מספר סידורי של הבטחון
)לשימוש פנימי(

מש 12 -

_

כתב ערבות ושיפוי בקשר עם אשראי ספציפי שנערך ונחתם ביום______
לטובת בנק הפועלים בע"מ
על ידי:
שם____________________________ :

מס' זיהוי ________________ :כתובת_____________________________ :

שם____________________________ :

מס' זיהוי ________________ :כתובת_____________________________ :

)להלן ביחד ולחוד" :הערב"(
.1

הסכומים הנערבים
 .1.1הנערב לצורך כתב זה הינו:
שם___________________________ :

מס' זיהוי ________________ :כתובת_____________________________ :

שם___________________________ :

מס' זיהוי ________________ :כתובת_____________________________ :

שם___________________________ :

מס' זיהוי ________________ :כתובת_____________________________ :

שם___________________________ :

מס' זיהוי ________________ :כתובת_____________________________ :

)להלן ביחד ולחוד" :הנערב"(:
 .1.2הערבות שיוצר הערב לטובת הבנק על פי כתב זה הינה:

.1.2.1להבטחת הפירעון המלא והמדויק של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאת הנערב בקשר עם אשראי מסויים )בחר
אחד מהבאים(:
.1.2.1.1








 הלוואה ספציפית
הלוואה בסכום של ____________ שהועמדה לנערב ע ל יד י הבנ ק בחשבון מספר _________ בסניף _____
)____( של הבנק המתנהל על שם _________________________ )להלן" :חשבון הנערב"( ,וזאת על פי
המסמכים הבאים אשר עותק מהם מצורף לכתב זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו )בחר אחד מהבאים(:
כתב התחייבות להחזרת הלוואה בשקלים חדשים שנערך ביום. __________ :
כתב התחייבות להחזרת הלוואה במטבע חוץ שנערך ביום._____________ :
בקשה פרטנית לקבלת הלוואה בשקלים חדשים שנערכה ביום ________ ,הבאה בהמשך לבקשה לפתיחת חשבון
ותנאים כלליים לניהול החשבון.
בקשה פרטנית לקבלת הלוואה במטבע חוץ שנערכה ביום __________ ,הבאה בהמשך לבקשה לפתיחת חשבון
ותנאים כלליים לניהול החשבון.
בקשה פרטנית לקבלת הלוואה בשקלים חדשים שנערכה ביום ______ ,הבאה בהמשך לכתב תנאים כלליים לקבלת
הלוואות שנערך ביום _____.
בקשה פרטנית לקבלת הלוואה במטבע חוץ שנערכה ביום _______ ,הבאה בהמשך לכתב תנאים כלליים לקבלת
הלוואות שנערך ביום ______.
)להלן בהתאמה" :האשראי" ו " -מסמכי האשראי"(;

.1.2.1.2






 מסגרת עו"ש ספציפית
מסגרת עו"ש בסכום של ____________ שהוקצתה לנערב על ידי הבנק בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים
שם
על
המתנהל
הבנק
של
)____(
_____
בסניף
_________
מספר
בחשבון
_________________________ )להלן" :חשבון הנערב"( ,וזאת על פי המסמכים הבאים אשר עותק מהם
מצורף לכתב זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו )בחר אחד מהבאים(:
כתב התחייבות לקבלת מסגרת אשראי חוזר בשקלים חדשים שנערך ביום. _____________ :
כתב התחייבות לקבלת מסגרת אשראי חוזר ב  * __________ -שנערך ביום. _____________ :
בקשה פרטנית להקצאת מסגרת אשראי חוזר בשקלים חדשים שנערכה ביום ________ ,הבאה בהמשך לבקשה
לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול החשבון.
בקשה פרטנית להקצאת מסגרת אשראי חוזר ב  * __________ -שנערכה ביום __________ ,הבאה בהמשך
לבקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול החשבון.
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 בקשה פרטנית להקצאת מסגרת אשראי חוזר בשקלים חדשים שנערכה ביום ________ ,הבאה בהמשך לכתב
תנאים כלליים להקצאת מסגרות אשראי חוזר בחשבונות עובר ושב שנערך ביום _____.
 בקשה פרטנית להקצאת מסגרת אשראי חוזר ב  * __________ -שנערכה ביום __________ ,הבאה בהמשך
לכתב תנאים כלליים להקצאת מסגרות אשראי חוזר בחשבונות עובר ושב שנערך ביום ____.
)להלן בהתאמה" :האשראי" ו " -מסמכי האשראי"(; וכן

.1.2.2בנוסף לאמור בסעיף  1.2.1לעיל ,הערבות שיוצר הערב לטובת הבנק על פי כתב זה הינה גם להבטחת הפירעון המלא
והמדויק של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאת הנערב בקשר עם כל חיוב בחשבון הנערב )לרבות בחשבון עו"ש
המתנהל בחשבון הנערב( ,והנובע מהאשראי או ממסמכי האשראי )להלן ,ביחד" :סכומי האשראי"( ,וזאת בין שסכומי
האשראי מגיעים או שיגיעו מהנערב לבדו או ביחד עם אחרים  ,בין שהנערב התחייב בהם ובין שהנערב יתחייב בהם בעתיד,
העומדים לפירעון לפני מימוש הערבות לפי כתב זה או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי ,במישרין או בעקיפין,
ובכלל זה סכומי קרן ,ריביות מכל סוג שהוא )כולל ריבית פיגורים( עמלות והוצאות לסוגיהן ,הוצאות מימוש ,שכ"ט עו"ד ,דמי
שיפוי ,דמי ביטוח ,ביול ,ובצירוף ,הפרש י הצמד ה מכ ל סו ג המגיעי ם א ו שיגיע ו מהנער ב לבנק וזאת בכל אופן ודרך בגין
הסכומים האמורים לעיל ,והכל בקשר עם האשראי ועל פי מסמכי האשראי וללא הגבלה בסכום.
)כל הסכומים כאמור בסעיפים  1.2.1ו  1.2.2 -לעיל ,ביחד ולחוד ,ייקראו להלן" :הסכומים הנערבים"(.
.2

קיום הערבות
 .2.1הבנק יהיה רשאי לדרוש מהערב מעת לעת לקיים את הערבות ,במלואה או בחלקה ,ולפרוע את הסכומים הנערבים ,כולם או חלקם
)להלן בסעיף  2זה" :הסכומים שנדרשו"( ,והערב מתחייב לשלם לבנק את הסכומים שנדרשו כאמור בהתאם לדרישת הבנק .אם וככל
שנדרש על פי דין ,הבנק ייתן לערב הודעה מראש בטרם ידרוש ממנו את הסכומים כאמור .1
 .2.2אם הבנק ידרוש רק חלק מהסכומים הנערבים תישאר הערבות בתוקף ביחס ליתרת הסכומים הנערבים שטרם נדרשה.
 .2.3הסכומים שנדרשו יישאו ריבית פיגורים בשיעור ובתנאים כפי שהוסכמו או יוסכמו בכתב בין הבנק לבין הנערב ביחס לסכומים הנערבים
הרלוונטיים ,וזאת עד למועד פירעון הסכומים הנערבים נשוא הדרישה כאמור.
 .2.4הבנק לא יידרש ,לפני מימוש זכויותיו על פי כתב זה או על פי כל דין ,לדרוש מהנערב )או מאדם אחר( ,תחילה ,את תשלום הסכומים
הנערבים או לנקוט צעדים כלשהם נגד הנערב )או נגד אדם אחר( או לממש )או לפעול למימוש ( בטוחה אחרת כלשהי שניתנה להבטחת
הסכומים הנערבים .הערב מוותר על כל זכות ,ככל שקיימת לו על פי דין )שניתן להתנות עליו( ,לדרוש מהבנק לנקוט באילו מהפעולות
האמורות לעיל כתנאי למימוש זכויות הבנק.

.3

תוקף הערבות
 .3.1כתב זה ,הערבות ,תוקפה ,הזכויות ,הסמכויות והתרופות המוקנות לפי כתב זה לבנק וכל התחייבויות הערב כלפי הבנק על פיו:
 .3.1.1לא יהיו תלויים בתוקפן ,או בחוקיותן של בטוחות אחרות כלשהן שהבנק זכאי להן או יהיה זכאי להן ,בקשר לפירעון הסכומים
הנערבים ,לא יושפעו ולא יפגעו על ידיהן וכן לא יושפעו ולא יפגעו במקרה של פגם כלשהו ביצירה או ברישום של בטוחות אחרות
כאמור; וכן -
 .3.1.2לא יהיו תלויים בתוקפם או בחוקיותם של מסמכים אחרים כלשהם; וכן-
 .3.1.3לא יושפעו בשום צורה שהיא ,לא יגרע מתוקפם ,הם לא יצומצמו ולא ישונו ,ולא יראו כאילו נעשה לגביהם ויתור כלשהו ,לרבות
מכוח אילו מהפעולות ,המחדלים ,הנסיבות ,העניינים או הדברים האחרים המפורטים להלן:
.3.1.3.1אי כשירות או חוסר סמכות של הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים הנערבים;
 .3.1.3.2שינוי בבעלות ,בשליטה ,בפעילות ,בשותפים בשותפות או במעמד של הערב ,הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים
הנערבים )ובכלל זה בשל מיזוג או שינוי מבנה אחר(;
.3.1.3.3העדר אפשרות אכיפה ,אי חוקיות ,או חוסר תוקף ,של התחייבות מהתחייבויות הנערב ,הערב או ערב אחר כלשהו
לסכומים הנערבים על פי כל מסמך רלוונטי;
.3.1.3.4אי ביצוע על ידי הערב של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי כל מסמך הרלוונטי לערבותו;
.3.1.3.5הליכי חדלות פירעון ,הסדר חובות ,הבראה ,פשיטת רגל ,פירוק או פטירה )לפי העניין( של הערב או הנערב או של ערב
אחר כלשהו לסכומים הנערבים; פשר ה א ו הסד ר ע ל יד י בי ת המשפ ט א ו פשר ה א ו הסדר אח ר ש ל הער ב א ו הנערב
)ובמקרים אלה הבנק יהיה רשאי לתבוע כנושה את הסכומים הנערבים ,כולם או חלקם ,או להסכים לתשלום כלשהו
בפשרה ולקבלו ,בלי להביא בחשבון כל תשלום ששולם או ישולם לבנק על פי כתב זה(;
.3.1.3.6דחיית הגשת דרישות נגד הערב או הנערב על פי כתב זה או שיהוי בהגשתן ,בלי שהדבר יחשב תקדים ,ויתור,
התיישנות ,פקיעת זכויות או רשלנות מצד הבנק .
 .3.2בנוסף ,תוקפה של הערבות לא יפגע ולא ישונה ,סכומה לא יופחת ,וכל התחייבויות הערב ישארו ללא שינוי ,והסכומים הנערבים ייחשבו
כלפיו ,לצורך כתב זה ,ככשרים ,בלתי פגומים ,בעלי תוקף מלא ובלתי ניתנים לערעור או לטענה ,והכל אף אם יבוצעו אילו מהפעולות
הבאות או יתקיימו אילו מהנסיבות הבאות )ואף אם נגרם לערב נזק כלשהו בשל כך( ,ובלבד שהבנק פעל בתום לב ושלא מתוך מטרה
לפגוע בערב או שאותן פעולות התרחשו בנסיבות שאינן בשליטת הבנק:
 .3.2.1הפסקה ,שינוי ,הקטנה ,הגדלה או חידוש של הסכומים הנערבים ,או של אשראי או שירות בנקאי אחר כלשהו לנערב ,או
התקשרות אחרת אתו;
 .3.2.2מתן ארכה של זמן או הקלות שונות לנערב או לערב אחר כלשהו לסכומים הנערבים;
 .3.2.3החלפה ,חידוש ,תיקון ,ביטול ,שחרור ,ויתור ,הפקעה ,מימוש או הימנעות מלממש בטוחות שהבנק קיבל או יקבל להבטחת פירעון
הסכומים הנערבים מהערב או מהנערב או מערב אחר כלשהו לסכומים הנערבים;
 .3.2.4קבלה או הימנעות מקבלת בטוחה כלשהי מהערב או מהנערב או מצד שלישי כלשהו להבטחת פירעון איזה מהסכומים הנערבים,
או רישום או הימנעות מרישום כדין של בטוחה כאמור;
 .3.2.5פשרה ,ויתור או עשיית הסדר כלשהו עם הנערב או עם ערב אחר לסכומים הנערבים;
 .3.2.6גרימת אי מילוי או שינוי כל חיוב המוטל על הנערב בקשר למתן השירותים הבנקאיים הרלוונטיים ,או אי מילוי או שינוי חיוב כלשהו

