
בע״מ טפחות מזרחי בנק לכבוד

חוב כל להבטחת בסכום מוגבלת מתמדת ערבות

 בפעם פעם מדי ייתן ו/או נתן ״הבנק״( )להלן: בע״מ טפחות מזרחי ובנק הואיל מבוא
___________________________ תאגיד ת"ז/מספר מספר ________ל

 לגבי ללקוח, הבנק בין בפעם פעם מדי עליהם שיוסכם ו/או שהוסכם התנאים לפי אשראי ״הלקוח״( )להלן:
אשראי; כל

;לבנק חייב ויהיה חייב שהלקוח חובות מיני כל לסילוק לבנק לערוב מעוניינים הח״מ ואנו והואיל

כדלקמן: ומתחייבים ערבים מודיעים, הננו לפיכן

:זו בערבות .1 הגדרות*
 חוזר, אשראי כל כולל - לארץ בחוץ ובין בארץ בין כלשהו, חוץ במטבע ובין ישראלי, במטבע בין ״אשראי״ א.

 כתב ו/או ערבות מתן יתר, משיכת שטרות, תווך שטרות, קניית שטרות, ניכיון הלוואה, חד-פעמי, אשראי
 בניירות-ערך, פעולות מטען, בשטרי טיפול בנקאיות, הקלות ארכה, מתן דוקומנטרי, אשראי פתיחת שפוי,

 הבנק ע״י יינתנו או שניתנו אחר, תשלום או שירות בנגזרים, ו/או פיננסיים במכשירים שונות פעולות
 בעקבותיה או שלפיה אחרת פעולה או עסקה כל וכן לישראל, מחוץ ובין בישראל בין לפקודתו, או ללקוח
 בין ערב, בתור ובין חייב בתור בין הבנק כלפי מהלקוח התחייבויות או חובות להיווצר עשויים או נוצרים

 שעומדים בין שיגיעו, או שמגיעים בין אחרים, עם ביחד ממנו או לבדו בין אחר, אופן בכל ובין מסב בתור
 במישרין שמגיעים בין תנאי, על או מיוחד באופן שמגיעים בין מכן, לאחר או זו ערבות חתימת לפני לפרעון

מכללא. ובין במפורש בין בעקיפין, או
ולהיפך. רבים, כוללת יחיד לשון ב.
ולהיפך. נקבה, מין כוללת זכר מין לשון ג.
 ובין בישראל בין זו ערבות בתאריך הקיימים מסניפיו אחד וכל בע״מ טפחות מזרחי בנק פרושו - ״בנק״ ד.

 הבאים וכן לישראל, מחוץ ובין בישראל בין בעתיד, שהוא מקום בכל שיפתח סניף כל ו/או לארץ מחוץ
לבנק. שלובה חברה או בת חברה וכל במקומו,

 מניותיו, בעלי שותפיו, מנהליו, מפרקיו, אפוטרופסו, צוואתו, מבצעי עזבונו, יורשיו, לרבות - ״הלקוח״ ה.
הלקוח. במקום או מכוח הבא וכל

 מסמכים וכל מטען שטרי בטוחות, ערבויות התחייבויות, חליפין, שטרי שיקים, חוב, שטרי כולל "שטרות" ו.
אחרים. סחירים

 יוקר )אינדקס לצרכן״ המחירים ״מדד בשם הידוע המחירים מדד משמעו - לצרכן״ המחירים ״מדד ז.
המחיה(

 נתפרסם אם אף מדד אותו וכולל לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ע״י המתפרסם וירקות, פירות הכולל
 ובין הנתונים אותם על בנוי יהיה אם בין במקומו, שיבוא רשמי מדד כל וכן אחר רשמי מוסד או גוף ע״י
לא. אם

 טו. קטן בסעיף הנקוב המטבע של היציג השער משמעו יציג״ ״שער או זר״ מטבע של היציג ״שער המונח ח.
 ייקבע לגמרי, או זמנית היציג, השער את לקבוע יפסיק ישראל שבנק במקרה ישראל. בנק ע״י שנקבע להלן,
הבנק. ע״י היציג השער

אחרת. נאמר כן אם אלא ארה״ב דולר משמעו ״דולר״ המונח ט.

הערבות. קרן סכום את להשלים יש יא:.1 סעיף יד:קלפ הנחיות*
הסעיף. את למחוק יש אחר, מקרה בכל המטבע, שם את להשלים יש זר, למטבע צמודה הערבות אם טו:.1 סעיף
המיותר/ים. הסעיף/ים את למחוק יש :3 סעיף

המסומנים. במקומות הערבים כל את להחתים יש
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חתימה

חתימה

תשלום מועד

 במטבע-חוץ, כלשהו סכום של לבנקנוטים ו/או והעברות להמחאות המכירה מחיר משמעו - חליפין״ ״שער י.
 הגבוה - יותר או כאמור חליפין שערי שני בבנק נהוגים יהיו עת באותה אם הבנק. ע״י שיקבע כפי הכל

 מיסים, היטלים, עמלות, לרבות נוספים בתשלומים כרוכה חוץ מטבע המרת תהיה, עת באותה אם שבהם.
הנ״ל. הנוספים התשלומים בצירוף - וכו׳ אחרות הוצאות אגרות,

חדשים( שקלים _____________________________) ₪ ___________________ - הערבות" "קרן יא.
 מימוש או למימושה בקשר הוצאות כל ולרבות זו, ערבות ביול הוצאות לרבות - והוצאות" "חיובים יב.

ישראל. בנק והנחיות הדין להוראות בהתאם והכל הבנק, עו"ד שכ"ט לרבות זו, לערבות בקשר בטוחות
 ערבות על חתימתנו לפני לאחרונה שפורסם לצרכן המחירים מדד הערבות: לקרן ביחס - היסודי" "המדד יג.

 או החיוב ביצוע לפני לאחרונה שפורסם לצרכן המחירים מדד וההוצאות: החיובים מן לאיזה ביחס זו.
הבנק. ידי על ההוצאה תשלום

סכום. כל של ידינו על בפועל התשלום יום לפני לאחרונה שפורסם לצרכן המחירים מדד - החדש" "המדד יד.
. ____________________ של היציג השער - היציג" "השער טו.
 מן לאיזה ביחס זו. ערבות על חתימתנו ביום היציג השער הערבות: לקרן ביחס - הבסיסי" "השער טז.

הבנק. ידי על ההוצאה תשלום או החיוב ביצוע ביום היציג השער וההוצאות: החיובים
סכום. כל של ידינו על בפועל התשלום ביום היציג השער - החדש" "השער יז.
- פיגורים" "ריבית יח.

לצרכן: המחירים למדד צמודה או צמודה אינה הערבות קרן אם •
 לא אם הפיגורים. ריבית שיעור על חוקית הגבלה תהיה אם מקסימלית, חוקית פיגורים ריבית שיעור
 הגבוה הריבית בשיעור הפיגורים ריבית תהיה אזי הפיגורים, ריבית שיעור על חוקית הגבלה תהיה
 להם נקבעה שלא חדשים בשקלים עו"ש בחשבונות חובה יתרות על לעת מעת בבנק נהוג שיהיה ביותר

אשראי. מסגרת

זר: במטבע נקובה או היציג לשער צמודה הערבות קרן אם •
 תהיה לא אם הפיגורים. ריבית שיעור על חוקית הגבלה תהיה אם מקסימלית, חוקית פיגורים ריבית
 מצטברת מירבית ריבית בשיעור הפיגורים ריבית תהיה אזי הפיגורים, ריבית שיעור על חוקית הגבלה

 הכל מאושרת, מסגרת ללא חוץ, במטבע בחשבונות חובה יתרות לגבי לעת מעת בבנק נהוגה שתהיה
מדובר. בו המטבע סוג לפי

הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו לערבות המבוא יט.

לפרעון ותנאי, סייג בכל מותנית ובלתי מסוייגת בלתי מוחלטת, בערבות וחליפיו הבנק כלפי בזה ערבים אנו .2
 ללקוח האשראי למתן בקשר היתר בין מהלקוח, לבנק שיגיעו ו/או המגיעים הסכומים כל של והמדוייק המלא

 או בהם התחייב כבר שהלקוח בין אחרים, עם ביחד ממנו או לבדו מהלקוח אלה חובות שמגיעים בין הבנק, ע״י
 בעתיד, שיגיעו או עכשיו שמגיעים בין מסב, או ערב או חייב בתור ממנו שמגיעים בין לבוא, לעתיד בהם יתחייב

 נזק, דמי עמלה, דמי ריבית, בצרוף בעקיפין, או במישרין, שמגיעים בין בתנאי, או מסויים באופן שמגיעים בין
 להלן: יקראו בזה עבורם ערבים שאנו הנ״ל סכומים )כל והוצאות חיובים מיני וכל שער הפרשי הצמדה, הפרשי

 שער הפרשי ו/או הצמדה הפרשי עבור ערבים שאנו בזה ומוצהר מוסכם ספק כל למנוע כדי הנ״ל״(. ״הסכומים
 כולל ולכן הנ״ל, הסכומים מתוך צמודות ריבית ו/או קרן בגין הלקוח מאת לבנק שיגיעו ו/או המגיעים סוג מכל

הנ״ל. השער והפרשי ההצמדה הפרשי את גם הנ״ל״ ״הסכומים המונח

והוצאות חיובים בתוספת הערבות, לקרן מוגבל הינו זו ערבות עפ״י לבנק לשלם חייבים נהיה שאנו הסכום .3
זו. ערבות ע״י הם אף מובטחים ויהיו עלינו, יחולו אשר לעיל, כהגדרתם

 )יגדלו ישתנו דהיינו לצרכן, המחירים למדד צמודים יהיו וההוצאות החיובים וסכומי הערבות קרן סכום א.
היסודי. המדד לעומת החדש המדד של השינוי למידת יחסי באופן יקטנו( או

 יקטנו( או )יגדלו ישתנו דהיינו היציג, לשער צמודים יהיו וההוצאות החיובים וסכומי הערבות קרן סכום ב.
הבסיסי. השער לעומת החדש השער של השינוי למידת יחסי באופן

אם אלא הראשונה, דרישתו משלוח ממועד ימים עשרה בתוך לזמן, ומזמן עת בכל לבנק, לשלם מתחייבים אנו .4
 של מיידי למימוש דיחוי ללא לפעול צורך קיים הבנק, דעת שיקול פי על בנסיבותיו אשר מיוחד במקרה מדובר

זו: ערבות מכוח מאיתנו שידרוש הסכומים כל את מיידי, באופן לבנק נשלם שאז הערבות,

 הסכומים כל יישאו זו, תקופה תום עד ידינו על ישולם לא הראשונה בדרישתו מאתנו דרש שהבנק הסכום אם
הבנק. ידי על ההוצאה תשלום מיום וההוצאות החיובים וסכומי מועד, מאותו הערבות קרן :פיגורים ריבית

כל בסוף שבפיגור, לסכום הבנק ידי על ותצורף היומיות, היתרות על הבנק ע״י תחושב כאמור, פיגורים ריבית

2 (12.2013) 111.23 ט.



.5 על ויתור
 צעדים נקיטת

הלקוח נגד

 .6 מטבע עסקת
זר

.7 אחריות
 של במקרה
 פירוק, הסדר,
פש"ר

.8 בלתי ערבות
מותנית

 .9 תוקף שמירת
הערבות

דין. לכל בכפוף לעת מעת הבנק ידי על שתיקבע כפי תקופה
העניין. לפי היציג, לשער או לצרכן המחירים למדד היא אף צמודה תהיה הריבית

 תחילה הנ''ל הסכומים פרעון את דרש שהבנק לאחר כאמור מאיתנו שידרוש הסכומים את לבנק נשלם אנו
ומאיתנו. מהלקוח בבד בד לפחות או מהלקוח

 הסכומים אותם לגביית שהם צעדים כל לנקוט מבלי זו ערבותנו מילוי מאיתנו לדרוש רשאי יהיה הבנק
 לגביית שהם צעדים בכל הבנק נקט אחרות. בטוחות מתוך או אחרים, מערבים או מנאמנו ממפרקו, מהלקוח,

 לדחות רשאים נהיה ולא הסכומים אותם של מיידי לתשלום מהתחייבותנו הדבר יגרע לא הסכומים, אותם
הבנק. נקט בהם האחרים הצעדים לתוצאות עד הסכומים אותם תשלום

 מתחייבים אנו מטבע-זר״( ״עיסקת )להלן: כלשהוא זר במטבע ללקוח יינתן או ניתן ו״אשראי״ מקרה בכל
 עיסקת אותה עם בקשר מהלקוח ושיגיעו המגיעים הסכומים כל את זר מטבע באותו לפקודתו או לבנק לשלם
 או והריבית הקרן הצמדת עקב והוצאות עמלות וכן כאלה, יהיו אם הצמדה והפרשי ריבית קרן, כולל זר, מטבע
 מטבע עסקת בגין סכומים זה( ערבותינו כתב )בגין מאיתנו לתבוע ותאלצו במקרה החליפין. לשער מאלה אחת

 בתמורתו או בש״ח מטבע-זר עסקת בגין סכומים לשלם לפועל הוצאה משרד ו/או המשפט בית ע״י ונחוייב זר,
 לשער בהתאם זר למטבע המרתו לשם שיספיק בתמורתו או בש״ח זה סכום לשלם מתחייבים אנו ש״ח,

הממשי. התשלום ביום לעיל( י..1 בסעיף )כמשמעותו החליפין

 הדבר יגרע לא רגלו, פשיטת או פירוקו המשפט( בית ע״י הסדר )לרבות הלקוח חובות בדבר הסדר של במקרה
 להיקף בהתאם הערבות, סכום מלוא את מאיתנו לדרוש רשאי יהיה והבנק זו ערבות עפ״י מהתחייבויותינו

 פשיטת של במקרה הפירוק. או הרגל פשיטת ההסדר, אלמלא מהלקוח לבנק מגיעים שהיו כפי הנ״ל הסכומים
 העניין( )לפי הפירוק או הרגל בפשיטת לתבוע רשאי הבנק דומים, והסדרים המקרה( )לפי פירוק או הרגל

 רשאי יהא וכן זו ערבותנו בתוקף ישולם ו/או ששולם מה בחשבון להביא מבלי החוב סכום למלוא בהתאם
 ולא הבנק עם בהתחרות כאלה במקרים לתבוע לא מתחייבים אנו פשרה. של תשלום לאיזה להסכים הבנק

 ההתחייבויות או הסכומים הפחתת לצורך אחר באופן או כנ״ל הבנק ע״י שנתקבל סכום כל מהבנק לתבוע
בזה. בעדם ערבים שאנו

 ידוע היה אם הנ״ל. הסכומים סילוק בגין נוספים ערבות או בטוחה כל הלקוח מאת לקבל חייב אינו הבנק
 נוספות, ערבויות או מהלקוח שונות בטוחות לקבל עמד שהבנק זו ערבות על חתימתנו לפני או עם לנו

 והערבים אלו בטוחות קיבל לא והבנק זו, ערבות פני על האחרים הערבים שמות צויינו בו המקרה לרבות
 כל את נמלא ואנו זו ערבותנו מתוקף ייגרע לא - זו ערבות על או ערבויות על חתמו לא הנוספים

פיה. על התחייבותנו

 בהסכמתנו בין הלקוח, ידי על ייחתמו ו/או שנחתמו במסמכים לאמור בכפוף לזמן, מזמן רשאי יהיה הבנק
- כך על הודעה כל מהבנק שקיבלנו מבלי או בידיעתנו בלעדיה, או
ללקוח; כלשהוא אשראי לחדש או להגדיל להקטין, לשנות, להפסיק, א.
דומות; הנחות או זמן של ארכה מאיתנו לאחד או לערבים או לאחרים או ללקוח לתת ב.
 בין בהן, יחזיק או מחזיק שהבנק ערבויות או בטוחות כל מלממש להימנע או לממש לתקן, לחדש, להחליף, ג.

מאיתנו; מאחדים או מאחד או מערבים מאחרים, או מהלקוח שקיבלן
 אחדים עם או אחד אם או עבורו ערבים עם או אחרים עם או הלקוח עם הסדר לעשות או לוותר להתפשר, ד.

מאיתנו;
 או התיישנות , ויתור כתקדים, יחשב שהדבר מבלי זו ערבות עפ''י נגדנו דרישות הגשת להשהות או לדחות ה.

הבנק. מצד רשלנות
 לא המלא, בתוקפה זו ערבות תישאר נזק, כך ע״י נגרם ואפילו הנ״ל, המקרים מן שהוא מקרה כל בקרות
הקטנה, וללא שינוי ללא תשארנה התחייבויותינו וכל יופחת, לא סכומה תשונה, לא תיפגע,

 זכות כל לנו תהיה לא הנ״ל הפעולות מן שהיא פעולה כל יעשה הבנק שאם בזה מותנה ספק כל למנוע כדי
 הזכויות כל על במפורש בזה מוותרים ואנו הערבות בחוק אלו לפעולות בקשר הנזכרות אחרת או ביטול ברירה,
האלו.

 בכתב עליהם לנו הודיע שהבנק שהיא, כל בטוחה או ערובה קבלת אי או בקבלת הזנחה או ארכה ויתור, כל
 ייחשבו ולא מערבותנו יגרעו ולא יפגעו לא שהיא, סיבה מכל פקיעתם ו/או זה, ערבות כתב על חתימתנו לפני

 נהיה שאז הבנק, מרשלנות כתוצאה נגרם הנזק אם למעט זאת, עקב נזק לנו ייגרם אם גם בזכויותינו, כפגיעה
 לפי הערובה, או הבטוחה שחרור או פקיעת עקב לנו שנגרם הנזק סכום כדי ורק אך ערבותנו ממילוי פטורים

הענין.
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על ויתור
הגנה טענת

 שמירת
התחייבויות

תמורה מתן

בטוחות

הבנק זכויות

- המלא בתוקפה ותישאר תשונה לא תוקטן, לא תיפגע, לא זו ערבות .10
 יצוגו או כשרותו מטעמי היתר בין שהיא, סיבה מכל מעיקרה בטלה הבנק כלפי הלקוח של התחיבותו אם א.

 תשכ''ז- , הערבות לחוק ב' בפרק כמפורט מוגן" כ"ערב או יחיד" כ"ערב נחשבים ואנחנו במידה הלקוח. של
 הסבירים באמצעים לדעת עליו היה או ידע הבנק זה ערבות כתב כריתת בעת בו במקרה אזי ,1967

 יחול לא האמור הפגם על לדעת עלינו היה ולא ידענו לא שאנו בעוד האמור הפגם על לרשותו העומדים
לעיל.; א קטן סעיף של ברישא האמור עלינו

כלשהן; טענות הבנק נגד יעלה או לו, יהיו אם או לבנק בחבותו יכפור הלקוח אם ב.
 יעד כחברת ובין קולטת כחברה בין אחרת חברה עם מיזוג בדבר החלטה שקיבלה חברה הינו הלקוח אם ג.

