
תןח9ט מזרחי

לכבוד
בע"מ טפחות מזרחי בנק

וזכויות כספים ושעבוד קיזוז ערבות כתב

_________________ תאגיד מס' / ______________ ת.ז.________________________________ ו הואיל
 שונים, כסף סכומי אחרים, עם ביחד או לבד לכם, חייב להיות עשוי יהיה או חייב, יהיה או חייב )להלן:"הלקוח"(

 פעם מדי הלקוח, לבין ביניכם עליהם שיוסכם ו/או שהוסכם תנאים לפי אשראי, מתן בגין לבוא, עתידים או קיימים
אשראי; כל לגבי בפעם

 "הסכומים לכם חייב יהיה או חייב שהלקוח הסכומים, כל של הפרעון את לכם להבטיח הסכמנו ואנו והואיל
 לבטחון כערובה ישמש אשר להלן, כמפורט אצלכם חשבוננו שעבוד ידי על האשראי, מתן עם בקשר היתר, בין (הנ״ל"

הנ"ל; הסכומים לסילוק

כדלקמן: חוזרות בלתי הוראות לכם נותנים הננו לכן

: זה ערבות בכתב .1

 חוזר, אשראי כל כולל - לארץ בחוץ ובין בארץ בין כלשהו, חוץ במטבע ובין ישראלי, במטבע בין - "אשראי" א.
 מכתב ו/או ערבות מתן יתר, משיכת שטרות, תווך שטרות, קניית שטרות, נכיון הלוואה, חד-פעמי, אשראי

 בניירות-ערך, פעולות מטען, בשטרי טיפול בנקאיות, הקלות ארכה, זמן מתן דוקומנטרי, אשראי פתיחת שפוי,
 ללקוח הבנק ע"י יינתנו או שניתנו אחר, תשלום או שירות בנגזרים, ו/או פיננסיים במכשירים שונות פעולות

 או נוצרים בעקבותיה או שלפיה אחרת פעולה או עסקה כל וכן לישראל, מחוץ ובין בישראל בין לפקודתו, או
 מסב בתור בין ערב, בתור ובין או חייב בתור בין הבנק כלפי מהלקוח התחייבויות או חובות להיווצר עשויים

 לפני לפרעון שעומדים בין שיגיעו, או שמגיעים כבין אחרים, עם ביחד ממנו או לבדו בין אחר, אופן בכל ובין
 ובין או במישרין שמגיעים בין בתנאי, או מיוחד מסויים באופן שמגיעים בין מכן, לאחר או זו ערבות חתימת

מכללא. ובין במפורש בין בעקיפין,

ולהיפך. רבים, כוללת יחיד לשון ב.

ולהיפך. נקבה, מין כוללת זכר מין לשון ג.

 וכל מטען שטרי המחאות, בטוחות, ערבויות, התחייבויות, חליפין, שטרי שיקים, חוב שטרי פרושם - "שטרות" ד.
אחרים. סחירים מסמכים

 הבאים וכל שלנו מפרקים צוואות, מבצעי עזבון, מנהלי נאמנים, נכסים, מקבלי אפוטרופסים כולל - "אנו" ה.
במקומנו. או מכוחנו

הימנו. נפרד בלתי חלק מהווה זה לכתב המבוא ו.

להלן:) אצלכם _________ הקבוצה מס' ___________ חשבון קבוצת ______________ מס' בחשבוננו .2
 ממושכנים יהיו אשר חוץ, במטבע או ישראלי במטבע פיקדונות ו/או כספים פעם מדי יעמדו או עומדים "("החשבון

זה- בכתב להלן כאמור לכם ומשועבדים
§ £ "( המופקדים "הנכסים : להלן) בסכום הגבלה ללא ________ח מ
,י ס

( _________________________)________________________ל- שווה שהינו בסכום ________
ובמילים( בספרות מטבע וסוג סכום )לציין

£ £ .בן 1ד
(.המופקדים" "הנכסים להלן:) בגינם שיגיעו ככל הצמדה והפרשי ריבית בצרוף
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 הוצאות ועמלות, ריבית קרן, סכומי לרבות הנ"ל, הסכומים של והמדוייק המלא לפרעון הבנק כלפי בזה ערבים אנו .3
 מייד לבנק לסלקם ומתחייבים הלקוח יחתום ו/או חתם עליהם למסמכים בהתאם לבנק שיגיעו הצמדה והפרשי

דרישתו. לפי

 ומאיתנו מהלקוח בבד בד לפחות או מהלקוח תחילה פרעונם את שתדרשו לאחר הנ"ל הסכומים את לכם נשלם אנו
 בטוחות, מכל תחילה לגבות שתנסו ובלי עזבונו מפרקו, נאמנו, הלקוח, נגד שהם צעדים בכל שתנקטו ומבלי

עבורו. או הלקוח על-ידי לכם שנמסרו

 וגם מכן, לאחר ויוגדלו לפעם מפעם יפחתו הנ"ל הסכומים אם גם סכומה למלוא ביחס בתוקפה תישאר זו ערבותנו
הנחה. או הקלה ויתור, ארכה, מאתנו(, אחר או אחר )כולל שלו ערב לכל ו/או לו תעניקו הלקוח, עם תתפשרו אם

 תוקף חסר או פגום הלקוח של חיובו אם תצומצם או תיפגע לא הערבות סכום מלוא את לכם לפרוע התחייבותנו
 או הבנקאיים השרותים לקבלת בקשר אתכם להתקשר סמכות או כשירות לו היתה לא אפילו שהיא, סיבה מכל

 זכותנו על מראש מוותרים אנו הלקוח, של לחבותו ביחס שהן טענות כל נגדכם תועלינה ואפילו הנ"ל הסכומים
 שיגרמו והוצאות כספים אבדן נזק, כל על הנ"ל, הסכומים בגבולות אתכם, לשפות ומתחייבים כנ"ל טענה כל לטעון

 בהתאם מוגן" כ"ערב או יחיד" כ"ערב נחשבים אנו בו במקרה הלקוח; עם התקשרותכם עקב שהיא צורה בכל לכם
 עליכם היה או ידעתם זה ערבות כתב כריתת בעת בו שבמקרה הרי 1967 - תשכ״ז הערבות לחוק בי פרק להוראות

 על לדעת יכולים היינו ולא ידענו לא שאנו בעוד האמור הפגם על לרשותכם העומדים הסבירים באמצעים לדעת
זו. טענה כלפיכם להעלות נוכל האמור, הפגם

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

 פטורים נהיה שאז הבנק, מרשלנות כתוצאה נגרם הנזק אם למעט זאת, עקב נזק לנו ייגרם אם גם בזכויותינו,
 אף על הענין. לפי הערובה, או הבטוחה שחרור או פקיעת עקב לנו שנגרם הנזק סכום כדי ורק אך ערבותנו ממילוי
 כהגדרתם המופקדים מהנכסים ורק אך להיפרע הבנק יוכל זה ערבות כתב מכח כי מוסכם הערבות בכתב האמור

לו. מחוצה או בבנק הנמצא שלנו אחר נכס מכל ולא לעיל

 כל של והמדוייק המלא לפרעון כבטוחה המופקדים הנכסים את לפקודתכם בזה וממשכנים משעבדים אנו .4
הנ"ל. הסכומים

 שטרות נמשוך לא אנו המופקדים, הנכסים מתוך שהם כספים כל מכם לקבל רשאים נהיה לא אחרים, או אנו .5
 המופקדים מהנכסים שימשכו וכיוצ"ב שטרות לכבד לא רשאי יהיה והבנק המופקדים, הנכסים על באלה וכיוצא

המופקדים. הנכסים מתוך שהם כספים כל לאחרים או לנו לשלם ולא

 כלפי הבנק של מקובלת חבות להיות חדלה המופקדים הנכסים את לאחרים או לפקודתנו או לנו לשלם חבותכם .6
 בטרם במלואם, לכם יסולקו הנ"ל שהסכומים מוקדם בתנאי מותנית חבות להיות הופכת והיא מפקיד, או לקוח
המופקדים. הנכסים חשבון על שהוא תשלום בכל חייבים תהיו

 בחלקים, או בשלמות המופקדים הנכסים את בפעם פעם מדי להעביר רשאים תהיו המוחלט דעתכם שיקול לפי .7
 חלק או הנ"ל הסכומים סילוק לשם דביטורי, או קרדיטורי בבנק, הלקוח של או שלנו אחר חשבון לכל מהחשבון

מהם.

לחשבון. בקשר בינינו קודמים והסכמים התנאות כל למרות יחולו זה, שעבוד בכתב הנ"ל ההוראות .8

הבאות: הזכויות לכם מוקנות קודמים, בסעיפים לעיל מהאמור לגרוע מבלי .9

- זה בסעיף

 ערך ניירות חוץ, במטבע או ישראלי במטבע כספים, לרבות שהוא, וסוג מין מכל - ""נכס 9.1
 כלשהי בצורה לבנק יעביר או העביר אחר גוף כל או שהמדינה כספים וכולל ולרבות וזכויות
 ו/או לגביה לבנק עבורנו או ידינו על שיימסר ו/או שנמסר כאמור נכס וכולל לרבות וכן עבורנו

אלה. נכסים של תמורתם ולרבות אחר, אופן בכל ו/או למשמרת ו/או לבטחון

 וממקור כלשהי בצורה הבנק מאת לנו שיגיע ו/או המגיע נכס כל על עכבון זכות תהיה לבנק 9.2
 וכן אחרים, עם ביחד שמנו על או שמנו על רק רשום החשבון אם בין כלשהו, ובחשבון כלשהו
 עת בכל רשאי יהיה והבנק שהוא, זמן בכל עבורנו הבנק בידי שיימצאו ו/או הנמצאים נכסים

 הענין, בנסיבות סביר שהדבר ככל נסיון, תוך זכויותיו, על לשמירה הבנק לדעת דרוש שהדבר
 או המגיעים כסף סכומי כל לסילוק עד כאמור נכס ידו תחת לעכב מראש, כך על לנו להודיע

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

 בין שהוא חשבון בכל לרשותנו העומדות זכות יתרות למשוך מאיתנו למנוע זכות תהיה לבנק 9.3
 ו/או הנמצאות זכות יתרות וכן אחרים, עם ביחד שמנו על או שמנו על רק רשום החשבון אם

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

 )כמפורט שלנו זכות יתרת כל עת בכל לקזז רשאי יהיה הבנק לעיל, מהאמור לגרוע מבלי 9.4
 הבנק הנ"ל. הסכומים לסילוק תשמש הזכות ויתרת הנ"ל הסכומים כנגד לעיל( 9.3 בסעיף
 האמור ביצוע לשם מראש. כך על לנו להודיע הענין, בנסיבות סביר שהדבר ככל נסיון, יעשה
 לנכון ימצא שהבנק כפי האחרים, או המשפטיים הצעדים בכל לנקוט רשאי הבנק יהיה

הענין. בנסיבות
 כנגד ולקזזם הגיע טרם פרעונם שזמן שלנו פקדונות לפרוע הבנק רשאי יהיה כן כמו

מיידי. לפירעון העמדה עקב לרבות פרעונם, זמן שהגיע הנ״ל הסכומים
 פקדון 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 בגין כגון

ישמשו: זה כתב ממימוש הבנק ידי על שייגבו הסכומים כל . 10

זה. כתב ממימוש כתוצאה הנגרמות ההוצאות לסילוק (1)
 עקב נוספים סכומים כולל לבנק, שיגיעו והריבית הבנקאיים החיובים ההוצאות, יתר לסילוק (2)

הריבית. הצמדת
הקרן. הצמדת עקב נוספים סכומים כולל לבנק, שיגיעו הקרן סכומי לסילוק (3)

 הקשור בכל פרטיהם לכל נגדנו קבילה הוכחה בתור עת בכל וישמשו לנכונים יחשבו בספריכם, כרשום חשבונותיכם . 11
הנ"ל. לסכומים

 להמיר מראש והוראה הרשאה לכם בזה נותנים הננו במועדיהם, מהם חלק או הנ"ל הסכומים פרעון אי של במקרה .12
 כנגד המכירה תמורת את ולקזז החשבון פתיחת במסמכי לאמור בהתאם המתאים למטבע המופקדים הנכסים את

לעיל. 9 בסעיף לאמור בכפוף מהם חלק או הנ"ל, הסכומים

 הוראות בפעם, פעם מידי או מראש לבנק לתת חוזר בלתי באופן מתחייבים אנו בתוקף, יהיה זה שכתב זמן כל .13
 ניתן לא כלשהי שמסיבה מקרה שבכל לכך מסכימים אנו המופקדים. בנכסים הכלולים הפקדונות לחידוש בכתב

 במועד חלקם או הפיקדונות של משיכה הוראת ניתן , שלנו קודמת חידוש להוראת בניגוד או כאמור חידוש הוראת
 לתקופה דומה לתקופה בפיקדון לעניין הנוגע הפקדון כספי את לפעם מפעם להפקיד רשאי יהיה הבנק אזי פירעונם;

 בהתאם שייקבעו הצמדה ו/או ריבית ובתנאי יותר קצרה לתקופה הבנק בחירת לפי או החידוש ערב שהסתיימה
 זה, סעיף מכח פיקדון כספי יחדש שהבנק מקרה שבכל לנו ידוע חשבון. ניהול לחוברת 10 לסעיף בהתאם ו/או לדין

 בו אשר הבנק בסניף שחודש, הפיקדון כספי של ההצמדה תנאי ו/או הריבית שיעורי לגבי מידע לרשותינו יעמוד
פיקדון. אותו מתנהל

 תווך בעסקות עבורנו שנרכשו שטרות לרבות שטרות, לגוביינא עבורנו מחזיקים הנכם שבו חשבון הוא החשבון אם .14
 לנכות, רשאים תהיו אתם תמורתם.. או הנ"ל, השטרות את אף " המופקדים "הנכסים המונח יכלול שטרות,
 הוראות וכל מהם חלק או הנ"ל הסכומים לסלוק בתמורתם ולהשתמש השטרות את ולממש למכור להסב, להעביר,

 לשטרות, ביחס האוחז חובות מכל בזה אתכם פוטרים אנו המחייבים. בשנויים אלו שטרות על אף יחולו זה כתב
 הקשור או הלקוח מהסבות הנובעות התחייבויות וכל כבוד, אי והודעת העדה עשיה, לפרעו, או לקבול הצגה כגון

 באופן או במלואן, בזמן, תעשינה לא או ידכם על תעשינה לא הנ"ל הפעולות אם אף המלא, בתקפן תשארנה אליהן,
הנכון.

 בלי בטול או שנוי לכל ניתנות אינן חוזרות, בלתי הן זה, שבכתב וההתנאות ההתחייבויות ההרשאות, ההוראות, כל .15
 וכו'. אפוטרופסים נאמנים, עזבון, מנהלי יורשים, לרבות מכוחנו, הבאים את גם ויחייב ומראש, בכתב הסכמתכם

 צורה בכל אותן לצמצם או האחרות מן לגרוע באה האחת ואין לזו זו ונוספות חילופיות הן זה שבכתב ההתנאות כל
שהיא.

בישראל. המוסמך המשפט בבית יהיה זה כתב לעניין השיפוט מקום .16

הישראלי. הדין הוא פרשנותו ועל זה מסמך על שיחול הדין .17

ובנפרד. ביחד החותמים את יחייב הוא יותר, או שניים ידי על זה כתב נחתם .18

 - התשכייז , הערבות חוק לפי הרגילה החבות מהיקף יותר רחבה זה ערבות כתב פי על חבותנו כי בזאת מובהר .19
1967.
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מיוחדים תנאים .20

:החתום על באנו ולראיה

חתימה זהות מס׳ מגורים כתובת ומשפחה פרטי שם תאריך

ערבים חתימת אימות

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

. הערבות כתב

 חתימת תאריך
הבנקאי

הבנקאי חתימת תפקיד
 הבנקאי שם
ומשפחה פרטי

 התאגיד ומשפחה/שם הערב-פרטי שם
 שם בנוסף תאגיד-ירשם שהוא )בערב

התאגיד( בשם שחתם מו״ח
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