] 1הערה לעורך המסמך שיש למחוק לפני הדפסת כתב הערבות :במקרה שמוסיפים תקופת הודעה מוקדמת או התראה ,יש להוסיף אחרי סעיף  2.1את ההוראה הבאה" :בלי
לגרוע מהאמור בסעיף  2.1לעיל ובהתייחס למתן תקופת הודעה מוקדמת כאמור באותו סעיף ,מובהר כי הבנק יהיה פטור ממתן תקופה כאמור או מהמתנה לסיומה וזאת בכל
מקרה בו לדעת הבנק יהיה בכך כדי לפגוע באופן מהותי בזכות כלשהי מזכויות הבנק או כדי לגרוע מאפשרותו לממש את הערבות או בטוחות כלשהן ,או לאחוז באמצעים
לגביית הסכומים שנדרשו".
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שהערב או ערב אחר כלשהו לסכומים הנערבים ערב עבורו;
 .3.2.7במקרה בו חיובו של הנערב או של ערב אחר לסכומים הנערבים כלפי הבנק פגום או חסר כל תוקף מכל סיבה שהיא ,ולרבות אם
לא היתה לו כשרות או סמכות להתקשר לשם קבלת השירותים הבנקאיים הרלוונטיים או להתחייב לפרוע את הסכומים הנערבים
או שיימצא כי איזה מהתחייבויותיו של הנערב כלפי הבנק בטלה מעיקרא או שתועלינה נגד הבנק טענות ביחס לחבותו של הנערב,
ובכלל זה טענות בגין פגמים כאמור לעיל ,ולמעט במקרה בו הבנק ידע או היה עליו לדעת באמצעים הסבירים העומדים לרשותו על
הפגם בעוד שהערב לא ידע על הפגם;
 .3.2.8גם במקרה בו זכותו של הבנק לתבוע מהנערב את תשלום הסכומים הנערבים התיישנה או תתיישן או אם הנערב יכפור בחבותו
לבנק או אם יהיו לו נגד הבנק טענות כלשהן.
למניעת ספק ,הבנק רשאי מעת לעת ,לבצע איזה מהפעולות המפורטות בסעיף  3.2לעיל וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 .3.3לא יהיה בביצוע איזו מהפעולות או בהתרחשות איזה מהמקרים האמורים בסעיפים  3.1או  3.2לעיל כדי להקנות לערב כל זכות ברירה
או זכות לביטול ערבותו לסכומים הנערבים ע ל פ י כת ב זה או זכות אחרת מהזכויות הנזכרות בחוק הערבות או כל הוראת דין שתבוא
במקום חוק הערבות והערב מוותר על כל זכות כאמור.
.4

התחייבויות הערב
זכויות תחלוף ובטוחות
 .4.1הערב מצהיר כי לא קיבל מהנערב בטוחה כלשהי בקשר לערבות על פי כתב זה ,ומתחייב כי לא יקבל בטוחה כאמור ללא קבלת הסכמת
הבנק מראש ובכתב.
 .4.2הערב לא יהיה זכאי ,מכוח מימוש הערבות ,תשלום שנעשה ,בטוחה שמומשה או כספים שנתקבלו ,עבור ,או על חשבון ,חיובו של כל
אדם:
 .4.2.1לזכות תחלוף )סברוגציה( או לקבלת טובת הנאה אחרת כלשהי ,בגין זכות ,ערבות ,בטוחה או סכומים שנתקבלו או שיתקבלו ,על
ידי הבנק על פי מסמך כלשהו מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו בין הבנק לבין הנערב ,או לזכות השתתפות או שיפוי.
 .4.2.2לקבל  ,לתבוע או להיות בעל טובת הנאה כלשהי  ,בכל תשלום  ,חלוקה  ,ערבות או בטוחה  ,מאדם כלשהו או על חשבון אדם כלשהו,
או להשתמש בזכות קיזוז כלשהי נגד אדם כלשהו ,או להחזיק בטובת הנאה אחרת כלשהי ,לגבי תשלום ,חלוקה או בטוחה כאמור.
 .4.2.3הערב מוותר בזאת על כל זכות כאמור ,מתחייב שלא לפעול להשגתה ,וכן יחזיק בנאמנות עבור הבנק וישלם או יעביר מיד לבנק,
כל תשלום ,חלוקה ,טובת הנאה או בטוחה ,שנתקבלו על ידו בניגוד להוראות לעיל )ולצורך כך מהווה כתב זה הסכם נאמנות
בקשר לאמור לעיל(  ,וזאת בלי לגרוע מזכויותיו של הבנק לכל תרופה או סעד אחרים או נוספים בקשר להפרה זו  .אם יעשה שימוש
בזכות קיזוז כלשהי בניגוד לאמור לעיל ,ישולם מיד לבנק סכום השווה לסכום שקוזז כאמור.
 .4.3תחרות בין זכויות
בכל מקרה בו סכום שניתן או שיינתן לבנק ,לרבות על ידי הערב ,שימש לפירעון איזה מהסכומים הנערבים ,או אם הערב נדרש לשלם
איזה מהסכומים הנערבים לבנק או עשוי להידרש לשלמם ,הערב מתחייב:
 .4.3.1לא לתבוע מהבנק כל סכום שניתן או שינתן כאמור;
 .4.3.2לא לתבוע בתחרות עם הבנק את הנערב או צד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחבויות הנערב לבנק ,לרבות לאיזה
מהסכומים הנערבים;
 .4.3.3לא לתבוע ולא להוכיח בפשיטת רגל ,פירוק ,פשרה ,או הסדר תשלום אחר ,בקשר לנערב או בקשר לצד שלישי כלשהו אשר ערב
כלפי הבנק לאיזה מחבויות הנערב לבנק ,לרבות לאיזה מהסכומים הנערבים  ,למע ט לצור ך שמיר ה ע ל זכות תביעת החוב שלו,
ובלבד שכל תשלום ,חלוקה או טובת הנאה כלשהי שיתקבלו מכוח תביעה כאמור או בקשר אליה ישולמו או יועברו מיד לבנק ,וכל
עוד לא שולמו או הועברו כאמור הם יוחזקו בנאמנות על ידי הערב עבור הבנק )ולצורך כך מהווה כתב זה הסכם נאמנות בקשר
לאמור לעיל(.
וזאת עד אשר יקבל הבנק את מלוא הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מאת הנערב לרבות סכומים אשר אינם חלק מהסכומים הנערבים ואת
מלוא הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מצד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחבויות הנערב כלפי הבנק כאמור.
 .4.4השבת סכומים
במקרה שהבנק יחוייב ע ל יד י בי ת משפ ט להחזי ר לאד ם א ו לגו ף כלשה ו סכו ם כס ף ששול ם לבנ ק לסילו ק הסכומי ם הנערבי ם א ו על
חשבונם )וזאת בין מחמת שסכום כזה שולם לבנק מתוך טעות או מתוך העדפה במירמה או מכל סיבה אחרת שהיא( ,וזאת גם אם קודם
לכן בוטלה או הופסקה התחייבותו של הערב כלפי הבנק על פי כתב זה מכל סיבה שהיא או אם הבנק אישר לערב כי אחריותו המפורטת
בכתב זה נסתיימה ,הערב מתחייב לפצות ולשפות את הבנק על כל תשלום שהבנק יחויב להחזירו כאמור לעיל ,בצרוף כל ההוצאות
והתשלומים שהבנק יחוייב בהם או יישא בהם בקשר לכך ,עד לסכומים הנערבים.

.5

ניהול ספרים והמצאת דוחות כספיים
 .5.1הערב מתחייב לנהל ספרי חשבונות נאותים ולהרשות לבנק או לנציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור .הערב מתחייב לסייע
לבנק או לבאי כוחו ולמסור להם לפי דרישתם הראשונה ,כל מאזן ,דו"ח כספי ,פנקס חשבונות ,כרטיס או כרטסת ,סרט ,ספרים,
אסמכתאות ומסמכים אחרים וכן כל מידע שיידרש על ידיהם לרבות הסברים בקשר למצבו הכספי והתפעולי של הערב או עסקו.
 .5.2כמו כן ,הערב מתחייב להמציא לבנק דוחות כספיים שלו ,וזאת על חשבונו ,בתכיפות ובתדירות כפי שיורה לו הבנק מעת לעת.

