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  ________________ סניף

 פרטי הלקוחות )החייבים(

 מס' זהוי / תאגיד שם

  
  
  
  

 פרטי הערבים

 מס' זהוי  שם

  
  
  
  

 לכבוד

 בע"מ הראשון לישראל הבנק הבינלאומי

 ערבות לחבות מסוימת
 "מוגןידי "ערב -על הניתנת

 מבוא

( חייבים "החייבים"____ )להלן: _____________________ו_________________________________________ הואיל 

לסכום של _____________ (, עד "הבנק"בע"מ )להלן:  בנק הבינלאומי הראשון לישראללו/או יהיו חייבים מפעם לפעם כספים 

 , לפי*("הסכומים המובטחים" להלן:)קרן(, ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה )אם חלים(, וסכומים נוספים כמפורט להלן )

  .________________ בקשה לקבלת הלוואה מיום 

  ____________________ ערבות שהבנק הוציא לטובת_________________________________________ 

 )וכל הארכה ו/או תיקון שלה(. ___________ מיום ______________מס' ___

  ___________ /מיום ______________._____________________הסכם/שטר/התחייבות ______________ 

 (."המסמך העיקרי" שהעתק ממנו/ה מצורף בזה ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב זה )להלן: 

 אנו הח"מ ערבים, אחראים, מצהירים מסכימים ומתחייבים בזה ביחד ולחוד, כלפי הבנק כדלהלן: אי לזאת 

 כללי .1

 המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .א

יתפרש ככולל את חותמי כתב זה או מי " הח"מהמונח " .ב

 מהם, וכל הבאים מכח או במקום מי מהם.

, יתפרש ככולל את החייבים או מי מהם "החייבים"המונח  .ג

 וכל הבאים מכח או במקום מי מהם.

 הבנק הבינלאומי הראשון לישראלמשמעו,  "בנק"המונח  .ד

משרדיו הקיימים בתאריך כתב  ואכל אחד מסניפיו בע"מ ו

 בין בישראל ובין מחוץ לישראל. בעתיד, ושיפתחזה או 

ריבית בשיעור הגבוה ביותר , " משמעוריבית מירביתהמונח " .ה

שיהיה נהוג בבנק, מעת לעת, על יתרות חובה בחשבונות עו"ש 

שלא  )עובר ושב( במטבע ישראלי או במטבע חוץ, לפי הענין,

במסגרת משיכת יתר מאושרת בחשבונות מסוג זה, והכל 

 . בכפוף להוראות כל דין.

 כולל כל מסמכים סחירים שהם. "שטרות" המונח  .ו

לשון יחיד כולל לשון רבים וכן להיפך, לשון מין זכר כולל מין  .ז

 נקבה וכן להיפך, אלא אם תוכן הדברים מחייב אחרת.

בחלקים הח"מ יחייב את  נחתם כתב זה על ידי שניים או יותר, .ח

 .שווים

כותרות הסעיפים שבכתב זה הן לצורך נוחות בלבד, ואין  .ט

 בהם כדי להוות כלי לפרשנות כתב זה.

 הסכומים המובטחים .2

הח"מ ערבים, אחראים ומתחייבים בזה, כולם יחד וכל אחד 

לחוד, לשלם לבנק מפעם לפעם, לפי דרישה, את הסכומים 

לבנק מאת החייבים, לפי המסמך המובטחים המגיעים ושיגיעו 

העיקרי, בהתאם לזכויות הבנק לפי כתב זה, והכל בכפוף 

 להוראות הדין והוראות בנק ישראל, כפי שיהיו מעת לעת.

 דרישת תשלום .3

הסכומים הבנק יהיה רשאי בכל עת לדרוש מהח"מ את סילוק 

 ’ ______________________ חשבון מס

 מס' החשבון מיועד לתיוק/לשמוש פנימי של 

 הבנק בלבד, ואין הוא חלק מכתב ערבות זה.
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המובטחים, כולם או מקצתם, בבת אחת או בחלקים, והכל 

דין והוראות בנק ישראל, כפי שיהיו מעת בכפוף להוראות ה

לעת, והח"מ מתחייבים לשלם לבנק כל סכום עד לגובה 

 הסכומים המובטחים, שהבנק ידרוש בכתב מדי פעם בפעם. 

