מש(11-א)

כתב ערבות מתמדת שאינה מוגבלת בסכום ,משכון
נכסים וקיזוז לאבטחת כל חוב שנערך ביום
לשימוש פנימי
מספר חשבון
מספר סניף
מספר ערבות

פרטי החייב
שם:
תעודת זהות  /מספר תאגיד:
כתובת:
טלפון:
שם:
תעודת זהות  /מספר תאגיד:
כתובת:
טלפון:
שם:
תעודת זהות  /מספר תאגיד:
כתובת:
טלפון:
שם:
תעודת זהות  /מספר תאגיד:
כתובת:
טלפון:

פרטי הערב/ים
שם:
תעודת זהות  /מספר תאגיד:
כתובת:
טלפון:
שם:
תעודת זהות  /מספר תאגיד:
כתובת:
טלפון:

שם:
תעודת זהות  /מספר תאגיד:
כתובת:
טלפון:
שם:
תעודת זהות  /מספר תאגיד:
כתובת:
טלפון:
כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום ,משכון נכסים וקיזוז לאבטחת כל
חוב
הואיל :ובנק יהב בע"מ (להלן" :הבנק") נתן או ייתן מדי פעם בפעם ל-
(להלן" :החייב") אשראי לפי התנאים שהוסכם עליהם בין
הבנק לחייב.
והואיל :והחייב חייב או יהיה חייב לבנק ,מפעם לפעם ,כספים כמפורט להלן
בכתב ערבות זה.
והואיל :ואנו החתומים מטה מעוניינים לערוב לבנק לסילוק כל מיני חובות
שהחייב חייב ויהיה חייב לבנק ללא הגבלה בסכום;
לפיכך אנו החתומים מטה ,ערבים ומתחייבים בזה ,כלפי הבנק ,ביחד ולחוד
ובערבות הדדית ,כדלקמן:

פרטי החוב הנערב:
 .1אנו נהיה ערבים לשלם לבנק ,מפעם לפעם ולפי דרישה ,את כל הסכומים
המגיעים ושיגיעו לבנק מאת החייב בגין כל חוב מכל סוג ומין שהוא,
לרבות :כל אשראי שניתן ו/או יינתן בעתיד לחייב ,בין במטבע ישראלי,
ובין במטבע חוץ כלשהו – חבויות בכרטיסי אשראי ,הלוואה או הלוואות,
ניכיון שטרות ,קניית שטרות ,תווך שטרות ,משיכת יתר (מאושרת או
חריגה) ,מתן ערבות ו/או מכתב שיפוי ,פתיחת אשראי דוקומנטרי ,מתן
זמן ,הקלות בנקאיות ,טיפול בשטרי מטען ובניירות-ערך ,הסדר חוב,
שרות או תשלום אחר ,שניתנו או יינתנו על ידי הבנק לחייב או לפקודתו,
בין בישראל ובין מחוץ לישראל ,וכן כל עסקה או פעולה אחרת שלפיה או
בעקבותיה נוצרים או עשויים להיווצר חובות או התחייבויות מהחייב כלפי
הבנק בין בתור חייב או בתור ערב ,בין לבדו ובין ביחד עם אחרים ,בין
שמגיעים ממנו בהווה או שיגיעו ממנו בעתיד ,בין שעומדים לפירעון לפני
מועד החתימה על כתב הערבות ובין לאחר מכן ,בין שמגיעים באופן
מסויים או בתנאי ,בין שמגיעים במישרין או בעקיפין ,בין במפורש ובין
במכללא.

ההתחייבות:
 .2אנו ערבים בזה כלפי הבנק וחליפיו בערבות מתמדת לפירעון המלא
והמדויק של כל הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לבנק מהחייב ,בין היתר
בקשר למתן אשראי לחייב על ידי הבנק ,בין שמגיעים חובות אלה לבדו
או ממנו ביחד עם אחרים ,בין שהחייב כבר התחייב בהם או יתחייב בהם
לעתיד לבוא ,בין שמגיעים ממנו בתור חייב או ערב או מסב ,בין שמגיעים
עכשיו או שיגיעו בעתיד ,בין שמגיעים באופן מסוים או בתנאי ,בין
שמגיעים במישרין ,או בעקיפין ,בצרוף ריבית ,דמי עמלה ,דמי נזק,
הפרשי הצמדה ,הפרשי שער וחיובים והוצאות נוספים שהבנק רשאי
לחייב בהם את החייב .כל הסכומים הנ"ל שאנו ערבים לפירעונם על ידי
החייב יקראו להלן"( :הסכומים המובטחים") .כדי למנוע כל ספק ,מוסכם
ומוצהר בזה שאנו ערבים עבור הפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער מכל
סוג המגיעים ו/או שיגיעו לבנק מאת החייב בגין קרן ו/או ריבית צמודות
מתוך הסכומים המובטחים ,ולכן כולל המונח "הסכומים המובטחים" גם
את הפרשי ההצמדה והפרשי השער הנ"ל.