.6

שיפוי
 .6.1התחייבויות הערב על פי כתב זה מהוות גם ערבות של הערב לטובת הבנק לפירעון המלא והמדויק של כל הסכומים הנערבים וכן
התחייבות לשיפוי שנותן הערב לבנק בקשר איתם  ,והערב מתחייב בזה לשפות או לפצות את הבנק בשל כל נזק  ,הוצאות ואבדן כספים
שייגרמו לבנק בגין הסכומים הנערבים או בקשר עמם ,כל זאת בהתאם לתנאי כתב זה ,בשינויים המחוייבים.
 .6.2למען הסר ספק מובהר בזאת כי חבותו של הערב ,כערב לפירעון הסכומים הנערבים בהתאם לתנאי כתב זה ,מקיפה יותר מהיקף
החבות הרגילה של ערב על פי חוק הערבות.

.7

אופן תשלום ומיסוי
 .7.1בסעיף  7זה יהיו למונחים הבאים המשמעות כמפורט בצידם:
" .7.1.1מס"  -כל המסים ,ההיטלים ,האגרות ותשלומי החובה האחרים ,מכל מין וסוג שהם ,לרבות בגין הכנסה ,רווח הון ,או רווחים,
מע"מ ,ניכויים וניכויים במקור המהווים לפי טיבם ,או המשתלמים על חשבון ,מסים ,אגרות ,היטלים או תשלומי חובה כאמור,
לרבות ריביות וקנסות בקשר למסים ,היטלים ,אגרות ותשלומי חובה כאמור) ,לרבות מס בולים ככל שיחול( ,בקשר לכתב זה
ובקשר עם כל עסקה שתתבצע בהתאם או בכפוף לו ,והמונח "מיסוי" יפורש בהתאמה.
" .7.1.2סכום הניכוי"  -כל סכום ניכוי בגין מס.
" .7.1.3אישורי הניכוי"  -כל הקבלות ,האישורים או הוכחות אחרות שיידרשו על ידי הבנק ,בקשר עם תשלום סכום הניכוי לרשות המס
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הרלוונטית ואשר יהיו לשביעות רצונו המלאה.
 .7.2כל מס שיש לשלמו בקשר עם העסקאות והפעולות ע ל פ י כת ב זה )למעט מס הכנסה לרשויות המס בישראל ,בגין הכנסותיו של
הבנק מריבית ועמלות שהערב חייב לשלם לבנק על פי כתב זה( ,יחולו על הערב בלבד וישולמו על ידו .הבנק רשאי לחייב כל חשבון
של הערב בכל מס שחובה לנכותו במקור ולהעבירו לשלטונות המס הרלוונטיים ,אלא אם ימציא הערב לבנק מראש ולשביעות רצונו,
אישור מתאים מאת הרשויות המוסמכות על פטור מניכוי מס במקור או הפחתתו.
 .7.3כל התשלומים שישולמו על ידי הערב לבנק בהתאם לכתב זה או כנובע ממנו  ,ישולמו לבנק כשהם נקיים מכל מס וניכוי  ,ללא קיזוז
או תביעה נגדית וללא ניכויים בגין או על חשבון קיזוז או תביעה נגדית כלשהם.
 .7.4כל תשלום המגיע לבנק בהתאם לכתב זה )להלן" :הסכום המוסכם"( אשר  ,על פי כל דין ,הערב יידרש  ,לנכות ממנו את סכום הניכוי
הרלוונטי ,ישולם על ידי הערב לבנק בסכום מוגדל ,כך שלאחר ניכוי סכום הניכוי כאמור ,יתקבל בידי הבנק ,במועד התשלום כאמור,
סכום נטו השווה לסכום המוסכם )להלן" :הסכום המלא"( .הערב ישפה את הבנק בגין כל הפסד או עלות בפועל של הבנק בשל
מחדל או הפרה כלשהי מצד הערב בניכוי סכום הניכוי או בשל אי תשלום הסכום המלא .הערב ישלם לרשות המס הרלוונטית את
מלוא סכום הניכוי ,תוך התקופה הנקובה לכך על פי הדין הרלוונטי וימסור לבנק מיד את אישורי הניכוי .בכל מקרה בו בעקבות
תשלום סכום הניכוי על ידי הערב לרשות המס הרלוונטית ,יקבל הבנק בפועל החזר מס או זיכוי מס ,אזי ,בכפוף להמצאת אישורי
הניכוי לבנק ,הבנק ישלם לערב את סכום ההחזר או הזיכוי שקיבל כאמור וזאת עד לסכום הניכוי ששולם על ידי הערב לרשות המס
כאמור .אין באמור לעיל כדי למנוע מהבנק לנהל את ענייני המס שלו לפי שיקול דעתו.
 .7.5בלי לגרוע מיתר הוראות כתב זה ,תנאי לביצוע פעולות בקשר לכתב זה הוא שהבנק יקבע ,לפי שיקול דעתו ,כי ביצוען עומד
בדרישות הדין ובהנחיות שניתנו על ידי הרשויות המוסמכות וכי מולאו כל הוראות הדין ככל שאלה מוטלות על הבנק ,בקשר
לתשלומי מס  .אין באמור לעיל  ,כדי להטיל חובה על הבנק לפעול כאמור ,או להטיל עליו אחריות בנוגע לפעולה כאמור או אחריות
לכך שלא פעל כאמור.
 .7.6הערב ימציא לבנק ,מיד עם דרישתו הראשונה ,כל מידע ,אישור ,מסמך או פטור )ובכלל זה אישור על שיעור ניכוי במקור או פטור
ממנו( ככל שיידרש בקשר עם האמור בסעיף  7זה לעיל ,ולרבות מסמכים הקשורים בדין זר אשר יידרשו על ידי הבנק ,וכן יעדכן את
הבנק בכל שינוי שחל מעת לעת בסטטוס המיסויי של הערב ,ובכלל זה במדינות אזרחות או תושבות של הערב לצורכי מס.
 .7.7לצורך ביצוע האמור בסעיף  7זה ,יהיה הבנק רשאי לחייב כל חשבון של הערב בבנק.
.8

זכויות הבנק
בנוסף לאמור בכתב זה ,לבנק זכויות עיכוב ,עיכבון ,קיזוז ושעבוד ,על כל הכספים ,שטרות ,ניירות ערך ,ניירות סחירים ,עבירים ואחרים,
פיקדונות ,בטוחות ,זהב ,מטבעות ,מט"ח ,דוקומנטים ,זכויות ונכסים אחרים העומדים או שיעמדו בכל אופן ודרך לזכות או עבור הערב בבנק,
לרבות אלה שנמסרו לבנק לגבייה ,למשמרת  ,בתור בטוחה )ובכלל זה על פי כתב זה ( או באופן אחר והכל כמפורט בכל המסמכים שנחתמו או
שייחתמו לטובת הבנק על ידי הערב .הבנק רשאי להשתמש בזכויות כלשהן שלו כאמור לעיל ,וזאת לצורך פירעון הסכומים הנערבים או
הבטחת פירעונם .מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכויות כלשהן של הבנק על פי כל דין .

.9

ערובות ובטוחות אחרות
כערובה לחבויות הערב ולהבטחת הפירעון המלא והמדויק של הסכומים הנערבים ,ישמשו הבטוחות שנמסרו או ימסרו לבנק להבטחת אותן
החבויות או אותם סכומים נערבים )לרבות אם סוכם שאותה בטוחה נמסרה או תימסר להבטחת כלל חבויות הערב או לסכומים נוספים מעבר
לסכומים הנערבים( .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראותיו של הסכם מסוים ,לפיו בטוחה כלשהי תבטיח במועד כלשהו חבויות או
סכומים נערבים שאותם לא הבטיחה אותה בטוחה במועד מסירתה לבנק או שלפיו מועמדות אותן בטוחות גם להבטחת פירעון חבויות שטרם
נוצרו או שמועד פירעונן טרם הגיע .ניתנו או יינתנו לבנק בטוחות אחרות לפירעון חבויות הערב או הסכומים הנערבים יהיו כל הבטוחות בלתי
תלויות זו בזו.