, בכפוף ל סכום כאמור שהבנק ידרוש מהח"מ יישאכ

, בגין התקופה פיגורים כמפורט להלן ריביתלהוראות כל דין, 

מתאריך הדרישה הנ"ל ועד לסלוקו ימים  15 שלאחר תום

בפועל )וזאת אף במקרה של תשלום לאחר הגשת תביעה 

 .או קבלת פס"ד נגד החייבים ו/או הח"מ(

ריבית הפיגורים תהיה בשיעור שהוסכם בין הבנק לחייבים 

למקרה של פיגור, כפי שתהיה מפעם לפעם בהתאם 

תר להתחייבות החייבים בגין הסכומים המובטחים אולם לא יו

מהריבית המותרת על פי החוק במועד הרלוונטי ובכל מקרה 

במשך כל  ל שתתרבה"לא יותר מהריבית המירבית, וריבית כנ

חודש או כפי שיהיה נהוג בבנק מפעם לפעם, במשך כל תקופה 

אחרת שבגינה תותר על פי הדין צבירת ריבית תישא אף היא 

 .ריבית באותו  שיעור

פי המסמך העיקרי, הסכום בלי לגרוע מהאמור היה ועל 

הנדרש מהח"מ כאמור צמוד למדד או לשער החליפין של 

מט"ח, יהיה הבנק רשאי לגבות על הסכום הנ"ל, בנוסף 

לריבית כאמור, ובכפוף להוראות כל דין, גם הפרשי הצמדה 

למדד או לשער החליפין, על הקרן ועל הריבית וריבית 

 בהתאמה. הפיגורים

בין שישאר , ות למסמך העיקרי הינהלענין סעיף זה ההתייחס

מסמך הבא  כפי שהוא עתה ובין שיתוקן או שישונה, או עפ"י כל

 ., והכל בכפוף להוראות כל דיןבמקומו

אישור בכתב של הבנק בדבר שיעור הריבית האמור לעיל ישמש 

 על כל הפרטים הנקובים באישור.הח"מ הוכחה לכאורה כלפי 

 ערבות בלתי חוזרת .4

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ואינה בכפוף להוראות כל דין, 

ניתנת לביטול ו/או לשינוי באיזה אופן שהוא, הואיל ותלויות 

 בה, בין השאר, זכויותיו של הבנק.

 בטלות תשלומים או בטוחות .5

למרות האמור לעיל מסכימים בזה הח"מ שבין אם הבנק יאשר 

ובין אם הבנק הגיע לח"מ שאחריותם על פי ערבות זו הסתיימה, 

להסדר כלשהו עם הח"מ, הרי שבכל מקרה שתשלום כלשהו 

שהבנק קיבל או יקבל ממקור כלשהו על חשבון הסכומים 

המובטחים או שבטוחה או ערובה כלשהן, שניתנו או שיינתנו 

לטובת הבנק ע"י החייבים או ע"י הח"מ או ע"י אחר כלשהו, לפני 

ו כבטלים בתוקף הוראת מתן האישור או עשיית ההסדר ייחשב

 פירעון חדלות להליכי דין כלשהי, לרבות כל הוראת דין הנוגעת

דומה אחר  הליךאו  הליכים לפתיחת צו)פשיטת רגל, פירוק, 

, כפי שתהיה בתוקף באותה עת, ו/או של החייבים עם נושיהם(

בכל מקרה שהבנק יחוייב ע"י בית משפט להחזיר לאדם או גוף 

לבנק לסלוק הסכומים המובטחים או על כלשהו סכום ששולם 

חשבונם, יהיו הח"מ ערבים לבנק לתשלום הסכומים המובטחים 

כאילו האישור או ההסדר האמורים מעולם לא ניתנו או נעשו, 

 הכל לפי העניין.

