ערבות בלתי מוגבלת בסכום
(תאגיד)
לכבוד
בנק ירושלים בע"מ
סניף____________
ג.א.נ,.

כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום והתחייבות בלתי חוזרת
הואיל

ובנק ירושלים בע"מ (להלן" :הבנק") נתן ו/או יתן מדי פעם בפעם ל___________________________ -
(להלן" :הלקוח") ,הלוואות ו/או אשראים ו/או כתבי ערבות בנקאית ו/או
ח.פ.
שירותים בנקאיים אחרים (להלן כולם ביחד ובנפרד" :השירותים הבנקאיים");

והואיל

והלקוח חייב ו/או יהיה חייב לבנק ,בכל צורה שהיא ,סכומי כסף שונים ,עקב וכתוצאה ממתן השירותים
הבנקאיים (להלן" :הסכומים הנ"ל");

והואיל

והח"מ הינו תאגיד ,ולפיכך אינו ערב יחיד ,כמשמעו בחוק הערבות ,תשכ"ז  6611 -וכי הצהרת והתחייבות
הח"מ מהוים תנאי יסודי לאישור ומתן הלוואה ו/או אשראי ללקוח;

והואיל

ולפי בקשתנו ניאות הבנק לתת ללקוח את השירותים הבנקאיים בהסתמך בין היתר על ערבותנו
והתחייבויותנו לפי כתב זה;

אי לכך ,אנו הח"מ:

.6

___________ בע"מ

ח.פ__________________________ .

.4

___________ בע"מ

ח.פ__________________________ .

(כולנו יחד וכל אחד מאיתנו לחוד)
מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
.6

המבוא לכתב ערבות והתחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.4

אנו מתחייבים ,אחראים וערבים בזה כלפי הבנק ערבות מוחלטת ,מלאה ובלתי מותנית ,לתשלום המלא ,הסופי
והמדוייק של כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לבנק מאת הלקוח ובסכום שיאושר ע"י הבנק שחתימתו תהווה ראיה
קבילה (להלן" :סכום הערבות").

.2

אנו מתחייבים לשלם לבנק ,לפי דרישתו הראשונה ,כל סכום שנידרש ,בצירוף ריבית בשיעור החוקי המקסימלי על
הסכום הזה מתאריך דרישת התשלום מאיתנו מצד הבנק עד יום התשלום בפועל על ידינו ,ובנוסף לכך את כל החיובים,
נזקים והוצאות הסבירים שייגרמו לבנק ,לרבות שכר עורך דין ,כתוצאה מהפרת התחייבותינו זו או התחייבות הלקוח
לתשלום הסכומים הנ"ל  ,בסכום שיאושר על ידי הבנק שחתימתו תהווה ראיה קבילה.

.2

ערבותנו והתחייבויותנו לפי כתב זה מבטיחות ותבטחנה לבנק את תשלום כל הסכומים קרן ,ריבית ,עמלה ,הפרשי
הצמדה בגין קרן צמודה ו/או ריבית צמודה של הסכומים הנ"ל והוצאות המגיעות לבנק מאת הלקוח בין שהסכומים
מגיעים מאת הלקוח לבדו או ממנו ביחד עם אחרים ,בין שמגיעים במישרין או בעקיפין ,בין שהם מגיעים עכשיו או

בנק ירושלים ע"מ
41/60 4422
סימוכין 420262

שיגיעו בעתיד ,בין שמגיעים באופן מסויים או בתנאי ,בין שמגיעים לפי שמו הפרטי של הלקוח או לפי שם העסק שלו
או לפי כל שם אחר ,בין שמגיעים מהלקוח לפי ההרכב הנוכחי שלו או לפי כל הרכב אחר ,בין שמגיעים כתוצאה
מערבות או אחרת.
.0

ערבותנו והתחייבויותנו לפי כתב זה תשמשנה בתור בטוחה חוזרת ומתמדת למרות סידור חשבונות הלקוח ותחייבנה
אותנו ואת הבאים מכוחנו (המונח הזה ייחשב ככולל את מבצעי הצוואה ,מנהלי העיזבון והיורשים שלנו) עד להודעה
בכתב מאת הבנק אלינו על ביטול התחייבויותינו לפי כתב זה.

