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  לכבוד

 
 

   
 

  ")הבנק"להלן ( ...............................................באמצעות סניף 
  
  

 
  

  כתב ערבות לאבטחת חוב ספציפי
  "ערבות יחיד"ערבות אחרת שאינה 

  1967 - ז"תשכ ,של חוק הערבות' על ערבות זו  לא חל פרק ב
  ;  מ"אנו הח

  םהערבי' מס  מען  .פ.ח/תעודת זיהוי' מס שם מלא
1.        

....................  
או כפי מספר הערבים 
  .החתומים בפועל

  
 חלופה זו היא
  .הגוברת

2.      

3.      

4.      

  :ים כמפורט להלן/הם של החייב/מודיעים בזאת כי אנו ערבים ביחד ולחוד לקיום חיוביו, ")הערבים"כולנו ביחד וכל אחד מאתנו לחוד , שנכונה להלן(
  
  

  X) ....................... .......................    .......................    .........................ת"ר( חתימת הערבים                                                    
   -:ים/פרטי החייב

  מען  .פ.ח. / ז.ת' מס  שם מלא
1.      

2.      

3.      

  - :כפי הגדרתו ותיאורו של החיוב הנערב ובמותאם להלן, מ"כלפי בנק דיסקונט לישראל בע") החייב"לן כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד לה(
  
  

  X) ....................... .......................    .......................    .........................ת"ר( חתימת הערבים  
  החיוב הנערב .1

או הקשור להסכם /או הכרוך ו/הנובע ו) חיובים אלהמועל כל חלק (ללא יוצא מהכלל , ואחד מחיוביו של החייב לבנקערבותנו זו תחול על כל אחד 
  :כדלקמן, ")ל"החוזה הנ: "להלן( מזמן לזמן ובכל עת, על כל נספחיו ותוספותיוכמפורט להלן ההלוואה שחתם החייב כלפי הבנק 

  תאריך הסכם ההלוואה  הצמדה  אהמטבע ההלוו  סכום ההלוואה  חשבון ההלוואה' מס

            לא צמוד         מדד  ח"מט    

    
  .ל"לפי תנאי החוזה הנאו הפרשי שער /הפרשי הצמדה למדד כל שהוא ו, ריבית, גם כל חיוב בקשר עם קרן יתווספובכלל כל האמור   

ד ודמי נזק וכן כל חיובים "ט עו"שכ, הוצאות, תשלומי חובה לסוגיהם, יטליםה, אגרות, עמלותערבותנו זו תחול גם על  , מבלי לגרוע מהאמור לעיל        
לפי תעריף שיהיה נהוג בבנק  , ל"או לטובתו של הבנק  על פי החוזה הנ/המגיעים או שעשויים להגיע מאת החייב בגין או בקשר עם התחייבויות כלפי הבנק ו

ככל ל "החיובים הנ(או יותקנו מכוחו  /ובכפוף להוראות ולכללים שהותקנו ו 1981- א"תשמ ,)שירות ללקוח(בכפוף להוראות חוק הבנקאות , מעת לעת
החיוב "ייקראו להלן ל "החוזה הנ או שיצטברו בכל סכומים שהם בהתאם לרישומי הבנק וחישוביו מזמן לזמן ובכל עת מעל ומעבר לסכום/שיתווספו ו

  .)"הנערב
    
  .בלתי נפרד ממנו ל מצורף לכתב זה ומהווה חלק"החוזה הנ  

  X) ....................... .......................    .......................    .........................ת"ר( חתימת הערבים  

  

  היקף הערבות  .2

ככל ערבות זו וכן הסכומים שנהיה חייבים לשלם לבנק על פיה  2.1
פי תנאיו לפי ל ועל "שיהיו  ויצטברו בגין ובקשר עם החוזה הנ

החיוב "בהתאם לסכומי , רישומי הבנק מזמן לזמן ובכל עת
  ".הערבות סכום"להלן יקראו  , כמתואר לעיל "הנערב

מובהר ומוצהר בזה במפורש כי בכל מקרה יתווספו לסכום  2.2
  - :הערבות גם חיובים כמפורט להלן ובאופן מצטבר

  .להלן 19תוספת הוצאות במותאם לסעיף   )1

  .להלן 11 ן פיגור של הערבים כמפורט בסעיףחיובים בגי) 2

מובהר בזאת כי חבותם של הערבים על פי כתב זה רחבה       2.3
, יותר מהיקף החבות הרגילה של ערב על פי חוק הערבות

  .1967- ז"תשכ

 
  x.............................................................. חתימת הערבים          

לפי דרישתכם , כם כולנו יחד וכל אחד מאיתנו לחודאנו נשלם ל .3
 החייבאת כל סכום או סכומים שיגיעו לכם מאת , הראשונה בכתב
ם בזמני הפרעון הן במלואהחייב  י "ל ולא שולמו ע"לפי החוזה הנ
ל והן אם חל "בתאריך הקבוע מראש בחוזה הנחל  אם הפרעון