 שינוי שם או הרכב .6

במקרה שהח"מ ו/או החייבים הם גוף משפטי כלשהו, בין 

מה, או שותפות, או נאמן, מאוגד או לא מאוגד, או ועד, או פיר

או חבר נאמנים או מבצע צוואה או מנהל עזבון, או בעלי חשבון 

משותף בבנק, או ארגון או גוף כלשהו המהווה צירוף כלשהו 

של אחד או יותר מגופים אלה, לא תגרענה התחייבויותיהם 

של הח"מ בשל שינוי בשם, במבנה, או בהרכב של הח"מ או 

ן(, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל של החייבים )לפי העניי

בסעיף זה תמשכנה התחייבויותיהם של הח"מ להיות בתקפן 

המלא כאילו הח"מ או החייבים )לפי העניין( בעלי השם, 

המבנה או ההרכב השונים ו/או החדשים התקיימו באותו שם, 

 ., ובכפוף להוראות כל דיןמבנה והרכב ביום חתימת כתב זה

 שטרות .7

הבנק אוחז או יאחז בשטרות בחתימת הח"מ, בכל מקרה ש

הסבתם או ערבותם, פוטרים בזה הח"מ את הבנק מכל החובות 

של אוחז בשטר כגון הצגה לקבול או לפרעון, הודעות חילול 

והעדה, והחתימות, ההסבות והערבויות של שטרות ושאר 

מסמכים סחירים יעמדו בתקפם עד לסילוקם בלי צורך באיזו 

 . פורמליות שהיא

 זכות חזרה לחייבים .8

הח"מ מסכימים, כי לא יהיו רשאים לדרוש מאת החייבים או 

לנקוט נגד החייבים צעדים כלשהם או להגיש הוכחת חוב 

של החייבים  או בעלי תפקיד דומה אחר למפרקים, לנאמנים

ו/או לתבוע בתחרות עם הבנק בגין או בקשר לסכומים 

המובטחים, ששילמו או שנדרשו או שעשויים להדרש לשלם 

לבנק )אף אם שילמו לבנק את מלוא הסכומים המובטחים(, 

 ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.

 חדלות פירעון .9

)פשיטת רגל,  פתיחה בהליכי חדלות פירעון במקרה של

יהיה הבנק רשאי  (דומה הליךפתיחת הליכים או פירוק, צו ל

)למרות כל תשלום לבנק על ידי הח"מ או על ידי כל אדם אחר, 

של כל או חלק מהסכומים המובטחים( לתבוע את מלוא סכום 

התביעה של הבנק, או להסכים לאיזה תשלום של פשרה 

ולקבלו, כאילו ערבות זו לא היתה קיימת, והח"מ מתחייבים 

במקרים כאלה בתחרות עם הבנק עד אשר יקבל לא לתבוע 

 הבנק את מלוא סכום תביעתו נגד החייבים.

 חזקה, עכבון וקיזוז .10

להבטחת הסכומים המובטחים תהא לבנק זכות עיכבון  .א

ו/או עיכוב על כל הכספים, בין במט"י ובין במט"ח, 

המגיעים או שיגיעו לח"מ או מי מהם מהבנק, בין לבד ובין 

יחד עם אחרים, כפוף לכל דין, בכל חשבון ובכל סניף של 

הבנק ו/או בכל אופן או עילה שהם, וכן על כל  השיקים, 

ירות ערך, שטרי המטען, מסמכים סחירים, שטרות, ני

מסמכים אחרים, דוקומנטים בקשר עם טובין, זהב, 

מטבעות, פוליסות ביטוח, המחאות זכות, מטלטלין ונכסים 

אחרים מכל מין וסוג שהוא של הח"מ או מי מהם, שנמסרו 

ו/או ימסרו לבנק על ידי הח"מ או מי מהם, או שנמסרו 

י כלשהו, לגביה, לביטחון או לבנק עבורם על ידי צד שליש

לשמירה, או בכל אופן אחר שהוא, ועל תמורתם, 

פירותיהם והכנסותיהם, לרבות על זכויות הח"מ בקשר עם 

כל אלה, ולרבות על זכויות שיווצרו לח"מ בגין עסקאות 

 (. "נכסי הח"מ"עתידיות )הכל יקרא להלן ביחד ולחוד: 