 .10העברה וגילוי מידע
.10.1בסעיף  10זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המובאת בצדם:
" .10.1.1העברה" – מכירה ,הסבה או המחאה או כל דרך אחרת של העברה ,בשלמות או בחלקים ,במישרין או באמצעות חברה ייעודית
)" ("Special Purpose Companyבאופן מלא או באמצעות מכירת זכויות להשתתפות ) (Participationsובכל דרך אחרת
שהבנק ימצא לנכון .ההעברה יכול שתיעשה לנעבר אחד או למספר נעברים ,באותו מועד או מעת לעת;
" .10.1.2מידע"  -מידע המצוי כיום ברשות הבנק או שיהיה מצוי ברשותו בעתיד ,ובכלל זה מידע שהועבר לבנק על ידי הערב או מידע עליו,
אשר לפי שיקול דעת הבנק נחוץ או רצוי להעבירו בקשר להעברת זכויות וחובות הבנק בקשר לכתב זה ,ובכלל זה מידע על הערבות;
" .10.1.3נעבר"  -כל אדם או תאגיד ,בין מישראל ובין מחוץ לישראל;
" .10.1.4הזכויות והחובות בקשר לכתב זה"  -זכויות וחובות הבנק בקשר לערבות ועל פי כתב זה;
" .10.1.5מתקשר פוטנציאלי"  -נעבר אשר הבנק מנהל או עשוי לנהל עמו מו"מ לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לכתב זה אליו;
" .10.1.6יועצים"  -יועצים מטעם הבנק או מטעם כל מתקשר פוטנציאלי וכן חברות העוסקות בדירוג אשראי שיועסקו לצורך דירוג זכויות
וחובות הבנק בקשר לסכומים הנערבים והזכויות והחובות בקשר לכתב זה וחברה משערכת עליה רשאים להסתמך גופים המפוקחים
על ידי אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצורך ציטוט מחירי נכסי חוב לא סחירים שלהם;
.10.2הבנק רשאי בכל עת ,לפי שיקול דעתו ובלי צורך בקבלת הסכמת הערב או הנערב לכך )בכפוף לכל דין( ,לבצע העברה של הזכויות
והחובות בקשר לכתב זה כולן או חלקן )ובלבד שהערב או הנערב לא יישאו בכל הוצאה או עלות הנובעת מההעברה או בקשר אליה
והידועה במועד ההעברה(:
 .10.2.1לכל נעבר שהוא גוף מבין הגופים שלהלן :קרן להשקעות משותפות בנאמנות ,כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות,
תשנ"ד ,1994-או חברה לניהול קרן כאמור; קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות
גמל( ,התשס"ה ;2005-מבטח כמשמעותו בחוק השירותים הפיננסיים )ביטוח( ,תשמ"א ;1981-תאגיד בנקאי ותאגיד עזר
כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( ,תשמ"א 1981-וכן תאגיד מקבוצת החברות לה שייך תאגיד בנקאי ישראלי כאמור; קרן
השקעה ,כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות( ,תשס"ח2008-
או כל תאגיד בשליטתם של הגופים המנויים לעיל וכן לגופים בחו"ל המקבילים לגופים המנויים לעיל )המפוקחים על ידי הרשות
הרלוונטית במדינת התאגדותם או במדינות בהן הם פועלים(; או -
 .10.2.2במסגרת עסקת איגוח )או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לכתב זה לתאגיד יעודי מנפיק( או
במסגרת כל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם; או -
 .10.2.3לכ ל אד ם )א ף א ם אינ ו מבי ן הנעברים המנויים לעיל( ,לפי שיקול דעת הבנק וללא מגבלה )למעט אם וככל שמגבלה כאמור
קבועה בדין(  -וזאת אם אירע אירוע המקנה לבנק זכות להעמיד את הסכומים הנערבים לפירעון מיידי על פי המסמכים שנחתמו
או שייחתמו לטובת הבנק בגין או בקשר עם הסכומים הנערבים.
.10.3למניעת ספק  ,בכל מקרה של העברת הזכויות והחובות בקשר לכתב זה  ,הבנק לא יהיה מנוע מלשמש כמנהל אשראי  ,כנאמן בטוחות
או בתפקיד אחר בקשר עם הזכויות והחובות בקשר לכתב זה כאמור.
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.10.4הערב מתחייב לפעול בשיתוף פעולה לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לכתב זה כאמור ,ובכלל זה לחתום על כל מסמך שיידרש
לעניין זה ,ולבצע כל פעולה שתידרש על ידי הבנק ,לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לכתב זה )ככל שרלוונטי( ,ובלבד שלא
יידרש לשאת בהוצאות לצורך כך.
.10.5הבנק רשאי ,בכל עת ,לגלות מידע לכל מתקשר פוטנציאלי ,נעבר שבוצעה לו העברה ,יועצים או צדדים רלוונטיים .כמו כן ,הבנק
רשאי ,בכל עת ,לגלות מידע ליועצים או לצדדים רלוונטיים ,לצורך התקשרות פוטנציאלית בעסקת איגוח )או עסקה דומה במסגרתה
מועברות הזכויות והחובות בקשר לכתב זה לתאגיד יעודי מנפיק( או בכל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם או
לצורך ביצוען .גילוי המידע כאמור יהיה כפוף לחתימת מקבלי המידע כאמור על כתב התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיהיה מקובל
על הבנק ,וזאת למעט אם חלה על מקבלי המידע כאמור חובה לשמירת סודיות על פי דין
.10.6הערב מתחייב שלא לבצע העברה לאחר של איזו מזכויותיו או חובותיו על פי כתב זה ללא קבלת הסכמת הבנק ,מראש ובכתב.
 .11הוצאות
.11.1הערב ישלם לבנק הוצאות הקשורות לכתב זה או על פיו ,ובכלל זה:
 .11.1.1בקשר לתיקון תנאיו ולפעולות לשמירה על תוקפה של הערבות; וכן . -
 .11.1.2בקשר עם גביית סכומים המגיעים או שיגיעו לבנק על פי כתב זה ,וכל ההוצאות הסבירות הכרוכות במימוש הערבות
ושהבנק לא היה יכול להימנע מהן באמצעים סבירים) ,ובכלל זה שכר בעלי תפקיד והוצאותיהם ושכר טרחה סביר של עורכי הדין(.
.11.2הוצאות הקשורות להליכים משפטיים ייגבו בכפוף להוראות כל דין .סכום שכר טרחת עוה"ד יהיה כפי שייקבע בהחלטות בית המשפט או
לשכ ת ההוצא ה לפועל  ,וא ם אי ן כאלה  ,כפ י שיוסכ ם ע ם הער ב בכתב  .ע ל א ף האמור  ,בהליכ י הוצא ה לפועל  ,א ם ל א נקב ע שכ ר טרחה
כאמור ,יהא הבנק רשאי לחייב את הערב בשכר הטרחה המינימאלי שנקבע מכוח סעיף  81לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א – .1961
.11.3הוצאות שאינן מופיעות בכתב זה או שסכומן לא נקבע בכתב זה ישולמו על ידי הערב בסכומן הממשי.
.11.4כל ההוצאות כאמור לעיל ישולמו על ידי הערב לבנק עם דרישתו הראשונה בכתב ,אולם לגבי פעולה או מעשה שהערב חייב לעשותו
תקום החבות לפי דרישת הבנק או בעת ביצוע הפעולה או המעשה ,לפי המוקדם.
.11.5בלי לגרוע מאיזה מזכויות הבנק על פי כתב זה ,הערב יפרע לבנק כל חבות שלו כלפי הבנק בגין הוצאות בצירוף ריבית בשיעור הריבית
בשיעור המירבי וזאת ממועד היווצרה או ממועד דרישתה ,לפי העניין ,ועד לסילוקה המלא בפועל ,והכל כמפורט בכתב זה.
.11.6כל ההוצאות ,בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המירבי ,כאמור בסעיף  11זה לעיל ,יהיו חלק מהסכומים הנערבים ויהיו מובטחים
על ידי הערבות.
.11.7האמור בכתב זה לגבי הוצאות יחול ,אלא אם כן הוסכם או יוסכם אחרת בין הבנק ובין הערב בכתב.
 .12ספרי הבנק ומידע
.12.1ספרי הבנק וחשבונותיו ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם לכל פרטיהם ,ובין היתר בנוגע לחישוב יתרת הסכומים הנערבים,
פרטי השטרות והבטוחות שניתנו להבטחת הסכומים הנערבים ,ולכל עניין אחר הקשור לכתב זה או לסכומים הנערבים או למסמכים
שיחתמו בהמשך או בקשר לכל אלו .העתקים מספרי הבנק או כל קטע מהם או מהדף האחרון של ספרי הבנק ,שיאושרו על ידי פקיד
הבנק על גביהם או במסמך נפרד ,ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם ולנכונות כל הפרטים הנקובים בהם.
.12.2כל הפרטים שהערב מסר או ימסור לבנק ישמשו את הבנק בעבודתו השוטפת ,כמקובל ובכפוף לכל דין ,וייאגרו ,בהתאם להוראות הדין,
ע ל פ י צרכ י הבנ ק במאגר י מידע ש ל הבנ ק א ו מ י מטעמו  ,א ו במאגר י המיד ע ש ל מ י שיספ ק לבנ ק מע ת לע ת שירות י מחשב או שירותי
עיבוד נתונים או אבטחת מידע או כל שירות אחר לצורך מתן שירותים בנקאיים.
 .13אחריות הערבים
.13.1במקרה והערב הוא שניים או יותר ,יהיו כל יחידי הערב אחראים ביחד ולחוד למילוי כל התחייבויות הערב על פי כתב זה .אם מי מיחידי
הערב הוא פסול דין או הופטר בדרך כלשהי מאחריותו למילוי התחייבות כלשהי כאמור ,לא תיפגע אחריותם של שאר יחידי הערב.
.13.2במקרה שהערב מהווה גוף משפטי ,מאוגד או בלתי מאוגד ,או נאמן או מנהל עזבון או בעל חשבון משותף בבנק ,או ארגון או גוף כלשהו
המהווה צירוף של גופים ,לא תיפגענה התחייבויות הערב על פי כתב זה מכל שינוי בשם ,שינוי מבנה או שינוי בהרכב של הערב.
 .14הודעות והתראות
.14.1הבנק ישלח לערב הודעות בכל הקשור לכתב זה רק ככל שאלו נדרשות בהתאם לדין או על פי סיכום מפורש ובכתב בין הבנק לבין
הערב.
.14.2הערב מתחייב להודיע מיד לבנק על נקיטה בצעדים כלשהם על ידו או כנגדו שעניינם הליכי הבראה או חדלות פירעון ופעולות גבייה של
נושים אחרים כנגדו ,ובכלל זה פירוק ,פשיטת רגל ,הסדר או פשרה בקשר לחובות ,הבראה או הקפאת הליכים ,כינוס נכסים ,עיקול או
פעולות הוצאה לפועל אחרות על כלל נכסיו או על נכס או נכסים שבבעלותו ,שהינם מהותיים בטיבם או היקפם ,או על בטוחות כלשהן
שהעמיד לטובת הבנק.
.14.3בנוסף ,הערב יודיע בהקדם האפשרי לבנק בכתב:
 .14.3.1על שינוי שמו ,כתובתו ומספר הזיהוי שלו;
 .14.3.2על שינוי מבנה ביחס לערב.
 .14.3.3מיד עם היוודע לו :אם הערב הוא חברה ציבורית )כהגדרתה בחוק החברות( ,שותפות מוגבלת ציבורית )כהגדרתה בפקודת
השותפויות ,התשל"ה  (1975 -או תאגיד אחר שהזכויות ההוניות בו )דהיינו ,הזכויות הדומות במהותן לאגד הזכויות המהוות
מניה בחברה( רשומות למסחר בבורסה או מוחזקות על ידי הציבור )בישראל או בחו"ל( – על כל שינוי בשליטה בו לעומת המצב
במוע ד חתימ ת כת ב זה ; א ו א ם הער ב הו א תאגי ד אח ר – על כל שינוי בבעלות על הערב או בשליטה בו לעומת המצב במועד
חתימת כתב זה )ובמקרה של שותפות שאיננה שותפות מוגבלת ציבורית כאמור – על שינוי כאמור בשותף הכללי או בשותפים
המוגבלים(;
 .14.3.4על כל השגה או התנגדות שיהיו לו  ,אם יהיו ,בקשר לכל חשבון ,תמצית חשבון  ,אישור או הודעה כלשהם שמי מהם יקבל מהבנק
בקשר עם כתב זה בערוץ תקשורת כלשהו ,לרבות קבלת מידע באמצעות הדואר ,מכשיר אוטומטי או מסוף של מחשב.
.14.4כל הודעה שתישלח באמצעות הדואר על ידי הבנק לערב  ,במכתב רשום או רגיל  ,לפי הכתובת העדכנית ביותר של הערב המופיעה