סכום ההתחייבות:
 .3אנו מסכימים ומאשרים שהובהר לנו במפורש כי ערבותנו על-פי כתב-
ערבות זה אינה מוגבלת בסכום ,ולפיכך ,הבנק יהיה רשאי לתבוע
מאיתנו כל סכום שהחייב יהיה חייב בתשלומו ,או חלק ממנו ,ולא
תישמע טענה מפינו לפיה ערבותנו זו הוגבלה לאשראי ספציפי או
לסכום מסוים ,למעט אם נאמר במפורש אחרת בסעיף זה להלן:
חלוקת אחריות בין הערבים (אופציה -סעיף זה לא יחול אלא אם
מולאו שיעורי הנשיאה באחריות בטבלה שלמטה):
מבלי לגרוע מן האמון ברישא לסעיף  3זה ,מוסכם כי אחריותם של
הערבים על-פי כתב ערבות זה ,תחולק ביניהם על פי השיעורים
המפורטים להלן ,אם כי סכום הערבות יישאר ללא הגבלה ,בכפוף לכך
שלא ייגבה מכול ערב מעבר לחלקו היחסי מתוך הסכומים המובטחים
כהגדרתם בכתב ערבות זה:
שם הערב:
שיעור הערבות מתוך הסכום המובטח (באחוזים):
שם הערב:
שיעור הערבות מתוך הסכום המובטח (באחוזים):
שם הערב:
שיעור הערבות מתוך הסכום המובטח (באחוזים):

מועד התשלום:

 .4אנו מתחייבים לשלם לבנק ,בכל עת ומזמן לזמן ,בתוך שבעה ימים
ממועד משלוח דרישתו הראשונה ,את כל הסכומים שידרוש הבנק
מאיתנו ,על חשבון הסכומים המובטחים ,בצירוף חיובים והוצאות,
כמפורט בסעיף ההוצאות להלן.

ויתור על דרישת פירעון מוקדם מהחייב:
 .5ידוע לנו כי איננו זכאים למעמד של ערב יחיד או ערב מוגן ,כהגדרת מונח
זה בחוק הערבות ,תשכ"ז –  ,1967וזאת בשל היותנו בני זוג  /שותפים
של החייב או בעלי עניין בחייב ,1אם החייב הוא תאגיד .בכפוף לאמור
לעיל ,ובכפוף להגנות אחרות המוקנות לנו אשר לא ניתן לוותר עליהן על
פי הדין ,ככל שקיימות הגנות כאלה ,הננו מוותרים על הצורך שהבנק
ידרוש תחילה סילוק הסכומים הנ"ל ,כולם או חלקם ,מהחייב .הבנק יהיה
רשאי לדרוש מאתנו מילוי ערבותנו זו מבלי לנקוט כל צעדים שהם
לגביית הסכומים הנ"ל ,כולם או חלקם ,מהחייב ,ממפרקו ,מנאמנו או
מערבים אחרים ,או מתוך בטוחות אחרות .נקט הבנק צעדים כל שהם
לגביית הסכומים הנ"ל ,לא יגרע הדבר מהתחייבותנו לתשלום מיידי של
אותם הסכומים לבנק ,ולא נהיה רשאים לדחות תשלום סכום הערבות
עד לתוצאות הצעדים האחרים בהם נקט הבנק.