עה מוקדמת, הבנק יהיה רשאי, בכל עת, ללא צורך בהוד

לעכב תחת ידו את נכסי הח"מ, כולם או חלקם, עד לסילוק 

המלא והסופי של כל הסכומים המובטחים, תוך שמירה על 

יחס סביר, בהתחשב במקדמי בטחון ואמות מידה שייקבעו 

על ידי הבנק מעת לעת, בין שווי נכסי הממשכנים 

 המעוכבים לבין הסכומים המובטחים.

הסכומים המובטחים אשר טרם הגיע ביחס לסכומים מבין 

מועד פרעונם, יהא הבנק רשאי לפעול בהתאם לאמור 

לעיל, אם היה סבור כי קיים חשש סביר שהחייבים ו/או 

 הח"מ לא ישלמו לו סכומים אלה במלואם ובמועדם.

הבנק יודיע לח"מ על הפעלת זכות כלשהי מזכויותיו על פי 

 סעיף זה, לאחר הפעלתה.

 יות הבנק על פי ס"ק א' לעיל, הבנק יהיהלגרוע מזכו בלי .ב

רשאי )אך לא חייב(, מעת לעת, ללא צורך בהודעה 

מוקדמת, לקזז כל סכום מהסכומים המובטחים שהגיע 

מועד פרעונו )לרבות כל סכום מהסכומים המובטחים 

שהגיע מועד פרעונו עקב העמדה לפרעון מיידי ו/או האצת 

עם החייבים( כנגד  פרעון על פי דין ו/או על פי המוסכם

בין במט"י ובין במט"ח, המגיעים הכספים, כולם או חלקם, 

או שיגיעו לח"מ או מי מהם מהבנק, בין לבד ובין יחד עם 
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אחרים, כפוף לכל דין, בכל חשבון ובכל סניף של הבנק 

, וזאת ו/או בכל אופן או עילה שהם )להלן: "כספי הח"מ"(

שכנגדם ייעשה  אף לפני מועד פירעונם של כספי הח"מ

 הקיזוז.

לשם מימוש זכויותיו כאמור, יהיה הבנק רשאי, בין היתר,  .ג

למכור כל סכום במט"ח המהווה חלק מכספי הח"מ ו/או 

לרכוש מט"ח לסילוק הסכומים המובטחים או חלק מהם, 

וזאת לפי שער העברות והמחאות או כל שער אחר שיהיה 

של עמלת  בבנק, בניכוי או בתוספת, לפי העניין,נהוג 

 תשלומי חובה.וחליפין וכל מס, היטל 

לח"מ לא תהיה כלפי הבנק כל תביעה או טענה מכל מין  .ד

וסוג שהוא בגין איזה מהפעולות המפורטות בסעיף זה, 

לרבות בגין מועד מימוש זכויות הבנק והתמורה שנתקבלה 

על ידי הבנק בעבור נכסי הח"מ. בלי לגרוע מכלליות 

במקרים בהם ישתמש הבנק האמור, ידוע לח"מ כי 

בזכויותיו כאמור לפני הגיע מועד פירעונו של פיקדון 

כלשהו, כולו או חלקו, עלולות להיפגע זכויותיהם בהתאם 

לתנאי הפקדת אותו פיקדון, לרבות זכויותיהם לריבית, 

הפרשי הצמדה, הפרשי שער, הטבות, הלוואות, פטור 

מכל ממסים וזכויות אחרות, והם פוטרים את הבנק 

אחריות לנזק ו/או הפסד העלולים להיגרם להם כתוצאה 

 מהפעלת  זכויות הבנק כאמור.

