי דין

נא לבחור תחום עיסוק  חיפוש  
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כל הזכויות שמורות © "מערכת הודעות לעיתונות בנושאי משפט"

http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040001
http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040002
http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040006
http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040004
http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040013
http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040005
http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040011
http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040007
http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040003
http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040008
http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040009
http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040010
http://www.law-news.co.il/items-list-by-cat0.php?code=2040014
http://www.law-news.co.il/jrnlst-item-display.php?numo=1585
http://www.law-news.co.il/cntct-jrnlst1.php?numo=1585
http://www.law-news.co.il/ln-office-card.php?numo=100
http://www.law-news.co.il/jrnlst-item-display.php?numo=1585
http://www.law-news.co.il/cntct-jrnlst1.php?numo=1585
http://www.law-news.co.il/
http://www.law-news.co.il/item-display.php?numo=999632
http://www.law-news.co.il/item-display.php?numo=999631
http://www.law-news.co.il/item-display.php?numo=999631
http://www.law-news.co.il/item-display.php?numo=999630
http://www.law-news.co.il/item-display.php?numo=999630
http://www.law-news.co.il/item-display.php?numo=999629
http://www.law-news.co.il/item-display.php?numo=999629
http://www.law-news.co.il/items-list-by-type0.php?type=2
http://www.law-news.co.il/items-list-by-type0.php?type=1
http://www.law-news.co.il/items-list-by-type0.php?type=3
http://www.law-news.co.il/items-list-by-type0.php?type=4
http://www.law-news.co.il/
http://www.law-news.co.il/
http://www.law-news.co.il/about.php
http://www.law-news.co.il/lawyers-new-enter.php
http://www.law-news.co.il/ln-f-yedia-reg.php
http://www.law-news.co.il/terms.php
http://www.law-news.co.il/contact.php
http://www.law-news.co.il/
http://www.law-news.co.il/about.php
http://www.law-news.co.il/lawyers-new-enter.php
http://www.law-news.co.il/ln-f-yedia-reg.php
http://www.law-news.co.il/terms.php
http://www.law-news.co.il/contact.php
http://www.law-news.co.il/lawyers-list.php