בכתב זה או במסמכי פתיחת חשבון בבנק או לפי כל כתובת המופיעה במרשם האוכלוסין או לפי כתובת המשרד הרשום של הערב או
לפי כתובת אחרת שעליה יודיע הערב לבנק בכתב ,תחשב להודעה חוקית שנתקבלה על ידי הערב ,תוך  72שעות מזמן שנשלח
המכתב הכולל את ההודעה.
.14.5אישור בכתב מאת הבנק או מי מטעמו בדבר משלוח הודעה כלשהי כאמור בסעיף  14.1לעיל ובדבר מועד המשלוח ישמשו הוכחה
לכאורה בדבר המשלוח על ידי הבנק ומועדו ,והכל כנקוב באישור.
 .15הדין המהותי ומקום השיפוט
 .15.1כתב זה יפורש על פי ובהתאם לדיני מדינת ישראל.
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 .15.2מקום השיפוט הייחודי לצורך כתב זה נקבע בזה כדלקמן  :בבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום החתימה על כתב זה או בבית
המשפט המוסמך באחת הערים הבאות :ירושלים ,תל-אביב-יפו ,חיפה ,באר-שבע ,לוד או נצרת.
 .16כללי
.16.1כל ההצהרות ,המצגים ,ההתחייבויות ,ההוראות וההרשאות של הערב כאמור בכתב זה הם בלתי חוזרים ובאים בנוסף ובלי לגרוע מכל
הצהרה ,מצג ,התחייבות ,הוראה או הרשאה אחר ת ש ל הערב כלפ י הבנ ק ע ל פ י כת ב ז ה א ו ע ל פ י איזה מהמסמכים שנחתמו או
שייחתמו על ידו ,והבנק התקשר או יתקשר עם הערב בהסכמים להעמדת שירותים בנקאיים נשוא הסכומים הנערבים ובבטוחות
שלהבטחתם ,בין היתר ,בהסתמך על כל ההצהרות ,המצגים ,ההתחייבויות ,ההוראות וההרשאות כאמור.
.16.2כל ביטול או שינוי של חבויות הערב כלפי הבנק על פי כתב זה ,לרבות ויתור או פשרה ,מחייב קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב .כל
ויתור ,ארכה ,הנחה ,שתיקה ,הימנעות מפעולה מצד אחד הצדדים לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או קיומה הבלתי נכון של התחייבות
כלשהי של הצד האחר על פי כתב זה ,לא ייחשבו כויתור של הצד המוותר על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת
בה ניתנה.
.16.3הבנק רשאי לחייב כל חשבון בבנק המתנהל עבור הערב )בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים( ,לפי שיקול דעת הבנק ,בכל הסכומים
שהערב חייב לשלם על פי הוראות כתב זה ואשר לא שולמו כאמור ,והכל למעט אם סוכם אחרת במפורש בין הבנק לבין הערב .מובהר,
כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הערב לשלם לבנק את מלוא הסכומים שהבנק דרש ממנו על פי כתב זה בהתאם לתנאיו.
בלי לגרוע מזכויות הבנק ,לרבות על פי כתב זה ובנוסף להן ,הערב נותן לבנק הוראה והרשאה בלתי חוזרות ,לחייב את חשבונותיו
כאמור בסעיף זה לעיל.
.16.4זכויות הבנק לפי כתב זה הן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו ,ובאות בנוסף ובלי לגרוע מכל זכות שקיימת או שתהיה לבנק על פי דין או על
פי כל מסמך אחר שנחתם או שייחתם על ידי הערב או הנערב או עבור מי מהם .אין באמור בכתב זה כדי לפטור את הנערב או ערב אחר
כלשהו לסכומים הנערבים ,מחבות כלשהי שלו לבנק .הבנק יהיה רשאי לעמוד על זכויותיו ולנקוט כנגד צדדים כאמור בכל האמצעים
המוקנים לבנק על פי כל המסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידם כלפי הבנק ,ועל פי כל דין.
.16.5בכפוף לכל דין ,אין באמור בכתב זה כדי ליצור זכויות לטובת צד שלישי כלשהו.
.16.6בכל מקרה שבו לפי כתב זה רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי ,אין הוא חייב לעשות כן.
.16.7בכל מקרה שבו רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי על פי כתב זה ללא הודעה מוקדמת  -תהיה זכות הבנק כאמור כפופה לאמור בכל דין
שלא ניתן להתנות עליו.
 .17ערב יחיד
.17.1הוראות כתב זה תהיינה כפופות להוראות פרק ב' לחוק הערבות " -ערבות של ערב יחיד" – ביחס לערב שהנו "ערב יחיד" כמשמעות מונח זה
בחוק הערבות.
.17.2בלי לגרוע מהאמור בסעיף  3.2.8לעיל ,מובהר כי אם הערב הינו "ערב מוגן" כמשמעות מונח זה בחוק הערבות ,תקופת ההתיישנות נגד
הערב ,כהגדרתה בחוק ההתיישנות ,התש"ח  ,1958 -תתחיל ביום בו הבנק יהיה רשאי להגיש נגדו תובענה ,בהתאם לסעיף  27לחוק
הערבות.
 .18פרשנות והגדרות
.18.1כותרות הסעיפים באות לשמש מראי-מקומות בלבד ואין להשתמש בהן בפירוש כתב זה.
.18.2לשון יחיד כוללת רבים ולהיפך .לשון מין זכר כוללת מין נקבה ,ולהיפך.
.18.3אלא אם נאמר אחרת במפורש  ,בכל מקרה של איזכור דין כלשהו בכתב זה ,הכוונה היא לנוסחו של הדין כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד
רלוונטי.
.18.4בכל מקום בו נזכרים הערב או הנערב ,לפי העניין ,הכוונה היא לערב או לנערב ,לפי העניין ,לרבות יורשיו ,עזבונו ,מבצעי צוואתו,
אפוטרופוסיו ,מפרקו ,נאמניו ,וכל הבאים מכוחו או במקומו.
 .18.5למעט אם נאמר אחרת במפורש תהיה למונחים הכלולים בכתב הערבות המשמעות כמפורט בצדם:
"בטוחות"  -ערובות ,שיעבודים ,משכונות ובטוחות אחרות מכל מין וסוג שהם.
.18.5.1
"הבנק"  -בנק הפועלים בע"מ על כל אחד מסניפיו או משרדיו בישראל ,וכן כל הבא במקומו או מכוחו וכל נעבר שלו.
.18.5.2
"דוחות כספיים" – דוחות כספיים תקופתיים ,הערוכים במתכונת שנקבעה על פי כל דין ועל פי עקרונות חשבונאיים מקובלים,
.18.5.3
שהערב או חברה-בת כלשהי של הערב ,חייבים או יהיו חייבים לערוך על פי כל דין.
"דין"  -כהגדרתו בחוק הפרשנות ,התשמ"א – .1981
.18.5.4
"חבות"  -חוב ,התחייבות או חיוב כלפי הבנק ,מסוגים כלשהם )קיימים ועתידים ,ישירים או עקיפים ,מותנים ושאינם מותנים,
.18.5.5
לרבות כערבים כלפי הבנק( ומכל עילה שהיא ,הכל כפי שיהיו מעת לעת ,לרבות כל חבות כאמור כלפי הבנק בחשבון כלשהו
ואף אם חשבון כאמור הינו חשבון בבעלות משותפת.
"חובות בגין ערבויות לצד שלישי"  -כל חבות קיימת או שתהיה לערב או לנערב כלפי הבנק בקשר או בגין ערבות שנתן או
.18.5.6
שייתן הערב או הנערב לבנק להבטחת חבות של צדדים שלישיים כלשהם כלפי הבנק ,ובכלל זה ערבות שנתן או שייתן הערב
לבנק להבטחת חבות של הנערב או ערבות שנתן או שייתן הנערב לבנק להבטחת חבות של הערב.
"חוק החברות"  -חוק החברות ,התשנ"ט1999-
.18.5.7
"חוק ניירות ערך  -חוק ניירות ערך התשכ"ח – .1968
.18.5.8
"חוק הערבות"  -חוק הערבות ,תשכ"ז – .1967
.18.5.9
"מט"ח"  -כל מטבע חוץ בר המרה חופשית.
.18.5.10
"ספרי הבנק" – לרבו ת רישומי ם ש ל הבנ ק וג ם כ ל ספר ,פנקס ,דף חשבון ,חוזה ,כתב ,התחייבות ,שטר בחתימת הערב או
.18.5.11
הנערב ,כרטסת ,גיליון של הבנק שהופקו על ידי הבנק ,סליל רישומי הבנק ,העתקים של כל אלו שאושרו על ידי הבנק או הוגשו
על ידו כחלק מספריו וכל שניתן להפיק מכל אלו באמצעי אחסון נתונים או אחזורם ,הדמיה אלקטרונית וטכנולוגיה אחרת,
שנעשו במהלך העסקים הרגיל של הבנק.
"הערבות"  -ערבות הערב לטובת הבנק והתחייבותו לשיפוי הבנק על פי כתב זה.
.18.5.12
"ריבית בשיעור המירבי"  -לגבי מטבע ישראלי  -הריבי ת המירבי ת כפ י שתהי ה מע ת לעת  ,החל ה בבנ ק ע ל יתרו ת חובה
.18.5.13
בחשבון עובר ושב במטבע ישראלי שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף .לגבי מט"ח – הריבית המירבית ,כפי שתהיה מעת
לעת ,החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במטבע החוץ הרלוונטי ,שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף.
"רישומים" -כל רישום או העתק של רישום המשמרים את המידע על פעולות בחשבון בבנק או את נתוניו של חשבון בבנק
.18.5.14
ופרטיו בין שנרשם או הועתק בדרך הדפסה ,שכפול ,הדמיה אלקטרונית ,צילום )לרבות מיקרופילים( ובין שנרשם או העתק
באמצעות כל מכשיר מכני ,חשמלי או אלקטרוני או כל טכנולוגיה המשמרת את המידע על פעולות בחשבון בבנק או בקשר אליו
וכן פלט ,חומר מחשב שהוא מידע ומסר אלקטרוני הכולל נתונים על חשבון בבנק או הודעות הבנק בקשר לחשבון בבנק ,אשר
נוצרו באמצעי רישום של מחשבים של הבנק ,כמשמעותם של "פלט" "חומר מחשב" )שהוא מידע( ו"מחשב" בחוק המחשבים
התשנ"ה  1995 -וכן הדפסת תוכנו של קובץ מחשב על נייר  ,או כל רישום בכל אמצעי אחר של הבנק או הצגת מילים או ספרות
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או סימנים אחרים כלשהם שהבנק נוהג להשתמש או להיעזר בהם ברישומיו.
"שטר או שטרות"  -כל שטר חוב  ,שטר חליפין ,שיק ,התחייבות ,ערבות ,בטוחה ,המחאה ,שטר מטען ,שטר פיקדון ,משיכה,
.18.5.15
פקודת תשלום וכן כל מסמך סחיר מכל סוג שהוא.
"שינוי מבנה"  -ביחס ליישות המשפטית או לגוף המשפטי הרלוונטיים ,כל אחד מאלה:
.18.5.16
 .18.5.16.1מיזוג או פיצול ,כמשמעות מונחים אלה בחלק ה' 2לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ או בחוק החברות) ,לרבות איחוד
וארגון מחדש ,והכל  -בין אם נערכו לפי החלק השמיני או לפי החלק התשיעי לחוק החברות או בכל דרך אחרת( או
כל פעולה שתוצאתה דומה בהתייחס לשותפות או להתאגדות מחוץ לישראל;
 .18.5.16.2פעולה שתוצאתה הינה רכישה ,העברה או קבלה של נכסים שהינם מהותיים עבור היישות המשפטית או הגוף
המשפטי בהיקפם או בטיבם או רכישה או קבלה של התחייבות מהותית כאמור;
 .18.5.16.3קבלה של נכסים תמורת מניות או ניירות ערך אחרים או זכויות אחרות של היישות המשפטית או של הגוף המשפטי,
כאשר הנכסים הרלוונטיים לפעולה כאמור הינם מהותיים עבור היישות המשפטית או הגוף המשפטי ,בהיקפם או
בטיבם.
"שירותים בנקאיים"  -כלל השירותים שהבנק נוהג לתת ללקוחותיו ,על פי המקובל אצלו מעת לעת.
.18.5.17
"שליטה"  -כהגדרתה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ולגבי תאגיד שחוק זה אינו חל לגביו – בשינויים המחוייבים.
.18.5.18
 .19תנאים נוספים _________________________________________________________________________________ :
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חתימות הערבים:
כל אחד מאתנו הח"מ ,מאשר כי הבנק הביא לידיעתו את העובדות המפורטות בכתב זה בקשר עם הסכומים הנערבים בטרם חתימתו על כתב זה.
בנוסף ,כל אחד מאתנו מאשר כי ניתנה לו הזדמנות סבירה לעיין בכתב זה זו טרם חתימתו עליו וכי קיבל לידיו עותק חתום של כתב זה.

ערב  1מתוך
_______ ערבים
שם הערב
)בכתב ידו(

 %חלקו של הערב
)(1

)(3

חתימת הערב
זיהוי החותם

ערב  2מתוך
_______ ערבים
שם הערב
)בכתב ידו(

זיהוי החותם

שם

חתימה

מספר טלפון

שם הערב
עיסוק הערב

מקום העבודה ומענו

)(2

מיקוד

תאריך

מספר ח-ן וסניף בבנה"פ

מספר זהות  /תאגיד

שם

חתימה

מספר טלפון

)(1

זיהוי החותם

חתימת הערב

מספר ח-ן וסניף בבנה"פ

מספר זהות  /תאגיד

כתובת

 %חלקו של הערב

חתימת הערב

שם הערב
)בכתב ידו(

תאריך

הנני מאשר/ת כי ערב מספר  2חתם בפניי
היום לאחר שזיהיתיו ,והצהיר על אמיתות
ונכונות הפרטים דלעיל שנמסרו על ידו

)(3

)(3

)(2

מיקוד

)(1

זיהוי החותם

ערב  4מתוך
_______ ערבים

עיסוק הערב

מקום העבודה ומענו

 %חלקו של הערב

חתימת הערב

שם הערב
)בכתב ידו(

שם הערב

כתובת

הנני מאשר/ת כי ערב מספר  1חתם בפניי
היום לאחר שזיהיתיו ,והצהיר על אמיתות
ונכונות הפרטים דלעיל שנמסרו על ידו

)(3

ערב  3מתוך
_______ ערבים

)(2

מספר ח-ן וסניף בבנה"פ

מספר זהות  /תאגיד

מספר טלפון

שם הערב

כתובת

עיסוק הערב

מקום העבודה ומענו

הנני מאשר/ת כי ערב מספר  3חתם בפניי
היום לאחר שזיהיתיו ,והצהיר על אמיתות
ונכונות הפרטים דלעיל שנמסרו על ידו
 %חלקו של הערב

)(2

מיקוד

תאריך

מספר ח-ן וסניף בבנה"פ

מספר זהות  /תאגיד

שם

חתימה

מספר טלפון

)(1

שם הערב

כתובת

עיסוק הערב

מקום העבודה ומענו

הנני מאשר/ת כי ערב מספר  4חתם בפניי
היום לאחר שזיהיתיו ,והצהיר על אמיתות
ונכונות הפרטים דלעיל שנמסרו על ידו

תאריך

מיקוד

שם

חתימה

) (1מספר הערבים שיש לציין הוא המספר הכולל של הערבים לאיזה מהסכומים הנערבים )כולל הערבים על פי כתב הערבות( ,לרבות מי שערב לכלל
חובות והתחייבויות הנערב לבנק לרבות בערבות מוגבלת בסכום ,גם אם ערבים כאמור אינם חתומים על כתב הערבות ולרבות מי שמשכן נכס
להבטחת איזה מהסכומים הנערבים או מי שמשכן נכס להבטחת כלל חובות והתחייבויות הנערב לבנק לרבות במשכון מוגבל בסכום.
) %" (2חלקו של הערב" נועד להבהיר מהו חלקו )באחוזים( של כל אחד מיחידי הערב בערבות.
) (3על הערב למלא בכתב ידו את שמו המלא בנוסף לחתימתו.
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]אישור תאגיד ישראלי שאינו שותפות מוגבלת[

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ
ג.א.נ,

הנדון :אישור בדבר קבלת החלטת אורגן מוסמך בתאגיד על מתן ערבות והתחייבות לשיפוי

אנו הח"מ) _________________ ,מספר מזהה _____________( )להלן" :הערב" ( מאשרים בזאת כי האורגן המוסמך של הערב )אשר הוא
)בחר אחד מהבאים( :דירקטוריון החברה/ועד האגודה/אחר_________________( ,קיבל את ההחלטות המפורטות בסעיפים  1עד  4להלן ,וזאת
בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות של הערב:
 .1להתחייב כלפי בנק הפועלים בע"מ )להלן" :הבנק"( ולחתום לטובתו על כתב ערבות ושיפוי:

 .1.1להבטחת הפירעון של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאת הנערב בקשר עם אשראי מסויים )בחר אחד מהבאים(:
  .1.1.1הלוואה ספציפית
הלוואה בסכום של ____________ שהועמדה לנערב על ידי הבנק בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים בחשבון מספר
_________ בסניף _____ )____( של הבנק המתנהל על שם _________________________ )להלן" :חשבון הנערב"(,
וזאת על פי המסמכים הבאים אשר עותק מהם מצורף לכתב זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו )בחר אחד מהבאים(:
כתב התחייבות להחזרת הלוואה בשקלים חדשים שנערך ביום. __________ :
כתב התחייבות להחזרת הלוואה במטבע חוץ שנערך ביום._____________ :
בקשה פרטנית לקבלת הלוואה בשקלים חדשים שנערכה ביום ________ ,הבאה בהמשך לבקשה לפתיחת חשבון ותנאים
כלליים לניהול החשבון.
בקשה פרטנית לקבלת הלוואה במטבע חוץ שנערכה ביום __________ ,הבאה בהמשך לבקשה לפתיחת חשבון ותנאים
כלליים לניהול החשבון.
בקשה פרטנית לקבלת הלוואה בשקלים חדשים שנערכה ביום ______ ,הבאה בהמשך לכתב תנאים כלליים לקבלת הלוואות
שנערך ביום _____.
בקשה פרטנית לקבלת הלוואה במטבע חוץ שנערכה ביום _______ ,הבאה בהמשך לכתב תנאים כלליים לקבלת הלוואות
שנערך ביום ______.
)להלן בהתאמה" :האשראי" ו " -מסמכי האשראי"(;
  .1.1.2מסגרת עו"ש ספציפית
מסגרת עו"ש בסכום של ____________ שהוקצתה לנערב על ידי הבנק בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים
שם
על
המתנהל
הבנק
של
)____(
_____
בסניף
_________
מספר
בחשבון
_________________________ )להלן" :חשבון הנערב"( ,וזאת על פי המסמכים הבאים אשר עותק מהם
מצורף לכתב זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו )בחר אחד מהבאים(:
כתב התחייבות לקבלת מסגרת אשראי חוזר בשקלים חדשים שנערך ביום. _____________ :
כתב התחייבות לקבלת מסגרת אשראי חוזר ב  * __________ -שנערך ביום. _____________ :
בקשה פרטנית להקצאת מסגרת אשראי חוזר בשקלים חדשים שנערכה ביום ________ ,הבאה בהמשך לבקשה לפתיחת
חשבון ותנאים כלליים לניהול החשבון.
בקשה פרטנית להקצאת מסגרת אשראי חוזר ב  * __________ -שנערכה ביום __________ ,הבאה בהמשך לבקשה
לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול החשבון.
בקשה פרטנית להקצאת מסגרת אשראי חוזר בשקלים חדשים שנערכה ביום ________ ,הבאה בהמשך לכתב תנאים כלליים
להקצאת מסגרות אשראי חוזר בחשבונות עובר ושב שנערך ביום _____.
בקשה פרטנית להקצאת מסגרת אשראי חוזר ב  * __________ -שנערכה ביום __________ ,הבאה בהמשך לכתב תנאים
כלליים להקצאת מסגרות אשראי חוזר בחשבונות עובר ושב שנערך ביום ____.
)להלן בהתאמה" :האשראי" ו " -מסמכי האשראי"(; וכן -