עסקת מטבע זר:
 .6בכל מקרה שסכום כלשהוא מבין הסכומים המובטחים ניתן או יינתן
לחייב במטבע זר כלשהוא (להלן" :עסקת מטבע-זר") אנו מתחייבים
לשלם לבנק או לפקודתו באותו מטבע זר את כל הסכומים המגיעים
ושיגיעו מהחייב בקשר עם אותה עסקת מטבע זר ,כולל קרן ,ריבית
והפרשי הצמדה אם יהיו כאלה ,וכן עמלות והוצאות עקב הצמדת הקרן
והריבית או אחת מאלה לשער החליפין .במקרה ותאלצו לתבוע מאתנו
(בגין כתב ערבותנו זה) סכומים בגין עסקת מטבע זר ,ונחויב על ידי בית
משפט ו/או משרד ההוצאה לפועל לשלם סכומים בגין עסקת מטבע זר
בש"ח או בתמורתו בש"ח ,אנו מתחייבים לשלם סכום זה בש"ח או

 1לעניין זה ,בעל עניין או – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות
המונפק של התאגיד או מי שיש לו יכולת למנות דירקטור אחד או יותר בתאגיד
או מי שיש לו יכולת למנות את מנכ"ל התאגיד או מי שמכהן כדירקטור בתאגיד
או כמנהלו בכללי או מי שמחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר ממניות או
מכוח ההצבעה בתאגיד שהוא "בעל עניין" בתאגיד אחר או מי שרשאי למנות
עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים בתאגיד שהוא "בעל עניין"
בתאגיד אחר.

בתמורתו שיספיק לשם המרתו למטבע זר בהתאם לשער החליפין
(כמשמעותו בסעיף ההגדרות להלן) ביום התשלום הממשי.

אחריות במקרה של הסדר ,פירוק פשט"ר:
 .7אנו מסכימים כי במקרה של פשיטת רגל או פירוק או הסדר דומה אחר
של החייב עם נושיו יהיה הבנק רשאי ,למרות כל תשלום שהועבר לבנק
על ידנו או על ידי כל אדם אחר של הסכומים המובטחים ,כולם או חלקם,
לתבוע כנושה של החייב בהסדר ,בפשיטת רגל או בפירוק זה את מלוא
סכום התביעה של הבנק ,או להסכים לאיזה תשלום פשרה ולקבלו ,כאילו
ערבות זו לא הייתה קיימת .אנו מתחייבים לא לתבוע במקרים כאלה
בתחרות עם הבנק עד אשר יקבל הבנק את מלוא הסכומים שיגיעו לו
מהחייב.

ערבות בלתי מתמדת העדר בטוחות נוספות מהחייב:
 .8ידוע לנו כי הבנק אינו חייב לקבל מאת החייב כל בטוחה או ערבות
נוספים להבטחת סילוקם של הסכומים המובטחים.

שמירת תוקף הערבות:
 .9בכפוף להגנות המוקנות לנו אשר לא ניתן לוותר עליהן על פי הדין ,הבנק
יהיה רשאי מזמן לזמן ,בין בהסכמתנו או בלעדיה ,בידיעתנו או מבלי
שקיבלנו מהבנק כל הודעה על כך-
א .להפסיק ,לשנות ,להקטין ,להגדיל או לחדש אשראי כלשהוא לחייב;
ב .לתת לחייב או לאחרים או לערבים או למי מאתנו ארכה של זמן או
הנחות דומות;
ג .להחליף ,לחדש ,לתקן ,לשחרר ,להפקיע ,לממש או להימנע מלממש
כל בטוחות או ערבויות שהבנק מחזיק או יחזיק בהן ,בין שקיבלן
מהחייב או מאחרים ,מערבים נוספים או ממי מאתנו;
ד .להתפשר ,לוותר ,לשחרר או לעשות הסדר עם החייב או עם אחרים
או עם ערבים נוספים עבורו או עם מי מאתנו;
ה .להימנע מלהודיע לנו על אי קיומם של כל החיובים שהם על ידי
החייב ,וכן לדחות או להשהות הגשת דרישות נגדנו על פי ערבות זו
מבלי שהדבר יחשב כתקדים ,ויתור ,התיישנות או רשלנות מצד
הבנק .בקרות כל מקרה שהוא מהמקרים הנ"ל ,ואפילו נגרם על ידי
כך נזק ,תישאר ערבות זו בתוקפה המלא ,לא תיפגע ,לא תשונה,
סכומה לא יופחת ,וכל התחייבויותינו כלפי הבנק תשארנה ללא שינוי
וללא הקטנה .כדי למנוע כל ספק ,מותנה בזה שאם הבנק יעשה כל
פעולה שהיא מהפעולות הנ"ל לא תהיה לנו כל זכות ברירה ,ביטול או
זכות אחרת הנזכרות בקשר לפעולות אלה בחוק הערבות ואנו
מוותרים בזה במפורש על כל הזכויות האלו.