מובהר בזה כי זכויות הבנק על פי סעיף זה תהיינה נוספות  .ה

אם נחתם או יחתם ע"י עיכבון וקיזוז, על פי כתב  על זכויותיו

 פי כל דין.הח"מ ו/או על 

 זקיפת תשלומים .11

כל סכום ו/או כל תשלום, באיזו צורה שהיא, שהבנק יקבל 

מהח"מ או מהחייבים או על חשבונם או מכל אדם או רכוש 

אחר או ממימוש איזה זכות ו/או בטוחה שהיא באיזה אופן 

שהוא, לרבות הכנסה שתתקבל על ידי כונס נכסים ו/או כונס 

ו בעל נכסים ומנהל ו/או מפרק ו/או מנהל מיוחד ו/או נאמן ו/א

תפקיד דומה, ישמשו לשם הפחתת הסכומים המובטחים, 

כולם או חלקם, שהגיע זמן פרעונם. כל סכום ו/או תשלום 

שיתקבלו כאמור לפני הגיע זמן פרעון הסכומים המובטחים, 

כולם או חלקם, הבנק יהיה רשאי להחזיקו תלוי ועומד, מבלי 

שתחול עליו החובה להשתמש בו להפחתת הסכומים 

חים, אף אם הסכום ו/או התשלום הוקצו למטרה זו על המובט

ידי האדם הרשאי להקצותם. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע 

 לעיל. 9מזכויות הבנק לפי סעיף 

 ניכוי במקור .12

כל הסכומים המגיעים ושיגיעו לבנק מהח"מ בקשר עם כתב 

זה ישולמו על ידם במלואם ללא קיזוז, הפחתה או ניכוי במקור 

כלשהו בגין מיסים, אגרות, היטלים או תשלומי חובה של סכום 

אחרים מכל סוג שהוא, קיימים או עתידיים, המוטלים על הח"מ 

 בקשר עם תשלומים המגיעים מהם עפ"י כתב זה.

אם סכומים כאמור לעיל יופחתו או ינוכו במקור, ישלמו הח"מ 

לבנק מייד את כל הסכומים המגיעים מהם כשהם מוגדלים 

בשיעור הדרוש כדי להבטיח שלאחר הניכוי או ההפחתה 

כאמור, יקבל הבנק, במועד הפירעון של אותם סכומים, סכום 

השווה לסכום המלא אותו היה מקבל אלמלא ההפחתה או 

 י. הניכו

 הוצאות .13

כל ההוצאות הכרוכות בכל הליך הנוגע לערבות זו או בקשר 

בטוחות או הוצאה אליה, לרבות תביעה על פי ערבות זו, מימוש 

שנקבעו , של הבנק לפועל, ובכלל זה שכר טרחה לעורכי הדין

על הח"מ,  ויחולעל ידי בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל, 

 אף הם ע"י ערבות זו. ותויהיו מובטח

 רישומים בנקאיים .14

הרישומים בספרי הבנק, צילומים או העתק מרישומים אלה, 

או כל קטע מהם או מהדף האחרון של הרישומים הנ"ל, יהוו 

 . ראיות קבילות להוכחת אמיתות תוכנן

כוללים כל ספר, פנקס, דף חשבון,  - "ספרי הבנק"בכתב זה 

גליון, העתק מכל אחד מאלה, כתב התחייבות, שטר, כרטסת, 

אלקטרוני  כל מערכת איחסון ועיבוד נתונים באמצעות מחשב

וכן אמצעי אחר כלשהו לאיחסון של נתונים ועיבודם, שנעשו 

 במהלך העסקים הרגיל של הבנק.