 .1.2בנוסף לאמור בסעיף  1.2.1לעיל ,הערבות שיוצר הערב לטובת הבנק על פי כתב זה הינה גם להבטחת הפירעון המלא
והמדויק של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאת הנערב בקשר עם כל חיוב בחשבון הנערב )לרבות בחשבון עו"ש
המתנהל בחשבון הנערב( ,והנובע מהאשראי או ממסמכי האשראי )להלן ביחד" :סכומי האשראי"( ,וזאת בין שסכומי האשראי
מגיעים או שיגיעו מהנערב לבדו או ביחד עם אחרים ,בין שהנערב התחייב בהם ובין שהנערב יתחייב בהם בעתיד ,בתור חייב,
ערב ,מסב או בדרך אחרת כלשהי; העומדים לפירעון לפני מימוש הערבות לפי כתב זה או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט
או בתנאי ,במישרין או בעקיפין ,ובכלל זה סכומי קרן ,ריביות מכל סוג שהוא )כולל ריבית פיגורים( עמלות והוצאות לסוגיהן,
הוצאות מימוש ,שכ"ט עו"ד ,דמי שיפוי ,דמי ביטוח ,ביול ,ובצירוף ,הפרשי הצמדה מכל סוג המגיעים או שיגיעו מהנערב לבנק
וזאת בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל ,והכל בקשר עם האשראי ועל פי מסמכי האשראי וללא הגבלה בסכום.
)כל הסכומים כאמור בסעיפים  1.2.1ו  1.2.2 -לעיל ,ביחד ולחוד ,ייקראו להלן" :הסכומים הנערבים"(.
)להלן" :כתב הערבות והשיפוי"(.
 .2לחתו ם ע ל כ ל מסמך נוסף כפי שיידרש על ידי הבנק ,מעת לעת ובכל עת בקשר עם ההחלטה האמורה בסעיף  1לעיל ,ובכלל זה על הודעה
לערב מאת הבנק בדבר גילוי על יתרת החובות הנערבים על פי כתב הערבות והשיפוי.
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ו-
)ת.ז(_____________.
_________________
"המורשים"(:
)להלן:
הבאים
האנשים
את
 .3להסמיך
_____________)ת.ז ,(____________.בהרכב חתימות) ________________ :יחד/לחוד/יחד ולחוד( ,בצירוף חותמת הערב או שמו
המודפס ,לחתום בשם הערב על כתב הערבות והשיפוי ועל המסמכים הנוספים כאמור בסעיף  2לעיל.
 .4אם הערב הוא חברה  -דירקטוריון החברה אישר בנוסף כי התקבלו כל האישורים ,הדיווחים ,הגילויים והתהליכים הנדרשים ,ככל שנדרשים ,על
פי פרקים שלישי וחמישי לחלק השישי של חוק החברות ,התשנ"ט ,1999-בקשר עם האמור במכתבנו זה ,וכי ההחלטות כאמור לעיל ניתנו על
פי שיקולים עסקיים של הערב להשאת רווחיו ובמקרה שהערב מבטיח את חובותיו של תאגיד בהחזקתו ,במישרין או בעקיפין – העמדת
הערבות על פי ההחלטות כאמור לעיל נעשתה כנגד תמורה שוות ערך.
הערב מצהיר ומאשר כי התקבלו כל האישורים הנדרשים לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של הערב לצורך קבלת כל ההחלטות כאמור לעיל
ולצורך ביצוע כל העסקאות והפעולות נשוא החלטה זו באמצעות המורשים.
____________
תאריך

____________________________
חתימה  +חותמת
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אישור עו"ד
)בקשר עם קבלת החלטת תאגיד ישראלי שאינו שותפות מוגבלת(
לכבוד
בנק הפועלים בע"מ )להלן" :הבנק"(
א.ג.נ,.

תאריך__________________:
הנדון______________________________ :
)שם התאגיד(

אני הח"מ ,כעו"ד של ______________ )מספר מזהה ______________( )להלן" :הערב"( מאש ר בז ה כ י הוצג ו בפנ י אישור בדבר קבלת
החלטה של האורגן המוסמך של הערב או פרוטוקול של האורגן המוסמך של הערב ,לפי העניין ,מיום _________ )להלן" :אישור הערב"( ,כתב
ערבות ושיפוי מיום______  ,ע ל נספחי ו )להלן" :מסמכי הערבות"( ,וכן מסמכי ההתאגדות העדכניים של הערב )להלן" :מסמכי ההתאגדות של
הערב"( ,ואני מאשר כלהלן:
.1

כי ה" ה שם ___________ :ת.ז ___________ : .ו – שם ___________ :ת.ז ,__________ :.חתמו בשם הערב על )בחר אחד
מהבאים(:
 אישור הערב ומסמכי הערבות ;2
 מסמכי הערבות ;3
וכי חתימתם המשותפת ,בצירוף חותמת הערב או שמו המודפס ,על המסמכים הנ"ל ועל כל מסמך נוסף שיידרש על ידי הבנק או על פי
דין ,לצורך ביצוע ההחלטות כאמור באישור הערב מחייבת את הערב.

.2

ההחלטות שהתקבלו על ידי האורגן המוסמך של הערב ,כמפורט באישור הערב התקבלו כדין ,בסמכות ,ובהתאמה גמורה למסמכי
ההתאגדות של הערב ,הן תקפות ,עדכניות ומחייבות את הערב לכל דבר ועניין והערב רשאי להתקשר עם הבנ ק ע ל פ י תנא י מסמכי
הערבות ,ולפעול כאמור בהם ,ובכפוף לתנאיהם.

.3

בהתאם למסמכי ההתאגדות של הערב ,הערב כשיר ,לפעול בכל פעילות חוקית ובכלל זה ,לקבל אשראי ושירותים בנקאים אחרים ,ליצור
לטובת הבנק שעבודים להבטחת חובותיו או להבטחת חובות צדדים שלישיים וערבויות להבטחת חובות צדדים שלישיים לבנק ולהמציא
לטובת הבנק בטחונות אחרים ככל שידרשו ,והכל ללא הגבלה בסכום.

.4

בהתאם למסמכי ההתאגדות של הערב ועל פי כל דין ,אין צורך בקבלת הסכמה ,אישור או היתר נוספים מאת אורגן כלשהו בערב או
הסכמה ,אישור או היתר כלשהם מאת צד שלישי כלשהו לביצוע הפעולות הנזכרות בסעיף  3לעיל ,כולן או חלקן ,על ידי הערב ,ואין כל
הוראה המגבילה את יכולת הערב לפעול כאמור.

.5

הערב קיים ורישומו לא נמחק מרישומי הרשם הרלוונטי.

.6

עדכניות מסמכי התאגדות של הערב )בחר אחד מהבאים(:
 לא חל כל שינוי במסמכי ההתאגדות של הערב ,אשר העתק מלא ומאושר כנאמן למקור שלהם הומצא לבנק בתקופה של  12חודשים
הקודמים לאישורי זה.
 רצ"ב העתק מלא ומאושר כנאמן למקור של מסמכי ההתאגדות של הערב.
____________________ ,עו"ד
כתובת___________________ :
חתימה___________________:

 2יש לבחור באופציה זו במקרה בו קיים אישור על קבלת החלטת אורגן מוסמך החתום על ידי מורשי החתימה של הערב.
 3יש לבחור באופציה זו במקרה בו הערב הינו חברה וקיים פרוטוקול החלטה החתום על ידי יו"ר דירקטוריון החברה.

- 12 -

]אישור שותפות מוגבלת[

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ
ג.א.נ,

הנדון :אישור בדבר קבלת החלטת אורגן מוסמך בשותפות מוגבלת על מתן ערבות והתחייבות לשיפוי

)מספר מזהה _____________( ,בתפקידנו כשותף הכללי )להלן" :השותף הכללי"( של
אנ ו הח"מ _________________ ,
_________________ ,שותפות מוגבלת )מספר מזהה __________( )להלן" :הערב"( ,מאשרים בזה כי קיבלנו ,בתפקידנו זה ובעבור הערב,
את ההחלטות המפורטות בסעיפים  3-1להלן ,וזאת בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות של הערב והשותף הכללי:
 .1להתחייב כלפי בנק הפועלים בע"מ )להלן" :הבנק"( ולחתום לטובתו על כתב ערבות ושיפוי:

 .1.1להבטחת הפירעון של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאת הנערב בקשר עם אשראי מסויים )בחר אחד מהבאים(:
  .1.1.1הלוואה ספציפית
הלוואה בסכום של ____________ שהועמדה לנערב על ידי הבנק בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים בחשבון מספר
_________ בסניף _____ )____( של הבנק המתנהל על שם _________________________ )להלן" :חשבון הנערב"(,
וזאת על פי המסמכים הבאים אשר עותק מהם מצורף לכתב זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו )בחר אחד מהבאים(:
כתב התחייבות להחזרת הלוואה בשקלים חדשים שנערך ביום. __________ :
כתב התחייבות להחזרת הלוואה במטבע חוץ שנערך ביום._____________ :
בקשה פרטנית לקבלת הלוואה בשקלים חדשים שנערכה ביום ________ ,הבאה בהמשך לבקשה לפתיחת חשבון ותנאים
כלליים לניהול החשבון.
בקשה פרטנית לקבלת הלוואה במטבע חוץ שנערכה ביום __________ ,הבאה בהמשך לבקשה לפתיחת חשבון ותנאים
כלליים לניהול החשבון.
בקשה פרטנית לקבלת הלוואה בשקלים חדשים שנערכה ביום ______ ,הבאה בהמשך לכתב תנאים כלליים לקבלת הלוואות
שנערך ביום _____.
בקשה פרטנית לקבלת הלוואה במטבע חוץ שנערכה ביום _______ ,הבאה בהמשך לכתב תנאים כלליים לקבלת הלוואות
שנערך ביום ______.
)להלן בהתאמה" :האשראי" ו " -מסמכי האשראי"(;
  .1.1.2מסגרת עו"ש ספציפית
מסגרת עו"ש בסכום של ____________ שהוקצתה לנערב על ידי הבנק בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים
שם
על
המתנהל
הבנק
של
)____(
_____
בסניף
_________
מספר
בחשבון
_________________________ )להלן" :חשבון הנערב"( ,וזאת על פי המסמכים הבאים אשר עותק מהם
מצורף לכתב זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו )בחר אחד מהבאים(:
כתב התחייבות לקבלת מסגרת אשראי חוזר בשקלים חדשים שנערך ביום. _____________ :
כתב התחייבות לקבלת מסגרת אשראי חוזר ב  * __________ -שנערך ביום. _____________ :
בקשה פרטנית להקצאת מסגרת אשראי חוזר בשקלים חדשים שנערכה ביום ________ ,הבאה בהמשך לבקשה לפתיחת
חשבון ותנאים כלליים לניהול החשבון.
בקשה פרטנית להקצאת מסגרת אשראי חוזר ב  * __________ -שנערכה ביום __________ ,הבאה בהמשך לבקשה
לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול החשבון.
בקשה פרטנית להקצאת מסגרת אשראי חוזר בשקלים חדשים שנערכה ביום ________ ,הבאה בהמשך לכתב תנאים כלליים
להקצאת מסגרות אשראי חוזר בחשבונות עובר ושב שנערך ביום _____.
בקשה פרטנית להקצאת מסגרת אשראי חוזר ב  * __________ -שנערכה ביום __________ ,הבאה בהמשך לכתב תנאים
כלליים להקצאת מסגרות אשראי חוזר בחשבונות עובר ושב שנערך ביום ____.
)להלן בהתאמה" :האשראי" ו " -מסמכי האשראי"(; וכן -