ויתור על טענות הגנה:
בכפוף להגנות המוקנות לנו אשר לא ניתן לוותר עליהן על פי
.10
הדין ,ערבות זו לא תיפגע ,לא תוקטן ,לא תשונה ותישאר בתוקפה
המלא-
א .אם חיובו של החייב כלפי הבנק פגום או אינו בר תוקף מכל סיבה
שהיא ,בין היתר מטעמי כשרותו או ייצוגו של החייב;
ב .אם זכותו של הבנק לתבוע מהחייב תשלום הסכומים הנערבים
התיישנה;
ג .אם החייב יכפור בחבותו לבנק או אם יהיו לו ,או יעלה נגד הבנק
טענות כלשהן;
ד .אם החייב הינו חברה שקיבלה החלטה בדבר מיזוג עם חברה אחרת
בין כחברה קולטת ובין כחברת יעד ,כהגדרתן בחוק החברות תשנ"ט
.1999
בכל מקרה מן המקרים הנ"ל ייחשבו כל חיובינו על-פי כתב ערבות זה
ככשירים ,בלתי פגומים ובעלי תוקף מלא ,והננו מצהירים בזה שלא
תהיה לנו כל טענה נגד הבנק בקשר לכך ,ואנו מוותרים מראש על
זכויות או טענות שחוק הערבות מעניק במקרים אלה.

שמירת ההתחייבות:
ניתנה ערבות זו על ידי ערב שהוא גוף משפטי ו/או עבור חייב
.11
שהוא גוף משפטי ,בין מאוגד או לא מאוגד ,או ועד ,או פירמה ,או
שותפות ,או נאמן 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 אלו ,לא תגרענה התחייבותנו לפי הסכם זה
בשל שינוי בשם ,במבנה ,או בהרכב שלנו או של החייב ,ומבלי לגרוע
מכלליות האמור תמשכנה התחייבויותינו להיות בתוקפן המלא כאילו
המבנה ו/או ההרכב ו/או השם הקודמים המשיכו להתקיים כביום חתימת
כתב ערבות זה.

מתן תמורה:
מבלי שתוקף ערבות זו ,כולה או חלקה ,יותנה במתן תמורה ,אנו
.12
מאשרים שהסכמת הבנק לתת לחייב אשראי מהווה תמונה מלאה
להתחייבויותינו לפי כתב זה ,כולן או חלקן.

עכבון בנקאי שעבוד וקיזוז:
בלי לפגוע בזכויות אחרות של הבנק ,לבנק תהיה זכות לשעבוד,
.13
עיכבון בנקאי ,וקיזוז על כל הכספים שיוחזקו אצלו בכל זמן לזכותנו בין
ביחד ובין כל אחד לחוד בין לבדנו ובין ביחד עם אחרים בחשבון עובר