ל חל מיד "כתוצאה מאחד המקרים שבהם לפי הוראות החוזה הנ

  .החייב תשלום כל הכספים המגיעים מאת

אנו מתחייבים לקיים כלפי הבנק את ערבותנו זאת לפי דרישתו 
הראשונה ובסכום שהבנק יודיע לנו ואין הבנק חייב להמציא לנו כל 
 חשבונות או איזה שהן הוכחות בקשר לאי קיום ההתחיבויות של 

ך שאתם תדרשו והננו מוותרים בזה מראש ובפרוש בצור החייב
אנו מאשרים כי תהיו רשאים לדרוש . תחילה מהלקוח קיום חיובו

  .קיום חיובו מהחייב מאיתנו מילוי ערבותנו מבלי שתדרשו תחילה 

    
  תוקף ומהות הערבות .4

ערבותנו זו וכן כל זכויות הבנק על פיה הינן נוספות ובלתי  4.1
ק או אחרות שהבנ/או ערובות נוספות ו/תלויות בכל בטוחות ו

או בעבורו ותחייב אותנו ואת /או יקבל מהחייב ו/קבל ו
, יורשים, לרבות אפוטרופסים(או במקומנו /הבאים מכוחנו ו

עד ) ב"כונסי נכסים וכיוצ, מפרקים, נאמנים, מנהלי עזבון
  .שישולם מלוא החיוב הנערב לפי קביעת הבנק

למען הסר ספק מובהר ומוצהר במפורש כי ערבות זו הינה  4.2
ספת ואין היא באה להחליף או לשמש במקום ערבות ערבות נו

או תינתן במועד כלשהו על ידי /אחרת כלשהיא שניתנה ו
או בעבורו אלא אם יאשר /הערבים או מי מהם בגין החייב ו

מועדיה , הבנק בכתב מפורש את דבר ההחלפה בציון שיעורה
    .ותנאיה

)לצרכי סימון בלבד( וחשבונו) החייב(פרטי הלקוח   
 

...............................................................שם מלא   

.............................................................חשבון' מס  

....................................................חשבון קודם ' מס  

.................................................חשבון הלוואה ' מס  

..................................................חשבון תמורה  'מס  
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5.  
ר מובהר ומוצה ,לעיל4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  5.1

בזה במפורש כי ערבותנו זו תישאר בתוקפה ואחריותנו 
והתחייבויותינו על פיה לא תגרענה ולא תיפגענה בכל צורה 
ואופן שהם אף לא נהיה רשאים להפסיק את הערבות בקרות 
אחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן אלא במותאם 

  - :ואלה הם המקרים, לעיל4 להוראות סעיף 

  שינויים בחיוב הנערב 5.1.1

או /הוקטן או הוגדל החיוב הנערב ו 5.1.1.1
או חל /חודש או הועמד לפרעון מידי ו

או בתנאיו כל שינוי /בחיוב הנערב ו
או ויתור /זאת בין על פי פשרה ו - אחר 

או מתן ארכה או הנחה /או מחילה ו/ו
או הסדר בין הבנק לבין /או הסכם ו/ו

או בין הבנק /או מי מיחידיו ו/החייב ו
י מיחידיהם ובין או מ/לבין הערבים ו

  .בכל דרך אחרת ומכל סיבה שהיא

, למען הסר ספק אנו מוסיפים 5.1.1.2
מצהירים ומאשרים כי  ערבותנו זו 

או /תחול גם על כל חיוב כפי שיוקטן ו
או שישונה /או שיחודש ו/שיוגדל ו

כאמור לעיל ואף הוא יכלל בגדר החיוב 
  .הנערב

   פגם בחיוב הנערב 5.1.2

או /בחיוב הנערב ו או ליקוי/או פגם ו/נמצא פסול ו
או ייחתם על ידי החייב או על /בכל מסמך שנחתם ו

כלשהו בגין החיוב הנערב או בקשר אליו ' ידי צד ג
חוסר כשרות : לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור

' או חוסר סמכות של החייב או של צד ג/משפטית ו
להתקשר עם הבנק בגין או בקשר עם , כאמור

  .החיוב הנערב

ת תישאר בתוקפה גם אם התחייבותו של ההתחייבו
החייב כלפי הבנק בטלה מעיקרא בשל פגם שנפל 

ים בקשר /למעט במקרה בו בעת כריתת הסכם, בה
עם החיוב הנערב הבנק ידע או היה עליו לדעת 
באמצעים הסבירים העומדים לרשותו על הפגם 

  .האמור בעוד שהערבים לא ידעו על הפגם האמור

  פגם בבטוחה 5.1.3

או חל שינוי /או ליקוי ו/או פגם ו/ול ונמצא פס
או /או ערובה שניתנה ו/לרעה בשווי בטוחה ו

או /שתינתן לאבטחת החיוב הנערב על ידי החייב ו
או /או ערובה כאמור ו/או נפגעה בטוחה ו/בעבורו וו

כתוצאה מפעולה מסחרית נמצאה חסרת תוקף 
שנעשתה על ידי הבנק בתום לב או בעקבות 

וזאת בין אם , בנק שליטה עליההתרחשות שאין ל
או /או הפסד ו/נגרם על ידי כך לערבים נזק ו

בכל מקרה  -ואולם . הוצאות כלשהם ובין אם לאו
הבנק לא יהיה אחראי כלפי הערבים בגין נזקים 

או הוצאות כלשהם מכל מין ומכל /או הפסדים ו/ו
שייגרמו או העלולים להגרם מחמת , סוג שהוא

  . ובה  כמפורט לעילפקיעת הבטוחה או הער

   פגם או ליקוי שנתגלו באישור שנתן הבנק לערבים 5.1.4

הבנק אישר לערבים או למי מהם כי ערבותם על פי 
כתב ערבות זו הסתיימה זאת בהסתמך על בטוחה 

או על ערובה כלשהי שהתקבלה בבנק מאת החייב /ו
או בהסתמך על תשלום /או בעבורו של החייב וכן/ו

או בעבורו של /ת החייב וכלשהו שהתקבל בבנק מא
וזאת בין אם התקבל באופן של מימוש , החייב

או ערובה ובין אם התקבל בכל צורה /בטוחה ו
ובכל עת שהיא שלאחר מתן  - ואופן אחרים 
או ליקוי /או פגם ו/נמצא פסול ו, האישור כאמור

או בערובה שנתקבלו בבנק /או בבטוחה ו/בתשלום ו
או הערובה /לום ואו התברר לבנק כי התש/כאמור ו

או הבטוחה שנתקבלו כאמור הינם חסרי תוקף /ו
מחמת כל סיבה שהיא ועקב כך הודיע הבנק 

כי האישור שנתן בדבר ) או למי מיחידיהם(לערבים 
  .סיום הערבות בטל ואינו בר תוקף

או הימחה את זכויותיו על פי כתב /הבנק העביר ו 5.1.5
ולם כ, או על פי כל מסמך שבגין החיוב הנערב/זה ו

כלשהו אף ללא שנתקבלה ' או מקצתם לצד ג
  .או הערבים/הסכמתם של החייב ו

או /לא תהיה על הבנק כל חובה להודיע לערבים על כל שינוי ו 5.2
או להודיע לערבים על כל /או בבטוחה וכן/בחיוב הנערב ו פגם

ב עם החייב "או פשרה וכיוצ/או ותור ו/או התיישנות ו/הפרה ו
 כאמור וכמפורט בסעיף , או מקצתםאו עם הערבים כולם /ו

  .לעיל 5.1

כי ערבות זו , למען הסר ספק מובהר ומוצהר בזה במפורש 5.3
תמשיך לעמוד בתוקפה כלפי הבנק ותחול גם על כל חיוב נערב 

) כולם או מקצתם(שיווצר לאחר המועד שבו נשלחה לערבים 
להלן וכן תחול גם  10 -ו 9 דרישה לתשלום כמפורט בסעיפים 

) כולם או מקצתם(חיוב נערב שיווצר לאחר שהערבים על כל 
כל  - פרעו לבנק את הסכומים הנקובים כדרישת הבנק כאמור 

לעיל או עד שהבנק יאשר  4זאת עד לסיום הערבות לפי סעיף 
  .לערבים בכתב כי ערבותם הסתיימה

  

כנוס נכסים של , פרוק, פשיטת רגל, גריעת כשרות משפטית, מוות .6
  החייב

משיך לעמוד בתוקפה ותחול גם על כל חיוב נערב שייוצר ערבות זו ת
כינוס , פרוק, פשיטת רגל, גריעת כשרות משפטית, לאחר מוות

שארעו לגבי החייב או מי מיחידיו ובלבד שהחיוב , נכסים כאמור
הנערב נוצר כאמור בטרם התקבלה בבנק הודעה בכתב בדבר 

תב זה יחולו כולם או מקצתם והוראות כ, הארועים האמורים לעיל
  .גם על כל חיוב נערב שיווצר כאמור

  

  במבנה האישיות או בשם החייב, שינוי במעמד המשפטי .7

ערבות זו תמשיך לעמוד בתוקפה ותחול גם על כל חיוב של החייב 
או במי /אשר יווצר לאחר שיחול בחייב ו, מכל מין ומכל סוג, לבנק

מעמד משפטי וכל או ב/או בהרכב ו/או במבנה ו/מיחידיו שינוי בשם ו
כל זאת בין אם החייב , חיוב כאמור יכלל אף הוא בגדר החיוב הנערב

בין שהינו מאוגד , הינו אדם פרטי ובין אם הינו גוף משפטי כלשהו
בין שהינו גוף מוכר , בין שהינו פירמה, ובין שהינו בלתי מאוגד

ובין שהינו  1981 -א "תשמ ,כהגדרתו בתקנות שיקים ללא כיסוי
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות (ואחת היא מהי סיבת השינוי נאמן 

או גריעת /ר ו"או פשי/מוות ו: האמור מחמת ארוע כלשהו כגון
או פרישה מהחייב /או כינוס נכסים ו/או פירוק ו/כשרות משפטית ו

  ).או של גוף כלשהו/או הצטרפות לחייב של אדם פרטי ו/ו

  

  בטוחות וערובות שנתן החייב לבנק  .8

ומוצהר בזה במפורש כי סלוק החיוב הנערב או חלק  ,מוסכם 8.1
לא יקנה להם , י מי מהם"או ע, ממנו על ידי הערבים לבנק

זכות לקבלת בטוחה או ערובה כלשהי מהבנק אף אם אותה 
, בטוחה או ערובה ניתנה לבנק על ידי החייב או בעבורו

  . לאבטחת החיוב הנערב כולו או מיקצתו כאמור

מובהר ומוצהר במפורש כי , לעיל 8.1 ף על אף האמור בסעי  8.2
בכל מקרה שהערבים או מי מהם יפרעו את החיוב הנערב 
במלואו ובתנאי מפורש שאותו חיוב נערב והוא בלבד מובטח 

ם /יעשה הבנק לפי דרישת אותו, גם בשיעבוד נכס של החייב
ים את הפעולות הדרושות לצורך העברת אותו שיעבוד /ערב

ים /צא לזכות הבנק במועד דרישת הערבם ובלבד שנמ/לזכותו
והכל במידה שאין  - כאמור שיעבוד נכס של החייב כאמור 

  .הדבר פוגע בזכויות הבנק

  

  דרישות תשלום בגין הערבות .9

הבנק יהיה רשאי לדרוש מהערבים פרעון ותשלום של החיוב הנערב 
במועד אחד או במספר , באחת או לשיעורין) כולו או מקצתו(

  - :בחירתו ובלבד שיחולו ההוראות הבאותלפי , מועדים

שיהיה על הערבים לשלם בתוקף ערבות זו לא , הסכום הכולל 9.1
 19בתוספת הוצאות כמפורט בסעיף " סכום הערבות"יעלה על 

להלן ובמותאם  12להלן ובצירוף חיובים בגין פיגור לפי סעיף 
  .להלן 9.2לאמור בסעיף 

ים שונים יוקטן בכל מקרה של פרעון הערבות בחלקים ובמועד 9.2
סכום הערבות בסכום הפרעון בפועל והיתרה שתיווצר 

תחושב ותשוערך בהתאם , תוגדל, כאמור ןמפירעוכתוצאה 
סכום "ותכונה אף היא לעיל ולהלן ( .ל"החוזה הנלהוראות 
 ).ןהעניילפי  "יתרת סכום הערבות"או " הערבות

 
ת זו מהם בגין ערבו עולהיפרהבנק יהיה רשאי לדרוש מהערבים  .10

, לאחר או בד בבד עם דרישתו מהחייב ואולם במקרה שהחייב נפטר
במקרה של ניתוק הקשר , ניתן נגדו צו קבלת נכסים, דין- הוכרז פסול
במקרה שהחייב , ןפירעובמקרה של היות החייב חדל , עם החייב

במקרה שהפניית הדרישה לחייב כרוכה , נמצא מחוץ לישראל
מיוחד אחר יהיה הבנק רשאי  בקשיים מיוחדים וכן בכל מקרה

מהם בגין ערבות זו גם מבלי שהופנתה  עולהיפרלדרוש מהערבים 
  .דרישה לחייב כאמור

  

  חיובים בגין פיגור .11

כל סכום שהערבים יידרשו לשלם בתוקף ערבות זו ואשר לא יסולק 
בגין , יוגדל, לבנק במועד שיהיה נקוב בדרישת הבנק האמורה

ת הבנק כאמור ועד לתשלומו בפועל התקופה מהמועד הנקוב בדריש
 11.2 - ו 11.1  פיםבשעור הגבוה מבין שתי החלופות המפורטות בסעי

לפי חישוב הבנק וקביעתו הבלעדית בענין זה  ובלבד ששיעורה , להלן
' בפרק ב) 2)(א(25לא יעלה על שיעור הריבית המותרת על פי הוראות 

  :של חוק הערבות ואלו הן

  .ל"בחוזה הנהשיערוך כאמור בהתאם לאופן ההגדלה ו 11.1

  -א ו  -  

בתוספת של ריבית פיגורים בשיעור הגבוה ביותר שיחול על  11.2
  .אשראי או חיוב כלשהו הכלול בחיוב הנערב

  הרשאה לחיוב חשבון .12

או של מי (הערבים נותנים בזה לבנק הרשאה לחייב כל חשבון שלהם 
" ערב מוגן"במקרה של ערבות שאינה ערבות  -מיחידיהם 
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בכל סכום שהערבים ) לחוק הערבות' עותו של מונח זה בפרק בכמשמ
זאת בין שהחשבון כאמור יהיה , יהיו חייבים בו על פי תנאי כתב זה

בין שיהיה דביטורי ובין שיעשה דביטורי כתוצאה מחיוב , קרדיטורי
יתרה מובהר ומוצהר במפורש כי חיוב חשבון ב, ברם, החשבון

לא יראה ולא יחשב , מאושר אף במסגרת קו אשראי  דביטורית
  .כל עוד לא נפרע לבנק החיוב הנערב במלואו ןכפירעו

  

  ידי הבנק-זקיפת סכומים על .13

או כל סכום שיתקבל בבנק /כל סכום שיתקבל בבנק מאת החייב וכן
בין אם , בין אם יתקבל מאת הערבים או בעבורם, בעבורו של החייב

ו ערובה ובין אם יתקבל בכל צורה יתקבל באופן של מימוש בטוחה א
ידי הבנק לזכות אותו חשבון ובאותו מועד - ייזקף על - ואופן אחרים 

או הערב לזקוף /זולת אם בקש החייב ו, כפי שהבנק ימצא לנכון
הסכום לזכות הלוואה מסוימת בעת הפקדת הסכום האמור והבנק 

 ובמקרה בו הבנק סרב לבקשת, או הערב/לא סרב לבקשת החייב ו
  .או הערב סרב מנימוקים סבירים/החייב ו

בהלוואות לדיור יפעל הבנק בהתאם לדין ולהוראות , למרות האמור
ובהלוואות זכאות על פי , בנק ישראל כפי שיהיו בתוקף מעת לעת

תכנית סיוע ייזקף הסכום הנפרע לפי הנחיות הממשלה כפי שיהיו 
  .בתוקף מעת לעת

  

  זכויות נוספות של הבנק .14

לפי שקול דעתו ומבלי שיהיה עליו להודיע , ה רשאי בכל עתהבנק יהי
  :לערבים על כך

להעביר ולהמחות את זכויותיו על פי כתב זה ועל פי כל מסמך  14.1
כלשהו אף ' כולו או מקצתו לצד ג, בקשר עם החיוב הנערב

לכל נעבר כאמור  -או של הערבים /ללא הסכמתם של החייב ו
  .ותם מסמכיםיהיו כל הזכויות שהיו לבנק לפי א

או /או לחדשו ו/או להגדילו ו/להקטין את החיוב הנערב ו 14.2
או בתנאיו כל שנוי /או לערוך בו ו/מיידי ו ןלפירעולהעמידו 

  .אחר

ליתן לחייב או למי מיחידיו או ליתן לערבים או למי  14.3
  .או הקלות והנחות אחרות/מיחידיהם אורכה של זמן ו

ייב או עם מי לעשות הסדר כלשהו עם הח, לוותר, להתפשר 14.4
  .או עם הערבים או מי מיחידיהם/מיחידיו ו

לתקן בטוחות או ערבויות או זכויות , לשנות, לחדש, להחליף 14.5
או שינתנו לטובת הבנק להבטחת החיוב /כלשהן שניתנו ו

 .הנערב כולו או מקצתו
15.  

קיזוז ומימוש על כל , עכבון, חזקה, לבנק זכויות שעבוד 15.1
ב לרבות ומבלי לגרוע "וזכויות וכל כי, נכסים, סכומים

שטרי , יהלומים, זהב, מטבעות, מכלליות האמור ניירות ערך
המחאות , שטרות, פוליסות בטוח, דוקומנטים על טובין, כסף

או שיימצאו /בטוחות ותמורתן שנמצאים ו, פקדונות, חיובים
לרבות אלה שנמסרו , בבנק בכל עת לזכות הערבים או בעבורם

בין אם הגיע , או לכל מטרה אחרת, למשמרת, לבטחון, לגבייה
מועד פרעונם ובין אם לאו והערבים מוותרים בזה על כל טענה 

או הוצאה שייגרמו /או הפסד ו/נזק ו - בשל כל אלה ובשל כל 
עקב שימוש כל שהוא שיעשה הבנק בכל ) אם ייגרמו(להם 

  .זכות כאמור ועקב מימושם של סכומים ונכסים אלה

כסים כלשהם מסוג אלה המנויים בכל מקרה שסכומים או נ 15.2
או /יהיו מופקדים בפקדון במטבע חוץ ו, לעיל  15.1בסעיף 

נותנים בזה הערבים לבנק הרשאה ) לפי הענין(ע "בפקדון ני
והוראות מראש למכור את יתרת הזכות כולה או מקצתה 

ולקזז את תמורת , ל בכל עת שהבנק ימצא לנכון"בפקדונות הנ
או יגיעו לבנק מאת /גיעים והמכירה כנגד סכומים המ

  .הערבים

  :לענין זה מובהר ומוצהר במפורש כי

י הבנק כאמור תתבצע "במקרה של מכירת מטבע חוץ ע) 1
בעת , המכירה לפי השער הנמוך ביותר שבו ינהג הבנק

לקנות מלקוחותיו תמורת שקלים חדשים את , הרלבנטית
 ,היטלים, מיסים, מטבע החוץ הרלבנטי ובניכוי עמלות
  .ב"תשלומי חובה או תשלומים אחרים כיו

י הבנק כאמור תתבצע "במקרה של מכירת ניירות ערך ע) 2
ללא , או שער שהוא/המכירה במועד בתנאים ובכל מחיר ו

, הגבלה ולפי שיקול דעת הבנק זאת בניכוי עמלות ומיסים
  .ב"תשלומי חובה או תשלומים אחרים כיו, היטלים

מקרה של פקדון המופקד לזמן למניעת ספק מובהר בזה כי ב 15.3
בזכות , יהיה הבנק רשאי להשתמש בקשר לאותו פקדון, קצוב

, את הפקדון זאת" לשבור"לעיל ו 15.1הקיזוז האמורה בסעיף 
במועד המוקדם ביותר שלפי תנאי אותו פקדון יהיו הערבים 

ידוע לערבים שבמקרה . זכאים למשוך את כספי אותו פקדון
לחול שינויים לרעתם בכל הנוגע שהבנק יעשה כן עלולים 

כגון לענין שעורי (לזכויותיהם בגין או בקשר עם אותו פקדון 
הערבים ישאו בכל ). 'הנחות ממס וכו, הפרשי הצמדה, ריבית

הוצאות ותשלומים הנוהגים אותה שעה בבנק בגין בצוע 
 .פעולה זו

  

  

16.  
, המנעות מפעולה מצד הבנק, שתיקה, הנחה, ארכה, כל ויתור  16.1

של התחייבויות הערבים , )אחת או יותר(י הפרה כלשהיא  לגב
לא ייחשבו כויתור מצד הבנק על , כלפי הבנק על פי כתב זה

זכות כל שהיא אלא תראה כהסמכה וכהסכמה מוגבלת 
  ).אם ניתנה(להזדמנות המיוחדת בה ניתנה 

לא יהיו ברי , לרבות לעניין מועדי התשלום, כל ויתור או פשרה 16.2
  .ינתנו בכתבתוקף אלא אם י

  

  הגנת הפרטיות .17

מאשרים ומתחייבים כלפי הבנק כי כל , הערבים מצהירים 17.1
או ימסרו /או הפרטים שהם מסרו ו/או הנתונים ו/המידע ו

מדויקים , או בקשר עם ערבות זו הינם נכונים/לבנק בגין ו
  .ומלאים

או מכל /הערבים נותנים בזה לבנק הרשאה לקבל מכל אדם ו 17.2
ללא הגבלה ובכל דרך שתראה , ודותםגוף שהוא כל מידע א

' או בידי צד ג/ל מוחזק בבנק ו"לבנק ואחת היא אם המידע הנ
  .באמצעי מחשב או בכל דרך אחרת, בכתב, בעל פה, כלשהו

לאמת ולוודא כל , הערבים נותנים בזה לבנק הרשאה לבדוק 17.3
לעיל וכן או כל   17.1מידע שנמסר לבנק על ידם כאמור בסעיף 

או שעשוי להגיע לבנק אודות הערבים בקשר /מידע שהגיע ו
או הקשור לערבותם על פי כתב זה /הכרוך  ו ןועניילכל דבר 

ללא כל הגבלה ובכל דרך שתראה לבנק ואחת היא אם המידע 
, בכתב,פה- בעל, כלשהו' או בידי צד ג/ל מוחזק בבנק ו"הנ

  .באמצעי מחשב או בכל דרך אחרת

שהוא מידע ' ל צד גהערבים מאשרים בזה לבנק למסור לכ 17.4
ללא כל הגבלה , או עשוי להגיע לבנק אודות הערבים/שהגיע ו

ל מוחזק "ובכל דרך שתראה לבנק ואחת היא אם המידע הנ
באמצעי מחשב , בכתב, פה-בעל, כלשהו' או בידי צד ג/בבנק ו

  .או בכל דרך אחרת

זה מכל   17הבנק יהיה משוחרר בקשר לכל האמור בסעיף  17.5
כלל זה מכל חובה של סודיות בנקאית ומכל חובה ואחריות וב

 ,בין על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, חובת סודיות אחרת
בין על פי הוראות כל דין נוסף , )על כל תקנותיו( 1981-א"תשמ

או אחר ובין על פי כל הסכם ונוהג ואף לא תהיה על הבנק כל 
או להתנות מסירת מידע כאמור /או לבחון ו/חובה לבדוק ו

או מטרה אשר לשמם /זה בקשר עם כל שימוש ו  17עיף בס
  .ל יתבקש"המידע הנ

זה לעיל הינן בגדר הסכמות   17ההסכמות וההוראות בסעיף  17.6
ומכל מקום הערבים  1981-א"תשמ ,על פי חוק הגנת הפרטיות

תרופה , מוותרים בזאת כלפי הבנק על כל זכות ועל כל הגנה
  .כל אלה ןלענייוסעד 

   

  של אוחזפטור מחובות  .18

בגין ובקשר עם כל שטר בחתימתם , הערבים פוטרים בזה את הבנק
הצגה לקיבול או : כגון(מכל החובות של אוחז , או בהסבתם/ו

  .)ב"הודעה על חילול וכיו, העדה, ןלפירעו

  

  הוצאות .19

כל הוצאות הכרוכות במימושה של ערבות זו ובמימוש הזכויות על 
ת עורך דין של הבנק בשעור פיה כולן או מקצתן ובכלל זה שכר טרח

או כל הוצאה סבירה אחרת /והדין - שיוסכם עליו בין הבנק לבין עורך
שהבנק לא , הכרוכה במימושה של ערבות זו ומימוש הזכויות על פיה

בכפוף , יחולו על הערבים -יכול היה להימנע מהן באמצעים סבירים
  .להוראות כל דין

  

  רישומי הבנק .20

הפרטים ייחשבו כנכונים ביחס לכל טיהם כל רישומי הבנק על כל פר
ין החיוב הנערב והסכומים המגיעים יובין היתר לענהאמורים בהם 

או הנובע /ן אחר הקשור וילבנק מאת הערבים על פי כתב זה ולכל עני
ל או מכל קטע של "והעתק מהרישומים הנ.מכתב ערבות זה

או ל או מהדף האחרון של הרישומים או של הקטע "הרישומים הנ
ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם של , של הדף אמורים

  .הרישומים וכל הפרטים הנקובים בהעתק או באישור האמור

  

  מעקב ופקוח .21

כל הודעה , הערבים מתחייבים כלפי הבנק לבדוק כל העתק חשבון
וכל מכתב שיישלחו או שיימסרו או שיודעו להם באופן כלשהו על 

על כל מקרה בו , מיד ובסמוך לכך, בכתבידי הבנק ויודיעו לבנק 
  .הערות כלשהן בקשר עם האמור לעיל, אם תהיינה, תהיינה להם

  

  משלוח הודעות ותזכורות .22

או למסור לערבים /הבנק יהיה רשאי לשלוח ו   22.1
תזכורות או מכתבים או מסמכים אחרים מכל סוג , הודעות
בין באמצעים , בין בדאר רשום, בין בדאר רגיל, שהוא
בין , בין באמצעות פקסימיליה, בין באמצעות טלפון, ניםממוכ
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באמצעות מחשב ובין בכל אופן סביר אחר לפי בחירת הבנק 
  .ובכפוף להוראות חוק הערבות

המען אשר צויין , לצורך ערבות זו, כמענם של הערבים ייחשב 22.2
, בראש כתב זה או כל מען אחר עליו יודיעו הערבים לבנק

מענם לצורך כתב זה ואשר הבנק כעל , במכתב בדואר רשום
  .יאשר בכתב את קבלתו

כל הודעה או מכתב או מסמך אחר מסוג כלשהו שהבנק ישלח  22.3
לעיל או לפי מענם  22.2 לערבים לפי מענם כאמור בסעיף 

ייחשב כאילו נתקבל על ידי הערבים  - האחרון הידוע לבנק 
 .אם לא הוכח אחרת, במועדו בהתאם לסדרי הדאר הרגילים

ר בכתב של הבנק על דבר איזה משלוח או מסירה אישו
כאמור ומועדם ישמש הוכחה לכאורה כלפי הערבים על 

  .המשלוח או המסירה הנזכרים בו, המועד

  

מובהר ומוצהר בזה במפורש כי בכל מקרה בו הבנק ישלח לערבים  .23
ות בדבר קיומה של ערבות זו לא יהיה בכך כדי לחייב את /תזכורת

ות /אי משלוח תזכורת. ל"ות כנ/ח תזכורתהבנק להתמיד במשלו
כאמור לא יתפרש כאישור של הבנק על כך שאחריותם של הערבים 

  .על פי כתב ערבות זה נסתיימה

  

  הדין המהותי ומקום שיפוט .24

  )א 24.1
סמכות השיפוט הייחודית בהיבט של סמכות  24.1.1

מוסכמת בזאת בין הצדדים להיות נקבעת , מקומית
כל כפי בחירת ה, אך ורק במותאם לאמור להלן

  -:התובע

אשר על פי עניינן ומהותן , תובענות 24.1.1.1
 -ש מחוזי "צריכות להיות נדונות בבימ

כפי שיבחר התובע מבין החלופות 
  :שלהלן

ש המחוזי אשר בתחום "ביהמ) 1(
שיפוטו מצוי הסניף בו מתנהל 

שהוא נשוא ) של הלקוח(החשבון 
  .של אותה תובענה

  -או- 

  .יפו- אביב-ש המחוזי בתל"ביהמ) 2(

אשר על פי עניינן ומהותן , תובענות 24.1.1.2
 -ש השלום "צריכות להיות נדונות בבימ

כפי בחירת התובע מבין החלופות 
    :שלהלן

ש השלום אשר נימצא בתחום "בימ) 1(
המשפט המחוזי - המחוז של בית

שבתחום שיפוטו מצוי הסניף בו מתנהל 
שהוא נשוא של ) של הלקוח(החשבון 

שלום ש ה"או בימ, אותה תובענה
  .ל"הקרוב ביותר לסניף הנ

  -או- 

  . יפו-אביב- ש השלום בתל"ביהמ) 2(

במקרים בהם מתנהלים בעבור הלקוח מספר   24.1.2
חשבונות במספר סניפים ושהינם נשוא אותה 

לפי בחירת התובע מבין מכלול  - תובענה 
 24.1.1.2או   24.1.1.1 האפשרויות העולה מסעיף 

  ).על כל חלופותיהם(לעיל 

מור לעיל כדי לגרוע מזכותו של כל זוכה לנהל אין בכל הא 24.2
פ בכל מקום שהוא במותאם להוראות חוק "הליכי הוצל

  .פ"הוצל

  .דיני מדינת ישראל יחולו על כתב זה ועל פירושו 24.3

  פרשנות

כותרות הסעיפים בכתב זה הינן לשם הנוחות והפניה בלבד ואין   .25
  .להתחשב בהן בפרוש תנאי כתב זה

ונו המופיעים בראש כתב זה הינם לצרכי החייב וחשב/פרטי הלקוח .26
סימון בלבד ואין להתחשב בהם בפירוש כתב זה ואין בהם כדי 

או להשפיע בכל אופן אחר שהוא על האמור /או להגביל ו/לשנות ו
  .בכתב ערבות זה

  .וכן להיפך, אף לשון רבים במשמע - האמור בלשון יחיד  .27

  

  שונות

מהווה אישור לכל  ,חתימת כל אחד מיחידי הערבים על כתב זה .28
  :האמור להלן באופן מצטבר

ניתנה לכל אחד מיחידי הערבים הזדמנות סבירה לעיין בכתב  28.1
  .הערבות לפני חתימתם עליו

כל אחד מיחידי הערבים מאשר בחתימתו על כתב זה כי קיבל  28.2
כי ניתנה לו האפשרות , לידיו את העותק של כתב ערבות זה

זה מהווה גם את  הדרושה לעיין בו וכי חתימתו על כתב
  .הסכמתו לאמור בו

  

מוסכם כי בנסיבות בהן נחתם כתב זה על ידי חלק מהערבים  .29
אזי תחייב הערבות על פי כתב , ששמותיהם רשומים בראש כתב זה

לצורך , ביחד ולחוד, או החתומים בפועל כלפי הבנק/זה את החותם ו
  .כל עניין ודבר

  
  

  -------------------------- .  פרטי הערב ימולאו רק בעת חתימתו על כתב זה! שים לב ------------------ -----------
  

  כמתחייב על פי חוק, אנו מאשרים שקיבלנו דף מידע לערב
  :ולראיה באו הערבים על החתום בתאריך דלהלן

1  
  X................................ חתימה  ......      .....................תאריך                   ................... .................ז.ת  .........................................................שם הערב 

  
  

  ..................................: .................................נחתם בפני
  שם וחתימה               )     לצורך זיהוי בלבד( 

  
2  

  X................................ חתימה  ......      .....................תאריך                   . ...................................ז.ת  .........................................................ב שם הער
  
  

  ..................................: .................................נחתם בפני
  שם וחתימה               )     לצורך זיהוי בלבד( 

  
3  

  X................................ חתימה  ......      .....................תאריך                   . ...................................ז.ת  .........................................................שם הערב 
  
  
  

  ..................................: .................................נחתם בפני
  שם וחתימה               )     לצורך זיהוי בלבד( 

  
4  

  X................................ חתימה  ......      .....................תאריך                   ............. .......................ז.ת  .........................................................שם הערב 
  
  

  ..................................: .................................נחתם בפני
השם וחתימ               )     לצורך זיהוי בלבד( 

  