 .1.2בנוסף לאמור בסעיף  1.2.1לעיל ,הערבות שיוצר הערב לטובת הבנק על פי כתב זה הינה גם להבטחת הפירעון המלא
והמדויק של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאת הנערב בקשר עם כל חיוב בחשבון הנערב )לרבות בחשבון עו"ש המתנהל
בחשבון הנערב( ,והנובע מהאשראי או ממסמכי האשראי )להלן ביחד" :סכומי האשראי"( ,וזאת בין שסכומי האשראי מגיעים או
שיגיעו מהנערב לבדו או ביחד עם אחרים ,בין שהנערב התחייב בהם ובין שהנערב יתחייב בהם בעתיד ,העומדים לפירעון לפני
מימוש הערבות לפי כתב זה או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי ,במישרין או בעקיפין ,ובכלל זה סכומי קרן ,ריביות מכל
סוג שהוא )כולל ריבית פיגורים( עמלות והוצאות לסוגיהן ,הוצאות מימוש ,שכ"ט עו"ד ,דמי שיפוי ,דמי ביטוח ,ביול ,ובצירוף ,הפרשי
הצמדה מכל סוג המגיעים או שיגיעו מהנערב לבנק וזאת בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל ,והכל בקשר עם האשראי ועל
פי מסמכי האשראי וללא הגבלה בסכום.
)כל הסכומים כאמור בסעיפים  1.2.1ו  1.2.2 -לעיל ,ביחד ולחוד ,ייקראו להלן" :הסכומים הנערבים"(.
)להלן" :כתב הערבות והשיפוי"(.
 .2לחתו ם ע ל כ ל מסמ ך נוס ף כפ י שיידר ש ע ל יד י הבנק  ,מעת לעת ובכ ל ע ת בקש ר ע ם ההחלט ה האמור ה בסעיף  1לעיל ,ובכלל זה על הודעה
לערב מאת הבנק בדבר גילוי על יתרת הסכומים הנערבים על פי כתב הערבות והשיפוי.
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ו-
)ת.ז(_____________.
_________________
"המורשים"(:
)להלן:
הבאים
האנשים
את
 .3להסמיך
_____________)ת.ז ,(____________.בהרכב חתימות) ________________ :יחד/לחוד/יחד ולחוד( ,בצירוף חותמת הערב או שמו
המודפס לחתום בשם הערב על כתב הערבות והשיפוי ועל המסמכים הנוספים כאמור בסעיף  2לעיל.
 .4השותף הכללי מצהיר ומאשר והערב מצהיר ומאשר ,באמצעות השותף הכללי ,כי התקבלו כל האישורים הנדרשים לפי כל דין ולפי מסמכי
ההתאגדות של הערב ושל השותף הכללי לצורך קבלת כל ההחלטות כאמור לעיל ולצורך ביצוע כל העסקאות והפעולות נשוא החלטות אלה
באמצעות המורשים.
____________
תאריך
____________
תאריך

____________________________
חתימה  +חותמת השותפות
____________________________
חתימה  +חותמת השותף הכללי

14

אישור עו"ד
)בקשר עם קבלת החלטת שותפות מוגבלת ישראלית(
לכבוד
בנק הפועלים בע"מ )להלן" :הבנק"(
א.ג.נ,.

תאריך__________________:
הנדון______________________________ :
)שם השותפות(

אנ י הח"מ  ,כעו" ד ש ל ______________ )מספר מזהה ______________( )להלן" :הערב"( ושל _______________ )מספר מזהה
_______________( )להלן" :השותף הכללי"( מאשר בזה כי הוצגו בפני אישור בדבר קבלת החלטה של האורגן המוסמך של הערב או פרוטוקול
של האורגן המוסמך של הערב ,לפי העניין ,מיום _________ )להלן" :אישור הערב"( ,כתב ערבות ושיפוי מיום______  ,ע ל נספחי ו )להלן:
"מסמכי הערבות"( ,וכן מסמכי ההתאגדות העדכניים של הערב )להלן" :מסמכי ההתאגדות של הערב"( ומסמכי ההתאגדות של השותף הכללי
)להלן" :מסמכי ההתאגדות של השותף הכללי"(,ואני מאשר כלהלן:
.1

כי השותף הכללי באמצעות ה"ה שם ___________ :ת.ז ___________ : .ו – שם ___________ :ת.ז ,__________ :.חתם
בשם הערב אישור הערב ועל מסמכי הערבות וכי חתימת השותף הכללי כאמור בצירוף חותמת השותף הכללי או שמו המודפס ,על
המסמכים הנ"ל ועל כל מסמך נוסף שיידרש על ידי הבנק או על פי דין ,לצורך ביצוע ההחלטות כאמור באישור הערב מחייבת את הערב
ואת השותף הכללי.

.2

ההחלטות שהתקבלו על ידי הערב באמצעות השותף הכללי ,כמפורט באישור הערב התקבלו כדין ,בסמכות ,ובהתאמה גמורה למסמכי
ההתאגדות של הערב ולמסמכי ההתאגדות של השותף הכללי ,הן תקפות ,עדכניות ומחייבות את הערב ואת השותף הכללי לכל דבר
ועניין והערב רשאי להתקשר עם הבנק על פי תנאי מסמכי הערבות ,ולפעול כאמור בהם ,ובכפוף לתנאיהם.

.3

בהתאם למסמכי ההתאגדות של הערב ,הערב כשיר ,לפעול בכל פעילות חוקית ובכלל זה ,לקבל אשראי ושירותים בנקאים אחרים ,ליצור
לטובת הבנק שעבודים להבטחת חובותיו או להבטחת חובות צדדים שלישיים וערבויות להבטחת חובות צדדים שלישיים לבנק ולהמציא
לטובת הבנק בטחונות אחרים ככל שידרשו ,והכל ללא הגבלה בסכום.

.4

בהתאם למסמכי ההתאגדות של הערב ועל פי כל דין ,אין צורך בקבלת הסכמה ,אישור או היתר נוספים מאת אורגן כלשהו בערב או
הסכמה ,אישור או היתר כלשהם מאת צד שלישי כלשהו לביצוע הפעולות הנזכרות בסעיף  3לעיל ,כולן או חלקן ,על ידי הערב ,ואין כל
הוראה המגבילה את יכולת הערב לפעול כאמור.

.5

הערב והשותף הכללי קיימים ורישומם לא נמחק מרישומי הרשמים הרלוונטיים.

.6

עדכניות מסמכי התאגדות של הערב ומסמכי ההתאגדות של השותף הכללי )בחר אחד מהבאים(:
 לא חל כל שינוי במסמכי ההתאגדות של הערב ובמסמכי ההתאגדות של השותף הכללי ,אשר העתק מלא ומאושר כנאמן למקור שלהם
הומצא לבנק בתקופה של  12חודשים הקודמים לאישורי זה.
 רצ"ב העתק מלא ומאושר כנאמן למקור של מסמכי ההתאגדות של הערב ושל מסמכי ההתאגדות של השותף הכללי.
____________________ ,עו"ד
כתובת___________________ :
חתימה___________________:
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סניף________
תאריך ______

לכבוד
_____________
הנדון :הודעה לערב
בקשר לכתב ערבות ושיפוי בקשר עם אשראי ספציפי מיום _________
.1

הרינו מודיעים לכם בזה שכתב הערבות והשיפוי שהנכם חותמים כלפי הבנק עבור ______________ )להלן ,ביחד ולחוד:
"הנערב"( הינו להבטחת הפירעון המלא והמדויק:

של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאת הנערב בקשר עם אשראי מסוג )בחר אחד מהבאים(:





הלוואה;
מסגרת עו"ש;
ערבות בנקאית;
אשראי דוקומנטרי;

בסכום של ____________ )להלן" :האשראי"( שניתן לנערב על ידי הבנק בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים בחשבון מספר
_________ בסניף _____ )____( של הבנק המתנהל על שם _________________________ )להלן" :חשבון הנערב"( ,וזאת
על פי מסמכים אשר עותק מהם מצורף לכתב זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן" :מסמכי האשראי"(;  ,וכן –
של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאת הנערב בקשר עם כל חיוב בחשבון הנערב )לרבות בחשבון עו"ש המתנהל בחשבון הנערב(,
והנובע מהאשראי או ממסמכי האשראי;
)להלן ביחד" :סכומי האשראי"(
בין שסכומי האשראי מגיעים או שיגיעו מהנערב לבדו או ביחד עם אחרים ,בין שהנערב התחייב בהם ובין שהנערב יתחייב בהם בעתיד,
העומדים לפירעון לפני מימוש הערבות לפי כתב זה או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי ,במישרין או בעקיפין ,ובכלל זה סכומי
קרן ,ריביות מכל סוג שהוא )כולל ריבית פיגורים( עמלות והוצאות לסוגיהן ,הוצאות מימוש ,שכ"ט עו"ד ,דמי שיפוי ,דמי ביטוח ,ביול,
ובצירוף ,הפרשי הצמדה מכל סוג המגיעים או שיגיעו מהנערב לבנק וזאת בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל ,והכל בקשר עם
האשראי ועל פי מסמכי האשראי וללא הגבלה בסכום.
.1
.2

הודעה זו ניתנת בקשר לכתב הערבות והשיפוי שעליו הנכם חותמים לטובת הבנק ,ובכפיפות לאמור בו.
בכבוד רב,
בנק הפועלים בע"מ

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ
הרינו מאשרים קבלת ההודעה ומסכימים לתוכנה.
היום_____________________ ,
___________
חתימת הערב
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