ושב ובכל חשבון שהוא ועל כל נכס שבבעלותנו ,כולל ,מבלי לגרוע
מכלליות מונח זה ,יהלומים ,זהב ,ניירות ערך ,שטרות ,מטבעות ,שטרי
כסף ,סחורות ,דוקומנטים על סחורות ,פוליסות ביטוח ,העברות חוב,
המחאות זכות ,ניירות סחירים כלשהם ,פיקדונות ,בטחונות ,משכנתאות
וזכויות אחרות הנמצאים ו/או שימצאו עומדים ו/או שיעמדו לזכותנו ו/או
עבורנו בבנק בכל אופן ודרך ,לרבות אלה שנמסרו או שימסרו לגוביינא
ו/או לביטחון ו/או למשמרת ו/או באופן אחר על תמורתם.
הבנק יהיה רשאי בכל עת ומידי פעם בפעם לעשות שימוש כלשהו בכל
נכס שהעיכבון ,השעבוד והמשכון או הקיזוז האמורים לעיל יחולו עליו,
כולל מימוש ,גביה ומכירה ,ולהשתמש בתמורה (כולה או חלקה)
שתתקבל בקשר לאותו השימוש ו/או הגבייה ו/או המכירה ,לסילוק חלקי
או מלא של הסכומים המובטחים .בכל עת שנהיה חייבים לבנק כספים
על פי כתב זה ,יהיה הבנק רשאי לעשות שימוש מלא בזכות השעבוד,
המשכון ,החזקה ,העיכבון והקיזוז הנ"ל או באיזה מהם ,וזאת לסילוק
הסכומים המגיעים או אשר יגיעו מאיתנו לבנק או כבטחון לסילוקם .לנו
אין ולא תהיינה כלפי הבנק כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא
ללא יוצא מהכלל בגין איזה מהפעולות המפורטות לעיל בסעיף זה.
לשם ביצוע האמור לעיל יהיה הבנק רשאי לנקוט כל צעדים משפטיים או
אחרים ,כפי שימצא לנחוץ .כל ההוצאות הכרוכות במימוש ו/או במכירה
ו/או בנקיטת הצעדים המשפטיים האמורים ,יחולו עלינו והבנק יהיה
רשאי לחייב בהן את חשבוננו .בכל מקרה של גביית שטרות על ידי הבנק
יהיה הבנק רשאי להעביר ולנכות את השטרות אצל אחרים ,לנקוט את
כל הצעדים המשפטיים או האחרים הדרושים לצורך גביית השטרות,
לזקוף את הוצאות הגבייה לחשבוננו ,להתפשר עם החתומים ,המסבים
או הערבים ,או לוותר להם ויתורים כלשהם ,לקבל מהם תמורה חלקית
ולהשתמש מידי פעם בפעם בתמורת השטרות לסילוק מלא או חלקי של
הסכומים הנ"ל.

בטוחות:
בכפוף להוראות כל דין ,ובכפוף לזכויותיהם של צדדים שלישיים
.14
שאינם צד להסכם זה ,כבטוחות למילוי כל התחייבויותינו על פי ערבות זו
ישמשו כל הבטוחות והערבויות שניתנו לבנק על ידינו ו/או עבורנו ,בין אם
אלה בטוחות קיימות או עתידיות ,שהבנק מחזיק או יחזיק ,ובין היתר:
שטרי חבויות שלנו או של אחרים ,או ניירות ערך או מסמכים סחירים
אחרים כפי שנמציא לבנק מדי פעם.
מרגע ששטרות ,ניירות ערך ,או מסמכים סחירים אחרים יימסרו לבנק
כבטחון הם יחשבו כממושכנים ומשועבדים לבנק .אנו פוטרים בזה את
הבנק מכל חובה של אוחז בשטר כגון הצגה לקיבול או לפירעון ,הודעת

חילול והעדה ,והחתימות ,ההסבות ,הערבויות על שטרות ושאר מסמכים
סחירים יעמדו בתוקפן עד לסילוקם מבלי צורך בכל הליך פורמאלי שהוא.

זקיפת תשלומים וחיובים:
הבנק יהיה רשאי לפי שיקול דעתו ,אך בכפוף להוראות כל דין:
.15
א .לחייב כל חשבון שהוא שלנו בכל סכום המגיע או שיגיע מאתנו לבנק
לפי ערבות זו.
ב .במידה שקיימות מספר אפשרויות לזקיפת כל תשלום ,תעשה
הזקיפה בהתאם להוראות שאנו ניתן במועד התשלום .במידה שלא
נתנו לבנק הוראות לזקיפת התשלום במועד ,רשאי הבנק לזקוף כל
סכום שקיבל מאתנו או בשבילנו בכל אופן ודרך לזכות אותו חשבון
שימצא הבנק לנכון.
ג .להעביר כל סכום שיעמוד לזכותנו בכל חשבון שלנו לכל חשבון אחר
שלנו;

ערבות בלתי חוזרת:
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ו/או לשינוי
.16
באיזה אופן שהוא ,הואיל ותלויות בה בין השאר ,זכויותיו של הבנק.