משמעם כל רישום שנערך על ידי הבנק לרבות  – "רישומים"

ב פלט מחשב או העתק של רישום כאמור, כולל העתק בכת

יד, בין שנרשם במכונת כתיבה ובין שנרשם או הועתק או 

הופק בדרך של הדפסה, שיכפול, צילום )לרבות מיקרו פילם( 

באמצעות מכשיר מכאני, חשמלי או אלקטרוני או באמצעי או 

של מחשבים אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר של רישום 

 .רישום

 כתובות .15

או כל כתובת אחרת בישראל,  להלןכתובות הח"מ הן כמפורט 

או בכל דרך אחרת שתאושר על ידי שעליה יודיעו לבנק בכתב 

כל הודעה, דרישה, העתק חשבון וכל מסמך אחר  .הבנק

שהוא, לרבות מסמכים הנוגעים להליכים משפטיים ולרבות 

(, רשאי הבנק לשלוח או דברי דואר"שיקים ושטרות )להלן: "

ופן אחר, לפי בחירתו. דבר למסור לח"מ בדואר רגיל, או בא

דואר כנ"ל אשר יישלח לח"מ בדואר רגיל לפי המען הנ"ל, 

ייחשב כאילו נתקבל על ידם תוך שלושה ימים ממועד דיוורו. 

אישור הבנק על דבר משלוח או מסירה כאמור ומועדם ישמש 

ביחס למשלוח, המסירה והמועד הח"מ ראייה קבילה כלפי 

  הנזכרים באישור.

רי דואר שנשלחו כאמור ברציפות מספר פעמים, הוחזרו דב

יהיה הבנק רשאי להימנע מלהמשיך ולשלוח דברי דואר למען 

 כאמור.

 כל הודעה לבנק מאת הח"מ בעניין כלשהו הקשור לערבות 

 ________________________ ל זו, תשלח לבנק בכתב

 )כתובת הסניף( 

 או לכל מען אחר עליו יודיע הבנק לח"מ.

 שיפוטמקום  .16

בבית אך ורק נקבע  ,מקום השיפוט הייחודי לצורכי כתב זה

יפו, חיפה, באר -משפט באחת מהערים ירושלים, תל אביב

שבע או נצרת, הקרובה ביותר למקום בו שוכן סניף הבנק שבו 

 –)להלן: "הסניף"( או מתנהלת החבות נשוא המסמך העיקרי 

ו שוכן בכל בית משפט שבאזור שיפוט –לפי בחירת התובע 

הסניף. נקיטת הליכים משפטיים בבית משפט או לשכת הוצאה 

להלן יחד ) או בפני כל גורם אחר המוסמך על פי דין לפועל

"( מסוים לא תמנע מהבנק לנקוט בהליכים מוסמך גורםולחוד: "

 אחר, בין בו זמנית ובין אם לאו.בפני כל גורם מוסמך משפטיים 

 משפט ישראל .17

 יחולו על כתב ערבות זה ועל פירושו.דיני מדינת ישראל 

 העברת זכויות .18

הח"מ נותנים בזה את הסכמתם הבלתי חוזרת לכך שהבנק 

יהיה רשאי, בכל עת ומדי פעם בפעם, מבלי להזקק להסכמת 

הח"מ, להעביר בכל דרך ואופן, לרבות מכירה ו/או הסבה 

ו/או המחאה את זכויות הבנק על פי כתב זה, בשלמות או 

למי שירצה, במישרין ו/או באמצעות חברה ייעודית בחלקים, 

ו/או באמצעות מכירת זכויות להשתתפות בזכויות על פי כתב 

זה ו/או בכל דרך אחרת שהבנק ימצא לנכון, וכל מקבל 

העברה יהיה רשאי גם הוא להעביר את הזכויות הנ"ל 

 לאחרים מבלי להזקק להסכמת הממשכנים, וכן הלאה.