.1999תשנ״ט- החברות בחוק כהגדרתן
 ניתנים ובלתי מלא תוקף בעלי פגומים, בלתי ככשרים, הנ״ל החיובים ייחשבו הנ״ל המקרים מן מקרה בכל
 כל הבנק, נגד טענה כל לנו תהיה שלא בזה מצהירים והננו זו ערבות לצורך ומענה ערעור לכל

 טענות או זכויות על מראש בזה מוותרים ואנו המלא בתוקפן תישארנה זו ערבות עפ״י התחייבויותינו
אלה. במקרים מעניק הערבות שחוק

 צוואה מבצע או נאמן, או מאוגד, בלתי או מאוגד משפטי, גוף הוא הלקוח או מאתנו אחד או שאנו במקרה .11
 לא גופים, של כלשהו צרוף המהווה כלשהו גוף או ארגון או בבנק משותף חשבון בעלי או עזבון, מנהל או

הלקוח. של או שלנו בהרכב או במבנה, בשם, שינוי מכל זו ערבות עפ״י התחייבויותינו ייפגעו

 או ללקוח לתת הבנק שהסכמת מאשרים אנו תמורה, במתן יותנה חלקה, או כולה זו ערבות שתוקף מבלי .12
 או כולן זה, כתב לפי להתחייבויותינו מלאה תמורה מהווה אשראי בפעם פעם מדי הלקוח מיחידי למי

חלקן.

 או קיימים עבורינו, והערבויות הבטוחות כל ישמשו זו ערבות עפ״י התחייבויותינו כל למילוי כבטוחות .13
היתר: ובין יחזיק, או מחזיק שהבנק לבוא, עתידים
 מדי לבנק שנמציא כפי אחרים, סחירים מסמכים או ערך ניירות או אחרים, של או לקוחותינו של שטרות

 יחשבו הם כביטחון לבנק ימסרו אחרים סחירים מסמכים או ערך, ניירות ששטרות, מרגע פעם.
 או לקבול הצגה כגון בשטר אוחז של חובה מכל הבנק את בזה פוטרים אנו לבנק. ומשועבדים כממושכנים

 יעמדו סחירים מסמכים ושאר שטרות על הערבויות ההסבות, והחתימות, והעדה, חילול הודעת לפרעון,
שהיא. פורמליות באיזה צורך מבלי לסילוקם עד בתוקפם

 וזכויות ערך ניירות חוץ, במטבע או ישראלי במטבע כספים, לרבות שהוא, וסוג מין מכל "נכס": - זה בסעיף א. .14
 וכולל לרבות וכן עבורנו כלשהי בצורה לבנק יעביר או העביר אחר גוף כל או שהמדינה כספים וכולל ולרבות

 אופן בכל ו/או למשמרת ו/או לביטחון ו/או לגביה לבנק עבורנו או ידינו על שיימסר ו/או שנמסר כאמור נכס
אלה. נכסים של תמורתם ולרבות אחר,

 ובחשבון כלשהו וממקור כלשהי בצורה הבנק מאת לנו שיגיע ו/או המגיע נכס כל על עכבון זכות תהיה לבנק ב.
 ו/או הנמצאים נכסים וכן אחרים, עם ביחד שמנו על או שמנו על רק רשום החשבון אם בין כלשהו,

 לשמירה הבנק לדעת דרוש שהדבר עת בכל רשאי יהיה והבנק שהוא, זמן בכל עבורנו הבנק בידי שיימצאו
 נכס ידו תחת לעכב מראש, כך על לנו להודיע העניין, בנסיבות סביר שהדבר ככל ניסיון, תוך זכויותיו, על

 הסכומים מתוך סולקו וטרם מאיתנו לבנק יגיעו אשר או המגיעים כסף סכומי כל לסילוק עד כאמור
המובטחים.

 זה סעיף פי על זכותו את להפעיל רשאי יהיה הבנק הגיע, טרם פרעונם שמועד בסכומים שמדובר ככל
לבנק. בהתחייבויותינו נעמוד לא כי סביר חשש בהתקיים רק לעיל כאמור

 החשבון אם בין שהוא חשבון בכל לרשותנו העומדות זכות יתרות למשוך מאיתנו למנוע זכות תהיה לבנק ג.
 עבורנו הבנק בידי שיימצאו ו/או הנמצאות זכות יתרות וכן אחרים, עם ביחד שמנו על או שמנו על רק רשום

 לפגוע עלולה הנ"ל הזכות יתרות שמשיכת סבור והבנק לבנק כספים חייבים שנהיה עת בכל שהוא, זמן בכל
הבנק. בזכויות

 לעיל( ג..14 בסעיף )כמפורט שלנו זכות יתרת כל עת בכל לקזז רשאי יהיה הבנק לעיל, מהאמור לגרוע מבלי ד.
 ככל ניסיון, יעשה הבנק המובטחים. הסכומים לסילוק תשמש הזכות ויתרת המובטחים הסכומים כנגד

 בכל לנקוט רשאי הבנק יהיה האמור ביצוע לשם מראש. כך על לנו להודיע העניין, בנסיבות סביר שהדבר
העניין. בנסיבות לנכון ימצא שהבנק כפי האחרים, או המשפטיים הצעדים

 המובטחים הסכומים כנגד וזאת הגיע טרם פרעונם שזמן שלנו פקדונות לקזז הבנק רשאי יהיה כן כמו
הלקוח. של צפויה הפרה עקב או מיידי לפירעון העמדה עקב לרבות פרעונם, זמן שהגיע
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וחיובים

ערבות
מתמדת

 על שחרור
תנאי

 בגין כגון פיקדון אותו בגין לזכויותינו הנוגע בכל לרעתנו שינויים לחול עלולים כזה במקרה כי לנו ידוע
זה. בעניין הבנק כנגד טענה כל תהיה ולא למענקים זכות ואובדן ריבית אובדן

. כל ידינו על לבנק ששולם סכום כל בבנק, אשראים מספר או באשראי חלקים מספר יהיו או ישנם ללקוח אם
דלהלן: בסדר ייזקף שהיא, דרך בכל הבנק ידי על יתקבל ו/או ייגבה ו/או אחר אדם

בבטוחות. כלל מובטחים שאינם באשראי חלק ו/או אשראי אותו לזכות א.
תקין. בלתי באופן ו/או חלקי באופן בבטוחות המובטחים באשראי חלק ו/או אשראי אותו לזכות ב.
ותקין. מלא באופן בבטוחות המובטחים , באשראי חלק ו/או אשראי אותו לזכות ג.

 הוראות לבנק לתת זכאי הלקוח יהיה שונים, אשראים מס' אשראי סוג באותו קיימים וללקוח במידה 15.1
 פי על הפרעון סדר את לקבוע רשאי הבנק יהיה הלקוח, כן יעשה ולא במידה , האשראים פרעון לסדר באשר
דעתו. שיקול

 , אשראי בגין שלנו חשבון יחייב הבנק שבו סכום ו/או אשראי חשבון על לבנק יסולק אשר כסף סכום כל 15.2
 בגין ריבית לסילוק כך אחר , ההוצאות לסילוק תחילה זה: עדיפות בסדר האשראי חשבון לזכות ייזקף

 סכומים בגין האשראי קרן לסילוק כך ואחר הצמדה הפרשי ו/או רגילה ריבית לסילוק כך אחר פיגורים,
פרעונם. זמן שהגיע

; דעתו שיקול לפי עת, בכל רשאי יהיה הבנק לעיל, 15.2 ו- 15 בסעיפים לאמור בכפוף 15.3
לבנק; הלקוח מאת שיגיע או המגיע סכום בכל שלנו שהוא חשבון כל לחייב א.
שלנו. אחר חשבון לכל שלנו, שהוא חשבון בכל לזכותנו שיעמוד סכום כל להעביר , בכך צורך יש אם ב.

 ותחייב הלקוח חשבונות סידור למרות בתוקף ותשאר וחוזרת מתמדת בטוחה בתור תשמש זו ערבות .16
 צוואה, של לפועל מוציאים יורשים, אפוטרופסים, ככולל ייחשב זה )ביטוי מכוחנו הבאים ואת אותנו

 בו הבנק בסניף תתקבל בו מהתאריך יום 30 עבור עד במקומנו( והבאים מפרקים, נכסים, מקבלי נאמנים,
 בערבותנו תפגע לא האמורה הודעתנו הערבות. של הפסקתה בדבר בכתב הודעתנו זו, ערבותנו על חתמנו

 הימים 30 תקופת תום לפני הלקוח בהם התחייב או שעשה והתחייבויות עסקים חובות, עבור ואחריותנו
זו. תקופה לאחר חלים פרעונם כשזמני גם הנ״ל,

. ± 9 ובין שהיא סיבה מכל תפסק או תבוטל זו ערבות עפ״י הבנק כלפי התחייבותנו אם בין כי בזה מסכימים אנו א.
 בית ע״י יחוייב שהבנק מקרה שבכל הרי הסתיימה זו בערבות המפורטת אחריותנו כי לנו יאשר הבנק אם

 חשבונם על או הנ״ל הסכומים לסילוק לבנק ששולם כלשהו סכום כלשהם גוף או לאדם להחזיר המשפט
 שהיא( אחרת סיבה מכל או במרמה העדפה מתוך או טעות מתוך לבנק שולם כזה שסכום מחמת בין )וזאת

 כל בצרוף לעיל כאמור להחזירו יחוייב שהבנק תשלום כל על הבנק את ולשפות לפצות מתחייבים אנו
 התשלום עד מקסימלית ריבית ובצרוף לכך בקשר בהם ישא ו/או בהם יחוייב שהבנק והתשלומים ההוצאות

הבנק. לידי ידינו על זו בפסקה הנזכרים הסכומים כל של בפועל
 במתן להמשיך רשאי הבנק יהיה שהיא, סיבה מכל יתגבשו ו/או יפסקו שהתחייבויותינו מקרה בכל ב.

 הוא להם הסכומים לכל אחראים להיות נמשיך ואנו כאלה גיבוש ו/או הפסקה כל למרות ללקוח, האשראי
 הוצאה או תשלום יבוצעו הגיבוש ו/או ההפסקה שלאחר למרות הגיבוש ו/או ההפסקה בתאריך אחראי
 מטעמו הלקוח, ע״י ייעשו אלה הוצאה או שתשלום בין ממנו, או בבנק הלקוח של כלשהו לחשבון כלשהם

עבורו. או

ערבות בלתי
תלויה

בבטוחות
אחרות

כך ע״י או ידיהן על תיפגע ולא תושפע ולא כלשהן אחרות ערבויות או בבטוחות תלויה בלתי היא זו ערבות .18 
ערך. חסרות או פגומות ערבויות או בטוחות יקבל או קבל שהבנק 
30 לפחות ובכתב מראש מהבנק לבקש זכאים נהיה הלקוח, של נכס בשעבוד גם מובטחים הנ"ל והסכומים היה 
פי על ערבותנו את שנמלא לאחר לזכותנו הלקוח נכס שעבוד העברת ידינו, על הנ"ל הסכומים סילוק לפני יום 

 פוגע הדבר שאין במידה ללקוח. הבנק ידי על יועמד ו/או שהועמד האשראי שסולק ולאחר זה, ערבות כתב
 את הבנק יעשה ידינו, על הנ״ל הסכומים סילוק לפני ובכתב מראש הבנק להסכמת בכפוף אזי - הבנק בזכויות

 מסמכי שעריכת ובלבד - דבר לכל יפה יהיה ההעברה של שכוחה כדי הבנק של מצידו הנדרשות הפעולות
ידינו. על וישולמו יחולו בהעברה הכרוכות הסבירות העלויות וכל ההעברה,

 לאשראי האחרים לערבים לחזור זכאים נהיה לא חלקי, או מלא באופן הנ"ל הסכומים את שפרענו אנו כן, כמו
 הבנק ידי על יועמד ן/או שהועמד האשראי מלוא שסולק לאחר אלא ללקוח, ו/או שישנם, ככל הלקוח, של

ובכתב. מראש הבנק לאישור ובכפוף ללקוח

 התחייבות
לשיפוי

 הבנק את לשפות בזה מתחייבים ואנו לשיפוי התחייבות זה כתב מהווה לעיל המובאת לערבותנו נוסף .19
 כל ללקוח האשראי למתן בקשר לבנק שייגרמו כספים ואובדן הוצאות נזק, כל על הערבות סכום בגבולות

המחוייבים. בשינויים זה כתב לתנאי בהתאם זאת
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 והעתקים פרטיהם, לכל נגדנו קבילה הוכחה וישמשו לנכונים ייחשבו הבנק בספרי הרישומים כל .20
 הרישומים של האחרון מהדף או הנ״ל הרישומים של קטע מכל או הבנק בחירת לפי הנ״ל, מהרישומים

 או האמורים הדף של או הקטע של או הרישומים של ההעתק גבי על הבנק פקיד ע״י שיאושרו הנ״ל
 בהעתקים הנקובים הפרטים ולנכונות הנ״ל הרישומים של לקיומם מספקת הוכחה ישמשו - נפרד במסמך

האמורים.
 כתב הלוואה, חוזה חשבון, מדף העתק חשבון, דף פנקס, ספר, כל גם, ככולל יתפרש הבנק״ ״ספרי המונח

 מחשבים לצרכי נתונים לאחסון אמצעי כל סליל, גיליון, כרטסת, הלקוח, בחתימת שטר התחייבות,
 או רישום כל גם: ככולל יתפרש ״רישומים״ המונח נתונים. לאחסון אחר אמצעי כל וכן אלקטרוניים

 הדפסה, בדרך הועתק או שנרשם ובין כתיבה במכונת או יד בכתב הועתק או שנרשם בין רישום, של העתק
 רישום באמצעי או אלקטרוני או חשמלי טכני, מכשיר כל באמצעות או מיקרופילם( )לרבות צילום שכפול,

 אחרים סימנים או ספרות או מילים הצגת או רישום של אחר אמצעי או אלקטרוניים מחשבים של
כלשהם.

כדלהלן: יצויין הדברים ולהבהרת כלשהו, ספק למנוע על-מנת .21

 הנכלל חשבון )כל חשבון איזה של במספרו שינוי יחול טכניות או ניהוליות משרדיות, ומסיבות במקרה
 האמור כל את יראו הבנק, מסניפי לאחד אחר לחשבון הועבר החשבון אם או זה( בכתב ״אשראי״ בהגדרת
 גם וזאת החשבון, הועבר אליו האחר בסניף או החדש, מספרו לפי האמור לחשבון כמתייחס זה במסמך
 בסניף או מסויים בחשבון הלקוח שקיבל ל״אשראי״ מתייחסת ערבותינו כי זה בכתב שצויין במקרה

מסויים.

דין. כל להוראות בכפוף ידינו, על נוספת הסכמה במתן צורך כל ללא להעברה ניתנת זו ערבות .22

 ראות לפי רשאי יהיה והבנק ובנפרד, ביחד כולם של סולידארית, אחריותם תהיה ערבים, מספר ללקוח אם .23
 מן אחד כל של אחריותו ממנו. חלק או הערבות סכום מלוא את הערבים מן יותר או אחד מכל לגבות עיניו

 שהבנק מחמת או זו ערבות לפי כערבים להתחייב כשירים היו לא שהאחרים מחמת תיפגע לא הערבים
לו. שנתנו בטוחות להם החזיר או מאחריותם אותם שחרר

 בכל עת באותה בתוקף שיהיה דין לכל בהתאם התיישנות טענת לטעון זכויותינו כל על בזה מוותרים אנו .24
 מכתב הנובעות בזכויותיו מיד משתמש אינו שהבנק מקרה בכל כי מסכימים ואנו זו ערבותינו עם הקשור

 איזו להודאה או להסכמה או אלה זכויות על כויתור השהיה של זו עובדה תיחשב לא אליו הקשורות או זה
 ו/או זה מכתב הנובעות בזכויות להשתמש רשאי יהיה והבנק כלשהו לתקדים או הבנק מצד שהיא

לנכון. שימצא עת בכל מהחוק ו/או אליו הקשורות

 מדינת חוקי שעפ״י ובמידה אם הבנק לדרישת בהתאם טופס כל ועל מסמך כל על לחתום מתחייבים אנו .25
 כדי כלשהו טופס או מסמך על בחתימתנו הבנק של שיקולו לפי צורך, יהיה או יש מקצתם או כולם ישראל

הוראותיו. כל על זה לכתב מלא תוקף להשאיר או לתת

 הכתובות לפי רגיל, או רשום במכתב הדואר, באמצעות הבנק ע״י מאיתנו אחד לכל שתישלח הודעה כל .26
 שנשלחה חוקית להודעה תיחשב בכתב, לבנק נודיע שעליה בישראל אחרת כתובת לכל או מטה, הרשומות
 קבילה הוכחה תשמש הבנק מאת בכתב הצהרה הרגילים. הדואר לסידורי בהתאם הנמען ע״י ונתקבלה

ההודעות. של והמשלוח הזמן בדבר

בישראל. יהיה זו ערבותנו ענייני לכל השיפוט מקום כי מסכימים אנו .27

הישראלי. הדין הוא פרשנותו ועל זה מסמך על שיחול הדין .28

 שישמשו בלא בלבד, הטוב הסדר למען ונעשות מקומות מראי לשמש באות זו לערבות השוליים כותרות .29
הערבות. ולפרשנות הצדדים לכוונות עזר כלי

 הערבות, חוק לפי הרגילה החבות מהיקף יותר רחבה זה ערבות כתב פי על חבותנו כי בזאת מובהר .30
1967התשכ"ז-
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________________________________________________________________ מיוחדים: תנאים .31 תוספות

החתום: על באנו ולראיה

חתימה
 מסי / זהות מס׳

תאגיד
כתובת התאגיד שם / ומשפחה פרטי שם תאריך

ערבים חתימת אימות

 ע״ג שמותיהם/חתימותיהם לצד לעיל הנקובים בתאריכים בפני חתמו מטה, רשומים ששמותיהם הערב/ים כי בזאת מאשר הח״מ אני
הערבות כתב של ומשמעותו תוכנו את להם והסברתי זיהוי מסמכי עפ״י ידי על שזוהו לאחר זה, ערבות כתב

 חתימת תאריך
הבנקאי

 חתימת
הבנקאי

תפקיד ומשפחה הבנקאי-פרטי שם
 התאגיד שם / ומשפחה הערב-פרטי שם

 שם בנוסף תאגיד-ירשם שהוא )בערב
התאגיד( בשם שחתם מו״ח
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