שחרור על תנאי:
.17
א .אנו מסכימים כי גם אם הבנק יאשר לנו שאחריותנו על פי ערבות זו
הסתיימה ,וגם אם הבנק הגיע אתנו להסדר כלשהו ,הרי שבכל מקרה
שתשלום כלשהו שהבנק קיבל או יקבל ממקור כלשהו על חשבון
הסכומים המובטחים ייחשב כבטל ,או בכל מקרה שבטוחה או ערובה
כלשהן שניתנו או שיינתנו לטובת הבנק על ידי החייבים או על ידי
החתומים מטה או על ידי אחר כלשהו לפני מתן האישור או עשיית
ההסדר ייחשבו כבטלים ,בין אם בתוקף הוראת דין שתהיה בתוקף
באותה העת ובין מכל סיבה אחרת ,ו/או בכל מקרה שהבנק יחויב על
ידי בית המשפט להחזיר לאדם או גוף כלשהו סכום ששולם לבנק
לסילוק הסכומים המובטחים על חשבונם ,אנו נהייה ערבים כלפי
הבנק לתשלום הסכומים המובטחים כאילו האישור או ההסדר
האמורים מעולם לא ניתנו או נעשו הכל לפי העניין.
ב .בכל מקרה שהתחייבויותינו יפסקו ו/או יתגבשו מכל סיבה שהיא,
יהיה הבנק רשאי להמשיך במתן האשראי לחייב .אנו נמשיך להיות
אחראים לכל הסכומים שהחייב היה חייב בהם בתאריך ההפסקה
ו/או הגיבוש .התחייבותנו זו תהא שרירה וקיימת גם אם לאחר
ההפסקה ו/או הגיבוש יבוצעו תשלום או הוצאה כלשהם לחשבון

כלשהו של החייב בבנק או ממנו ,בין שתשלום או הוצאה אלו ייעשו
על ידי החייב ,מטעמו או עבורו.

ערבות בלתי תלויה בבטוחות אחרות:
ערבות זו היא בלתי תלויה בבטוחות או ערבויות אחרות כלשהן
.18
ולא תושפע או תיפגע על ידי כך שהבנק קיבל או יקבל בטוחות או
ערבויות פגומות או חסרות ערך .אנו מצהירים בזאת כי אין לנו כל זכות
שהיא בבטוחות אחרות שהבנק יחזיק בקשר לפירעון הסכומים
המובטחים ,ולא נבצע כל פעולה שתכליתה להשיג זכויות בבטוחות
הנ"ל ,כל זאת גם אם נשלם כל סכום שהוא במסגרת התחייבותנו על-פי
כתב-ערבות זה.

התחייבות לשיפוי:
נוסף לערבותנו המובאת לעיל מהווה כתב זה התחייבות לשיפוי
.19
ואנו מתחייבים בזה לשפות את הבנק ,בגין כל נזק ,הוצאות ואובדן
כספים שייגרמו לבנק בקשר עם מתן האשראי לחייב ,כל זאת בהתאם
לתנאי כתב זה בשינויים המחויבים.

רישומים בנקאיים:
כל הרישומים בספרי הבנק ייחשבו כרשומה מוסדית על פי דין.
.20
המונח "ספרי בנק" יתפרש ככולל גם ,כל ספר ,פנקס ,דף חשבון ,העתק
מדף חשבון ,חוזה הלוואה ,כתב התחייבות ,שטר בחתימת החייב,
כרטסת ,גיליון ,סליל ,כל אמצעי לאחסון נתונים לצרכי מחשבים
אלקטרוניים וכן כל אמצעי אחר לאחסון נתונים.
המונח "רישומים" יתפרש ככולל גם :כל רישום או העתק של רישום ,בין
שנרשם או הועתק בכתב יד או במכונת כתיבה ובין שנרשם או הועתק
בדרך להדפסה ,שכפול ,צילום ,סריקה ,מזעור (לרבות מיקרופילם או
מיקרופיש) או באמצעות כל מכשיר מכני ,חשמלי או אלקטרוני או
באמצעות רישום של מחשבים אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר של
רישום או הצגת מילים או ספרות או סימנים אחרים כלשהם הנהוגים
בבנקים.

שינויים טכניים:
ערבותנו זו תחול לגבי כלל חשבונותיו של החייב ,בכל סניף של
.21
הבנק ,והיא אינה מוגבלת להתחייבויות שנוצרו בסניף מסוים ,ובכלל זה
הסניף בו ניהל החייב את חשבונו במועד חתימתנו על כתב-ערבות זה.