בשיתוף פעולה ככל שיידרש, לצורך  הח"מ מתחייבים לפעול

העברת הזכויות על פי כתב זה כאמור לעיל, ובכלל זה לחתום 

 . על כל מסמך שיידרש לענין זה
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למניעת ספק ומבלי לגרוע מכל הסכמה אחרת שנחתמה ע"י 

הח"מ, הח"מ מאשרים בזאת כי ידוע להם ומוסכם עליהם, 

נמחה או  כי הבנק יהיה רשאי, בכל עת, לגלות לכל משתתף,

נעבר פוטנציאליים, ובכלל זה יועצים מטעם הבנק ו/או מטעם 

כל מתקשר פוטנציאלי, וכן לחברות העוסקות בדירוג אשראי 

צד " –שיועסקו לצורך דירוג הזכויות על פי כתב זה )להלן 

"( פרטים על הח"מ וכל מידע הקשור לזכויות הבנק שלישי

ם המובטחים על פי כתב זה, וכן כל מידע הקשור לסכומי

, וזאת בקשר עם ו/או לצורך ולביטחונות המשמשים להבטחתו

התקשרותו של הבנק עם צד שלישי, בהסכם למכירת ו/או הסבת 

ו/או המחאת זכויותיו ו/או חובותיו של הבנק לפי כתב זה, ולפי 

המסמכים הנוגעים לסכומים המובטחים ולביטחונות המשמשים 

, לרבות לצורך ניהול אילהבטחתם ו/או בהסכם לשיתוף באשר

 מו"מ בקשר לאמור לעיל. 

 שמירת זכויות .19

ויתור הבנק לח"מ על הפרה קודמת לפי כתב זה, לא ייחשב 

מסכימים כי בכל מקרה  צדדיםכהצדקה להפרה נוספת. ה

אינו משתמש מיד בזכויותיו הנובעות מכתב שאחד הצדדים 

ת אלה זה או קשורות אליו לא תחשב עובדה זו כויתור על זכויו

או לתקדים  מהצד האחראו להסכמה או להודאה איזו שהיא 

רשאי להשתמש בזכויות הנובעות מכתב  צד האחרכלשהו, וה

 זה ו/או הקשורות אליו ו/או מהחוק בכל עת שימצא לנכון.

 חתימה על מסמכים .20

הח"מ מתחייבים לחתום על כל מסמך ועל כל טופס בהתאם 

לדרישת הבנק, אם ובמידה שעל פי חוקי מדינת ישראל כולם 

או מקצתם יש או יהיה צורך לפי שיקולו הבלעדי של הבנק 

בחתימתם של הח"מ על מסמך או טופס כלשהו כדי לתת או 

 להשאיר תוקף מלא לכתב זה על כל הוראותיו. 

 ערבות נוספת .21

בות זו הינה ערבות נוספת, ואינה באה במקום ערבות ער

אלא  כלשהי שנתנה ע"י הח"מ בעבור החייבים לטובת הבנק

 אם אותה ערבות בוטלה במפורש ובכתב על ידי הבנק.

 כתב הערבות .22

מקור כתב ערבות זה ישאר בידי הבנק גם אם סולקו לבנק כל 

ח הסכומים המובטחים ו/או הסתיימה אחריותם של הח"מ מכו

 הערבות.

 ידנו על חתום העתק לקבל מזכותנו לגרוע כדי לעיל באמור אין

 .זה ערבות כתב של

 הוראות מיוחדות לתושבי חוץ .23

לעיל, כי כתב זה וכל  17מובהר בזה, כאמור בסעיף  .א

ו בקשר אליו, יהיו כפופים נהאישורים וההודעות שיינת

לדיני מדינת ישראל ויפורשו על פיהם, אלא אם כן סוכם 

 אחרת בכתב.

לעיל, הבנק והח"מ  17 -ו 16בלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .ב

מסכימים באופן בלתי חוזר כי לבתי המשפט בישראל וכן 

או בפני כל גורם אחר  ללשכות ההוצאה לפועל בישראל

"( גורם מוסמך)להלן, יחד ולחוד: "המוסמך על פי דין 

תהיה הסמכות הייחודית לדון בכל תביעה או הליך 

ולהכריע בכל המחלוקות הנובעות מכתב זה או הקשורות 

הגורם אליו, והצדדים מקבלים את סמכות השיפוט של 

 כאמור. המוסמך

דין בקשר עם תביעות -הח"מ מסכימים בזה כי כל כתבי בי .ג

 או הליכים שיינקטו נגדם במדינת ישראל יימסרו 

 ___________________ -באמצעות מסירתם ללהם 

שכתובתו _______________________________ 

 "(.דין-נציג לקבלת כתבי בי)להלן: "

דין הינו בלתי חוזר והח"מ -מינויו של הנציג לקבלת כתבי בי .ד

מתחייבים להודיע לבנק מייד על כל שינוי בכתובתו, ובתנאי 

בנק, את הסכמת שתהיה זו כתובת בישראל. הח"מ ימסרו ל

 דין בנוסח נספח א' הרצ"ב.-הנציג לקבלת כתבי בי

הסכמת הח"מ לסמכות השיפוט כאמור לעיל, לא תיפגע  .ה

)ולא תחשב כפוגעת( בזכותו של הבנק לנקוט בהליכים 

מוסמך אחר מחוץ בפני כל גורם משפטיים נגד הח"מ 

בפני גורם למדינת ישראל, ונקיטת הליכים משפטיים 

לא תימנע מהבנק לנקוט הליכים משפטיים מסויים מוסמך 

 זמנית ובין אם לאו.-אחר, בין בו בפני גורם מוסמך

בלי לגרוע מהאמור לעיל, נותנים בזה הח"מ את הסכמתם  .ו

הבלתי חוזרת כי הבנק יהיה רשאי להמציא להם, כל כתבי 

דין בכל תביעה והליך שיוגשו בבית המשפט כאמור -בי

הם בדואר רשום או בדואר לעיל, על ידי משלוח של העתקי

. להלןאויר רשום אשר שולם מראש לכתובתם המצויינת 

יום לאחר  30דין שיישלחו כאמור ייחשבו כנמסרו -כתבי בי

המשלוח. שום דבר מהאמור לעיל לא יפגע בזכות הבנק 

 דין בכל דרך אחרת על פי דין.-להמציא לח"מ כתבי בי

ערבות  מכתב העתק לנו מסר הבנק וכי נויד על חתימתו לפני זה בכתב לעיין סבירה הזדמנות לנו נתנה כי בזה מאשרים "מהח, אנו

 .העיקרי המסמךזה ומ
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 פרטי ערבים וחתימות
 ערב

 אישור הפקיד המאמת ימולא ע"י הערב ימולא ע"י הפקיד

 ___________________________  שם:

 ____________________ :ת"ז

 ________________ ת. לידה:

 נקבה  זכר   מין: 

  כתובת:

 __________________________ תאריך:

 _______________________ שם:

 __________________ מס' טלפון:

__________________________ 

 חתימת הערב

 שם:  _______________________

 ______________________תאריך: 

 _________________________  חתימה:

 ערב

 אישור הפקיד המאמת ימולא ע"י הערב ימולא ע"י הפקיד

 ___________________________  שם:

 ____________________ :ת"ז

 ________________ ת. לידה:

 נקבה  זכר   מין: 

  כתובת:

 __________________________ תאריך:

 _______________________ שם:

 __________________ מס' טלפון:

__________________________ 
 חתימת הערב

 שם:  _______________________

 תאריך: ______________________

 _________________________  חתימה:

 ערב

 אישור הפקיד המאמת ימולא ע"י הערב ימולא ע"י הפקיד

 ___________________________  שם:

 ____________________ :ת"ז

 ________________ ת. לידה:

 נקבה  זכר   מין: 

  כתובת:

 __________________________ תאריך:

 _______________________ שם:

 __________________ מס' טלפון:

__________________________ 

 הערב חתימת

 שם:  _______________________

 תאריך: ______________________

 _________________________  חתימה:

 ערב

 אישור הפקיד המאמת ימולא ע"י הערב ימולא ע"י הפקיד

 ___________________________  שם:

 ____________________ :ת"ז

 ________________ ת. לידה:

 נקבה  זכר   מין: 

  כתובת:

 __________________________ תאריך:

 _______________________ שם:

 __________________ מס' טלפון:

__________________________ 

 חתימת הערב

 שם:  _______________________

 תאריך: ______________________

 _________________________  חתימה:

 