.1

ערבותנו והתחייבויותנו לפי כתב זה תהיינה נוספות לבטוחות אחרות ו/או בלתי תלויות בבטוחות אחרות (בין אם ניתנו
ו/או בין אם תינתנה) ולא תפגענה בערבות אחרת או בבטוחה אחרת בעד הלקוח שהבנק מחזיק בהן עכשיו ו/או יחזיק
בהן בעתיד ,בין שקיבלן או שיקבלן מאתנו או מחלק מאתנו או מכל צד אחר.

.1

ערבותנו והתחייבויותנו לפי כתב זה לא תפגענה מטעם זה שהבנק לא קיבל או לא יקבל איזו שהיא בטוחה או מחמת כל
פג ם או פסול שישנו או שיתהווה בכל בטוחה שהבנק קיבל או יקבל או בכל חוב או התחייבות של הלקוח (למעט אם
בעת חתימת ערבות זו הבנק ידע או היה עליו לדעת באמצעים סבירים העומדים לרשותו על הפגם האמור בחוב או
בהתחייבות הלקוח ובלבד שלא ידענו על פגמים אלו) ,או כנובע מתוך כל הסכם שנעשה או שיעשה בדבר השימוש
בהלוואה או באשראי או בשירותים הבנקאיים או בחלקם שהבנק נתן או יתן ללקוח ,למעט אם הבנק התרשל שאז
אהיה פטור ממילוי ערבותי אך ורק כדי הנזק שנגרם עקב פקיעת או גריעת הבטוחה .מובהר בזה כי חבותי עפ"י כתב
ערבות זה רחבה יותר מהיקף הערבות הרגילה של ערב עפ"י חוק הערבות התשכ"ז.7691-

.8

בכפוף לאמור בסעיף  7לעיל ,הבנק רשאי ,בכל עת ,מבלי לפגוע בערבותנו והתחייבויותנו לפי כתב זה ומבלי
לבטלן ומבלי להשפיע עליהן באיזה אופן שהוא ומבלי ליטול את הסכמתנו ואף בלי כל הודעה אלינו:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

להפסיק ,לחדש ,לשנות ו/או להגדיל כל אשראי ו/או הלוואה ו/או שירות בנקאי ,שנתן או שיתן ללקוח;
לתת ללקוח או לאחרים ארכה של זמן ו/או וויתור ו/או הקלה ו/או הנחה דומה;
להחליף ,לחדש ,לשחרר ,לתקן ,או להימנע מלקיים או לממש בטוחות או ערבויות אחרות שהבנק מחזיק או
יחזיק בהן בין שקבלן או שיקבלן מהלקוח או מאחרים;
להתפשר עם הלקוח או עם אחרים;
לשנות את תנאי מתן השירותים הבנקאיים;
להלוות מחדש כספים ללקוח;

.6

בטרם מלאנו אחר ערבותנו לא נהיה זכאים לתבוע או ליהנות מאיזו בטוחה שיש או שתהיה לבנק בעד כל הכספים או
ההתחייבויות שאנו ערבים בעדם לפי כתב זה ,או לתבוע על חלק בבטוחה כזו ,וובכפוף לכך שהבנק לא התרשל,
ערבותנו זו אינה מותנית בקיום בטוחות אחרות כלשהן שניתנו ו/או יינתנו לבנק להבטחת חובות והתחייבויות הלקוח.

.64

כל תשלום באיזה צורה שהיא שהבנק יקבל מהלקוח או על חשבונו או מכל אדם או רכוש אחר או ממימוש איזו בטוחה
שהיא או באיזה אופן אחר שהוא לשם הפחתת הסכומים וההתחייבויות שאנו ערבים בעדם בזה ,ייחשב כתשלום כללי,
והבנק יהיה רשאי להחזיקו תלוי ועומד מבלי שתחול עליו החובה להשתמש בו להפחתת הסכומים או ההתחייבויות
שאנו ערבים בעדם בזה ,ובמקרה של פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או מינוי מנהל מיוחד של הלקוח ו/או בקשות בגין אלה
רשאי הבנק לתבוע בפשיטת הרגל או פירוק של הלקוח או להסכים לאיזה תשלום של פשרה ולקבלו למרות שהוא קבל
תשלום כנ"ל ,וכאילו ערבותנו זאת לא היתה קיימת ,ואנו מתחייבים לא לתבוע במקרים כאלה בהתחרות עם הבנק או
לתבוע איזה סכום שיתקבל על ידי הבנק כנ"ל או באופן אחר להפחתת הסכומים או ההתחייבויות שאנו ערבים בעדם
בזה ,עד אשר יקבל הבנק את כל הסכומים המגיעים לו במלואם.

.66

לבנק תהא זכות חזקה ,זכות עכבון וזכות קזוז על כל הכספים שימצאו אצלו בכל זמן לזכותנו בכל חשבון שהוא ,וכמו
כן על כל השטרות ,המסמכים ,הסחירים ,ניירות הערך ,הפיקדונות ,הבטוחות ועל הזכויות האחרות הנמצאים ו/או
שימצאו ,העומדים ו/או שיעמדו לזכותנו ו/או עבורנו בבנק ,בכל אופן ודרך ,ועל תמורתם ,הבנק יהיה רשאי בכל עת
לחייב כל חשבון שלנו בכל סכום המגיע או שיגיע לו מאתנו לפי כתב ערבות והתחייבות זה.
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.64

מבלי לגרוע מכלליות הוראות הסעיף הקודם הותנה בזה במפורש שבמקרה ואנו ערבים על חלק בלבד של הסכומים
הנ"ל יהיה הבנק רשאי לזקוף כל תשלום שישולם על ידי הלקוח או אחרת לחשבון אותו חלק מהסכומים הנ"ל אשר
בעדם אין אנו ערבים.

.62

הבנק רשאי לפי שיקול דעתו המוחלט ,מדי פעם בפעם ,לזקוף לכל חשבון ו/או חשבון הריבית ו/או הקרן ו/או הפרשי
הצמדה ו/או ההוצאות ,כפי שימצא הבנק לנכון ,כל סכום שנתקבל ו/או שיתקבל בכל אופן ודרך מאת ו/או עבור ו/או
על חשבון הלקוח ,ו/או ע"י מימוש כל בטוחה הנמצאת או שתימצא ברשות הבנק בקשר לסכומים הנ"ל ,או בקשר
לערבות והתחייבות אלה למעט סכומים ששילמנו והורנו על זקיפתם ,להפחתת הסכומים ו/או ההתחייבויות שאנו
ערבים בעדם.

.62

הבנק יהיה רשאי לדרוש ולתבוע מאיתנו את סכום הערבות מבלי שיהיה מחוייב לקבל בטוחות אחרות מאת הלקוח או
אחרים ו/או לממש את הבטוחות הנ"ל ,ועלינו יהיה לשלם את סכום הערבות בהתאם.

.60

ערבות זאת לא תיפגע ולא תושפע ע"י כך שללקוח לא היתה הזכות החוקית להתקשר בהסכם ו/או ללוות כספים ו/או
לקבל שירותים בנקאיים מכל סוג שהוא ו/או ע"י כך שחתימת הלקוח על כל הסכם אינה מחייבת את הלקוח ,למעט
אם בעת חתימת ערבות זו הבנק ידע או היה עליו לדעת באמצעים סבירים העומדים לרשותו על הפגם בחוב או
בהתחייבות הלקוח ובלבד שלא ידענו על פגמים אלו.

.61

כתב ערבות והתחייבות זה יחייב אותנו גם במקרים בהם ההסכם/ים לפיו ניתנו ו/או יינתנו ללקוח שירותים בנקאיים
כלשהם ,לא יחייב את הלקוח מאיזו סיבה שהיא  ,למעט אם בעת חתימת ערבות זו הבנק ידע או היה עליו לדעת
באמצעים סבירים העומדים לרשותו על הפגם בחוב או בהתחייבות הלקוח ובלבד שלא ידענו על פגמים אלו,וכן בכל
מקרה אחר בו הבנק לא יוכל ו/או לא ירצה לדרוש ו/או לתבוע ו/או לגבות מהלקוח את כל או חלק מהסכומים
המגיעים ו/או שיגיעו לו מהלקוח ואשר אנו ערבים בעדם לפי כתב זה ,ובמקרים אלה יחשב כתב זה ככתב התחייבות
(ולא כערבות) נפרד ובלתי תלוי שלנו כלפי הבנק לשלם לו כל סכום או סכומים אשר לפי הסכם כנ"ל או אחרת תשלומם
חל על הלקוח.

.61

ספרי הבנק וחשבונותיו יהיו ראיה קבילה עלינו והעתקי חשבונות הבנק באישור פקיד הבנק ייחשבו בכל עת כראיה
קבילה בכל הקשור לערבותנו ולהתחייבויותנו אלה ו/או לסכומים הנ"ל ו/או לסכום הערבות.

.61

הבנק יהיה רשאי מבלי להיזקק להסכמתנו ,להעביר לאחר(ים) את זכויותיו על פי ערבותנו והתחייבותנו לפי כתב זה.

.66

כתובתנו לצורך כתב ערבות זה הינה:
.6
.4
או כל כתו בת אחרת בישראל שעליה נודיע לבנק בכתב אשר קבלתו תאושר בכתב ע"י הבנק .כל הודעה שתשלח לנו על
ידי הבנק בדואר רשום לפי כתובתנו כנ"ל תחשב כאילו נתקבלה על ידינו עפ"י סדרי הדואר הרגילים .הצהרה בכתב
מאת הבנק על דבר משלוח הודעה וזמן הישלחה תשמש ראיה קבילה על הזמן והמשלוח הנזכרים בה .כתובתנו הנ"ל
תשמש ככתובתנו לשם קבלת כתבי בי-דין.

.44

מקום השיפוט לכל צרכי כתב זה יהיה בעיר הקרובה ביותר לסניף בו מתנהל החשבון הרלוונטי מבין הערים ירושלים,
תל אביב ,חיפה ,באר שבע ,נצרת או אילת ,או ,לפי בחירת התובע ,בית המשפט הקרוב ביותר לסניף בו מתנהל החשבון.

.46

נחתם כתב זה על ידי אדם אחד ,תחשבנה הערבות וההתחייבות ככתובות בלשון יחיד .נחתם כתב זה ע"י יותר מאדם
אחד ,תחייבנה ערבות והתחייבות אלה כל אחד מהחותמים באופן סולידרי ולחוד והבנק יהיה רשאי להסכים על
שינויים עם כל אחר מהחותמים על תנאי התחייבויותיו לפי כתב זה מבלי לקבל את הסכמת האחר.
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.44

בכתב זה לשון מין זכר כולל לשון מין נקבה ולהיפך.

.42

בכתב זה הבנק  -פירושו בנק ירושלים בע"מ ,וכן כל הבאים מכח הבנק.

.42

תנאים מיוחדים:

ולראיה באנו על החתום ב _______

לחודש

 ,היום

שנת

______.

.6

.4

אישור עו"ד
חתמו על המסמך דלעיל לפניי ה"ה
 ,מאשר בזה כי ביום
אני הח"מ
 ,המוכרים לי אישית/אשר זיהיתים לפי תעודת זהות וכי הסברתי להם את משמעות
בשם
החותמים
חתימתם על המסמך דלעיל .כמו כן הריני לאשר כי ה"ה
מוסמכים לחתום בשם החברה הנ"ל וחתימתם
________
__________________ בע"מ ח.פ.
מחייבת את החברה הנ"ל לעניין האמור במסמך דלעיל ,על פי תזכיר ותקנון החברה ומסמכי היסוד האחרים שלה ,וכי
נתקבלו כל ההחלטות וניתנו כל האישורים הנדרשים לשם מתן תוקף לכך.

תאריך
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חתימה וחותמת עו"ד
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