המחאת זכויות:
זכויותיו של הבנק ,לפי כתב-ערבות זה ניתנות להעברה ללא כל
.22
צורך במתן הסכמה נוספת על ידינו.

אחריות סולידארית:
בכפוף לכל דין ,אם לחייב מספר ערבים ,תהיה אחריותם ביחד
.23
ולחוד ,והבנק יהיה רשאי לפי ראות עיניו לגבות מכל אחד או יותר
מהערבים את מלוא סכום הערבות או חלק ממנו .אחריותו של כל אחד
מהערבים לא תפגע מחמת שהאחרים לא יהיו כשירים להתחייב כערבים
בערבות זו או מחמת שהבנק שחרר אותם מאחריותם או החזיר להם
בטוחות שניתנו לו.

התיישנות:
אנו מסכימים כי בכל מקרה שאנו ו/או הבנק לא נשתמש מיד
.24
בזכויותינו הנובעות מכתב ערבות זה ,לא יחשב אי השימוש כויתור על
הזכויות ,או להסכמה או להודעה שהיא מצד אותו צד שלא מימש את
זכותו .כל צד יהיה רשאי להשתמש בזכויות הנובעות מכתב זה ו/או
הקשורות אליו מהחוק בכל עת שימצא לנכון .כמו כן מוסכם בזאת ,כי
בכפוף לכל דין ,אם יידרש על פי דין מיצוי הליכים כנגד החייב טרם
תביעה למימוש הערבות נגדנו ,מרוץ ההתיישנות בתביעה נגדנו יתחיל
רק במועד קבלת אישור מיצוי ההליכים כנגד החייב.

מתן תוקף לבטחונות:
אנו מתחייבים לחתום על כל מסמך ו/או טופס שיידרשו על מנת
.25
לממש את זכויותיו של הבנק על פי כתב ערבות זה .במידה שנסרב
בחוסר תום לב ו/או ממניעים בלתי סבירים לחתום על מסמך ו/או טופס
כאמור ,אנו מייפים את כוחו של הבנק לחתום על מסמך ו/או טופס
כאמור במקומנו .במידה שייגרם נזק לבנק בשל סירוב בלתי סביר ו/או
חוסר תום לב מצדנו לחתום על מסמך כאמור ,אנו מתחייבים לשפות
אותו על הנזק עם דרישה.

הודעות:
כל הודעה שתישלח לנו לפי הכתובות המפורטות בכתב זה או
.26
לכל כתובת אחרת שעליה נודיע – יראו אותה כאילו נשלחה ונתקבלה על
ידנו במועד בהתאם לסידורי הדואר הרגילים ,אם לא הוכח אחרת.

הצהרה בכתב מאת הבנק תשמש ראיה קבילה בדבר הזמן והמשלוח
של ההודעה.

הוצאות:
הוצאות ערבות זו וכן כל הוצאות בקשר למימושה או מימוש
.27
בטוחות שניתנו בקשר לערבות זו ,לרבות שכר טרחת עורך דין הבנק
יהיו מובטחות אף הן על ידי ערבות זו.

פיצול תביעות:
הבנק יהיה רשאי לפצל את תביעותיו לפירעון הסכומים המגיעים
.28
או שיגיעו לו מאתנו ,בין אם הם נובעים מעילות אחדות ובין אם מעילה
אחת ,ולתבוע פירעון סכומים אלה חלקים חלקים ,באופן שכל חלק
ייחשב עילה נפרדת.

משלוח התראות:
אנו מוותרים בזה על הצורך במשלוח התראות נוטריוניות או
.29
אחרות בכל הקשור עם ערבות זאת.

הגדרות:
.30
)1
)2
)3
)4

לשון יחיד כוללת רבים ,ולהיפך.
לשון מין זכר כוללת מין נקבה ,ולהיפך.
"בנק" – פירושו בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ.
"החייב" – לרבות יורשיו ,עזבונו ,מבצעי צוואתו ,אפוטרופסו ,מפרקיו,
מנהליו ,שותפיו ,בעלי מניותיו ,וכל הבא מכוח או במקום החייב.
" )5שטרות" – כולל שטרי חוב ,שטרי חליפין ,שיקים ,התחייבויות,
ערבויות ,בטוחות ,המחאות ,שטרי מטען ,שטרי פיקדונות וכל
מסמכים סחירים אחרים.
" )6מדד המחירים לצרכן" – משמעו מדד המחירים הידוע בשם "מדד
המחירים לצרכן" (אינדקס יוקר המחיה) הכולל פירות וירקות,
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכולל אותו מדד
אם נתפרסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר וכן כל מדד רשמי שיבוא
במקומו ,בין אם יהיה בנוי על אותם הנתונים ובין אם לא .אם יבוא
מדד אחר במקום המדד הקיים תיקבע הלשכה את היחס ביניהם,
ואם הלשכה לא תקבע את היחס משך  6חודשים מפרסום המדד
האחר תיקבע זאת חברת נאמנות של בנק יהב בע"מ ו/או הבנק
בתייעצות עם מומחים כלכליים;
 )7המונח "דולר" משמעו דולר ארה"ב.

" )8שער חליפין" – משמעו מחיר המכירה להמחאות והעברות ו/או
לבנקוטים של סכום כלשהו במטבע חוץ ,הכל כפי שיקבע על ידי
הבנק .אם באותה עת יהיו נהוגים בבנק שני שערי חליפין כאמור או
יותר – הגבוה שבהם .אם באותה עת תהיה המרת מטבע חוץ כרוכה
בתשלומים נוספים לרבות עמלות ,היטלים ,מיסים אגרות; והוצאות
אחרות וכולי – בצירוף התשלומים הנוספים הנ"ל.
 )9המבוא לערבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

מקום שיפוט:
סמכות השיפוט לדון בכל סכסוך הנובע מכתב זה תהיה נתונה
.31
לבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום בו שוכן סניף הבנק המצוין
בראש כתב ערבות זה או בבית המשפט המוסמך באחת מהערים
הבאות :ירושלים ,תל-אביב ,חיפה ,באר-שבע ,נצרת.

כותרות:
כותרות השוליים לערבות זו באות לשמש מראי מקומות ונעשות
.32
למען הסדר הטוב בלבד ,בלא שישמשו כלי עזר לכוונת הצדדים
ולפרשנות הערבות.

תוספות:
.33

תנאים מיוחדים:

ערב 1
מתוך:
חלקו של הערב :בשלמות /
ערב אחר (שאינו יחיד/מוגן)
שם הערב:
מספר זהות:
טלפון:
כתובת:
מיקוד:
עיסוק:

אחוז מתוך החבות

מקום העבודה:
כתובת המעסיק:

פרטי חשבון בבנק יהב
מספר סניף:
מספר חשבון:
שם הערב:
חתימת הערב:

אישור חתימה
הנני מאשר כי ערב מספר  1חתם בפני לאחר שזיהיתיו ,ולאחר שהצהיר על
אמיתות ונכונות הפרטים דלעיל שנמסרו על ידו.
תאריך:
שם המאשר:
חתימה וחותמת:

ערב 2
מתוך:
חלקו של הערב :בשלמות /
ערב אחר (שאינו יחיד/מוגן)
שם הערב:
מספר זהות:
טלפון:
כתובת:
מיקוד:
עיסוק:
מקום העבודה:
כתובת המעסיק:

פרטי חשבון בבנק יהב

אחוז מתוך החבות

מספר סניף:
מספר חשבון:
שם הערב:
חתימת הערב:

אישור חתימה
הנני מאשר כי ערב מספר  2חתם בפני לאחר שזיהיתיו ,ולאחר שהצהיר על
אמיתות ונכונות הפרטים דלעיל שנמסרו על ידו.
תאריך:
שם המאשר:
חתימה וחותמת:

ערב 3
מתוך:
חלקו של הערב :בשלמות /
ערב אחר (שאינו יחיד/מוגן)
שם הערב:
מספר זהות:
טלפון:
כתובת:
מיקוד:
עיסוק:
מקום העבודה:
כתובת המעסיק:

פרטי חשבון בבנק יהב
מספר סניף:
מספר חשבון:
שם הערב:

אחוז מתוך החבות

חתימת הערב:

אישור חתימה
הנני מאשר כי ערב מספר  3חתם בפני לאחר שזיהיתיו ,ולאחר שהצהיר על
אמיתות ונכונות הפרטים דלעיל שנמסרו על ידו.
תאריך:
שם המאשר:
חתימה וחותמת:

