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                   לכבוד

 חשבון מס': ________________                בנק ירושלים בע"מ 

 מס' החשבון מיועד לתיוק 5לשימוש פנימי של  הבנק בלבד()                   סניף _________

 

 

 כתב ערבות מתמדת מוגבלת בסכום והתחייבות בלתי חוזרת

 הואיל וה"ה:

 כתובת זיהוי / מס' תאגיד מס' שם הלקוח )החייב (

   

   

מפעם לפעם כספים לבנק "( חייב ו5או עלול להיות חייב החייב" 5 "הלקוח)כולם יחד וכל אחד לחוד להלן "
ו5או מסגרות  משיכות יתר הלוואה ו5או הלוואות ו5או ירושלים בע"מ )להלן: "הבנק"(, בגין או בקשר עם 

אשראים מכל סוג שהוא ו5או חובות והתחייבויות מכל סוג שהוא ו5או  דוקומנטרים אשראי ו5או אשראים
 ו5או נכיון שטרות או קניית שטרותו5או  ת ערבויות בנקאיו"( ו5או הקלות בנקאיות ו5או האשראי)להלן "

או החייב בגין או בקשר עם התחייבויות וערבויות מסוגים שונים, ובגין שטרות בחתימת וכתבי שיפוי, 
שימסרו לבנק ע"י החייב או ע"י צד שלישי כלשהו, ובגין או בקשר עם שירות בנקאי  ותאו בערבו ובהסבת

"(, ובין כל חוב או התחייבות אף ללא השירותים הבנקאיים"  אחר כלשהו, לרבות עמלות בנקאיות )להלן
 קשר עם השירותים הבנקאיים. 

 והואיל והח"מ: 

 כתובת מס' זיהוי / מס' תאגיד שם הערב

   

   

כולם יחד וכל אחד לחוד להלן "הערב"( הסכים לערוב לחיובי והתחייבויות הלקוח, ולהיות אחראי וערב )
כלפי הבנק, בערבות מוחלטת מלאה ובלתי מותנית, לתשלום המלא והסופי של סכום הערבות כהגדרתו 

 זה לעיל ולהלן; להלן, המגיע ו5או שיגיע לבנק בגין השרותים הבנקאיים בהתאם ובכפוף לאמור בכתב ערבות

והבנק ניאות לתת ללקוח את השירותים הבנקאיים בהסתמך בין היתר על ערבותו של הערב בסכום  והואיל:
 ובהתחייבות לפי כתב זה;

 

 הח"מ ערב, אחראי, מצהיר, מסכים ומתחייב בזה ביחד ולחוד, כלפי הבנק כדלהלן: יאי לזאת אנ

 הגדרות .1

או מי מהם לרבות יורשיהם, מבצעי הצוואה כהגדרתם לעיל ים5הלקוחות החייב – /"הלקוח"החייב"" .8
 החייבים וכל הבאים מכח או במקום מי מהם.  ומנהלי העיזבון של

הערבים כהגדרתם לעיל או מי מהם לרבות יורשיהם מבצעי הצוואה ומנהלי העזבון של הערבים  -"הערב"  .2
 וכל הבאים מכח או במקום מי מהם. 

כיום ו5או כפי שיהיו בעתיד, וכן כל  כולל את כל אחד ואחד מסניפיועיל כהגדרתו במבוא דל –בנק" ה" .7
 . הבאים מכח הבנק או במקומו, ולרבות כל נעבר של זכויות הבנק

 כולל כל מסמכים סחירים שהם.   - "שטרות" .0

כל הסכם5ים ו5או בקשה5ות ו5או מסמך5ים ו5או טופס5ים מכל סוג שהוא שנחתם ו5או  -"מסמכי האשראי" ./
חתם5ו מפעם לפעם בין הבנק ובין הלקוח בקשר עם האשראי כהגדרתו לעיל ו5או בקשר עם השרותים שיי

הבנקאיים שניתנו ו5או ינתנו ללקוח על ידי הבנק, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בקשות לקבלת 
ספציפיים, אשראי והסכמי אשראי מכל סוג, אגרות חוב, הסכמים למתן שירותים בנקאיים, הסכמי הלוואה 

הסכמים ו5או בקשות להוצאת ערבויות, כתבי עכבון וקיזוז, הסכמי5שטרי משכון ו5או שעבוד ו5או המחאת 
זכויות, כתבי התחייבות, הסכמים בדבר התנאים לפתיחת חשבונות בבנק וכל מסמכי ההתקשרות בין הבנק 

 ם ותיקוניהם שבעבר ובעתיד.לבין הלקוח, כל הסכם ו5או מסמך כנ"ל בנפרד וכולם יחד, על כל נספחיה

 .8663 –חוק הערבות התשכ"ז  –"חוק הערבות"  .6
 לחוק הערבות. 86כהגדרתם בסעיף  –"ערב מוגן"  -"ערב יחיד" ו .3
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 תחולת הוראות חוק הערבות  .2

, על ערב יחיד או מוגן כהגדרתם בחוק, אשר חתמו על כתב ערבות זה, יחולו ההוראות להלן בכפוף לפרק ב' לחוק הערבות 
 יגברו הוראות החוק.  -ובכל מקרה של סתירה בין הוראות כתב זה לבין הוראות החוק

אם מתקיימים בו אחד מאלה: הוא בן זוגו או שותף  שאינו "ערב יחיד" או "ערב מוגן"הערב מצהיר כי ידוע לו  .8
 של הלקוח, הוא תאגיד, הוא בעל עניין בלקוח שהנו תאגיד.

כאמור אם מתקיימים בו כל אלה: הוא אינו תאגיד; הוא אינו  "ערב יחיד"בגדר  הערב מצהיר כי ידוע לו כי הוא .2
הערב אינו  -בן זוג או שותף של הלקוח )בין בשותפות רשומה ובין בשותפות שאינה רשומה(; ואם הלקוח הנו תאגיד 

ראות להלן בכפוף במקרה זה יחולו ההו –. -8660"בעל ענין בתאגיד" כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 לפרק ב' לחוק הערבות.

אם מתקיימים בו כל אלה: הוא בגדר ערב יחיד, וסכום הערבות  "ערב מוגן"הערב מצהיר כי ידוע לו כי הוא בגדר  .7
ש"ח* כשהאשראי בגינו  88,88/ש"ח* או שסכום הערבות הנקוב לעיל אינו עולה על  68,888כנקוב לעיל אינו עולה על 

 ן  לרכישת זכויות בדירה ניתנת הערבות נית

  ( ומעודכנים לפי הוראות החוק 8663* הסכומים הנקובים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן )שפורסם ביולי 

 סכום הערבות  .3

כאמור עד לסכום של  יאחראו5או להם ערב המובטחים כהגדרתם להלן הח"מ מתחייב לשלם לבנק את כל הסכומים 
, בתוספת הריבית והפרשי ההצמדה עליו, _____________________ים: ______)במיל _____________________

נזקים והוצאות, עמלות, תשלומים נלווים וכל יתר הסכומים המגיעים ו5או שיגיעו ו5או העשויים להגיע לבנק מהחייב בגין 
כאמור בסעיף הדן בפיגורים  השרותים הבנקאיים ו5או על פי מסמכי האשראי, לרבות כל סכום נוסף שיווסף בגין פיגורים

 במסמכי האשראי, הכל כמפורט במסמכי האשראי ובסכום שיאושר על ידי הבנק ושחתימתו תהא נאמנה על הערב. 

מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי במקרה של ערב יחיד5מוגן סכום הערבות כנקוב לעיל יהא בתוספת ריבית והצמדה 
פיגורים בשיעור מוגבל והוצאות וסכומים נוספים כקבוע בחוק הערבות כמוסכם בין הבנק ובין הלקוח וכן ריבית 

 ובתקנות. 

 מובטחים הסכומים ה .4

הח"מ ערב, אחראי ומתחייב בזה, לשלם לבנק מפעם לפעם, לפי דרישה, את כל הסכומים המגיעים ושיגיעו לבנק מאת 
אלי ובין במטבע חוץ כלשהו, בין שהסכומים , בין במטבע ישרבגין השרותים הבנקאיים ו5או על פי מסמכי האשראי החייב

כערב או כמסב, בין מנו או ביחד עם אחרים, בין שמגיעים מהחייב כחייב עיקרי, ובין שמגיעים מ ומגיעים מהחייב לבד
שמגיעים עפ"י שטרות בחתימת החייב, הסבתם או ערבותם שנמסרו או שימסרו לבנק ע"י החייב או ע"י צד שלישי כלשהו, 

, בין אם מועד פרעונם הגיע ובין אם ואו על אחריות ואו על פי בקשת וומים ניתנו ובין שינתנו לחייב או עבורבין שהסכ
מועד פרעונם בעתיד, בין שמגיעים על תנאי או באופן אחר, בין שמגיעים במישרין או בעקיפין, וכן כל כספים שהבנק זכאי 

שהיא, בין שהיא קשורה למערכת יחסי בנקאי ולקוח ובין אם לאו,  ו5או יהיה זכאי לתבעם ו5או לקבלם מהחייב מכל סיבה
חייב לפי כתב זה, ובין שהסכומים הנ"ל יפסקו ע"י רשות שיפוטית  הוכן כל התשלומים וההוצאות שהח"מ חייב או יהי

 כלשהי ובין אם לאו; כל הסכומים המובטחים בכתב זה ייקראו להלן: "הסכומים המובטחים".

 י התחייבות לשיפו .5

מתחייב בזה לשפות את ערב מבלי לפגוע או לגרוע מהאמור בכתב זה ובנוסף לכך, מהווה כתב זה התחייבות לשיפוי, וה
הבנק על כל נזק , הוצאות ואבדן כספים שיגרמו לבנק בגין או בקשר לסכומים המובטחים, כל זאת בהתאם לתנאי כתב 

 זה, בשינויים המחויבים.

 התחדשות הערבות  .6

לא  ערבעפ"י כתב ערבות זה לא תפגע ו5או לא תגרע, וההערב תשמש בתור בטחון מתמיד ומתחדש ואחריות ערבות זו 
פטר באופן חלקי או מלא, אף אם באופן זמני לא יהיה קיים חיוב כלשהו של החייב או אף אם באופן זמני לא וייחשב כמ

 על פי כתב זה הסתיימה.    ובכתב שאחריות ערבליהיה קיים חיוב כלשהו של החייב כלפי הבנק, וזאת עד שהבנק יאשר 

 דרישת תשלום  .7

את סילוק הסכומים המובטחים, כולם או מקצתם, בבת אחת או בחלקים, מבלי  ערבהבנק יהיה רשאי בכל עת לדרוש מה
פסק  חייב ו5או מאחרים ו5או להגיש נגדו5ם תביעה משפטית ו5או להשיג נגדו5םשיהיה על הבנק לדרוש תחילה תשלום מה

דין ו5או לנקוט נגדו5ם באיזה שהם אמצעים משפטיים או אחרים ו5או לקבל בטוחות אחרות מאת החייב ו5או אחרים 
למען הסר . והח"מ מתחייב לשלם לבנק כל סכום שהבנק ידרוש בכתב מדי פעם בפעםו5או לממש את הבטוחות הנ"ל, 

ב או התחייבות שנוצרו לאחר שהבנק דרש מהח"מ את סילוק ספק, מובהר בזה, כי ערבות זו תמשיך לחול גם בגין כל חיו
מובהר בזה כי הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, או לאחר שהח"מ שלמו לבנק חלק מהסכומים המובטחים. 

         התחייבות הערב אינה מותנית בכך שהבנק יוכיח כי אמנם חייב הלקוח את הסכומים הנדרשים. 

 ביטול הערבות .8

במקרה של פטירה, גריעת כושר, פשיטת רגל או פירוק, יהיה רשאי לבטל את ערבותו על ידי מתן -יגו החוקיאו נצהערב 
יום מיום קבלתה בבנק, ובתנאי שהודעה כזו לא תפגע באחריות יתר יחידי  78הודעה בכתב לבנק, שתכנס לתוקף בתום 

בעת בהתאם לספרי הבנק לבנק מאת החייב  , ובאחריות נותן ההודעה לתשלום הסכומים המובטחים, שיגיעוהערבים
 כניסת הודעת הביטול תוקף, בין אם הגיע זמן פרעונם של הסכומים המובטחים ובין אם לאו.      

בכל מקרה שהתחייבויות הערב, כולן או חלקן, תפסקנה ו5או תתגבשנה מכל סיבה שהיא ובכל אופן שהוא, יהיה הבנק 
כל חשבון שלו בבנק ו5או בחשבון חדש שיפתח, והערב ימשיך להיות אחראי לכל רשאי לאפשר לחייב להמשיך לפעול ב
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הסכומים להם היה אחראי במועד ההפסקה ו5או הגיבוש, למעט בגין הפעולות שנעשו לאחר מועד זה לחובת או לזכות 
 חשבון כלשהו של החייב. 

 בטלות תשלומים או בטוחות  .9

תבוטל או תפסק מכל סיבה שהיא ובכל אופן שהוא, ובין אם  וערבות שבין אם ערבלמרות האמור לעיל מסכים בזה ה
, הרי שבכל מקרה ערבעל פי ערבות זו הסתיימה, ובין אם הבנק הגיע להסדר כלשהו עם ה ושאחריות ערבהבנק יאשר ל

שתשלום כלשהו שבנק קיבל או יקבל ממקור כלשהו על חשבון הסכומים המובטחים או שבטוחה או ערובה כלשהן, 
כלשהו, לפני מועד הביטול, ההפסקה, מתן צד שלישי ע"י ו5או הערב ו5או שניתנו או שיינתנו לטובת הבנק ע"י החייב 

האישור או עשיית ההסדר ייחשבו כבטלים בתוקף הוראת דין כלשהי, לרבות כל הוראת דין הנוגעת לפשיטת רגל או 
יחויב ע"י בית משפט להחזיר לאדם או גוף כלשהו סכום פי שתהיה בתוקף באותה עת, ו5או בכל מקרה שהבנק כפירוק, 

הח"מ ערב לבנק לתשלום הסכומים המובטחים כאילו יה לוק הסכומים המובטחים או על חשבונם, יהיששולם לבנק לס
לא בוטלה או הופסקה הערבות או כאילו לא בוטלה או הופסקה הערבות או כאילו האשור או ההסדר האמורים מעולם לא 

 ו נעשו, הכל לפי העניין. ניתנו א

 שינוי שם או הרכב  .11

אין בשינוי של השם ו5או המבנה ו5או ההרכב של הערב ו5או החייב כדי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות הערב על פי כתב זה, 
 )לפי העניין( בעלי שם, המבנה או ההרכב השונים ו5או החדשיםהערב  או החייב להיות בתקפן המלא כאילו והן תמשכנה 

 התקיימו באותו שם, מבנה והרכב ביום חתימת כתב זה.

 שטרות   .11

ת הבנק מכל החובות בזה הערב א , הסבתם או ערבותם, פוטרערבבשטרות בחתימת הבכל מקרה שהבנק אוחז או יאחז 
של אוחז בשטר כגון הצגה לקבול או לפרעון, הודעות חילול והעדה, והחתימות, ההסבות והערבויות של שטרות ושאר 

מראש על טענת הערב מסמכים סחירים יעמדו בתקפם עד לסילוקם בלי צורך באיזו פורמליות שהיא. כמו כן מוותר בזה 
 התישנות בקשר לשטרות ומסמכים אחרים.    

 ויתור  .12

על פי ערבות זו  וכלפי הבנק בקשר לחבות ובזה באופן סופי ומוחלט על כל טענה שיש או שעלולה להיות ל מותר הערב 
תה היכולת יהתישנות, מחמת פטירה או חוסר כשרות משפטית של החייב או מי מהח"מ ו5או מחמת שלחייב לא הי מחמת

לא היתה שלערב החוקית או הסמכות ללוות כספים או להתקשר בהסכם או בהתחייבות או בכתב כלשהם ו5או מחמת 
ערב פשטו את הרגל או התפרקו או נעשה ו5או מחמת טענה שהחייב או ההיכולת החוקית או הסמכות ליתן ערבות זו 

אינו בר תוקף מכל סיבה שהיא ו5או  ערבה אוהסדר בדבר חובותיהם )לרבות הסדר ע"י בימ"ש( ו5או מחמת שחיוב החייב  
מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה מהמקרים המנויים לעיל  הערבמחמת העובדה שהבנק לא יוכל לתבוע את החייב או את 

 מלוא הסכומים המובטחים.הערב את וש מיהיה הבנק רשאי לדר

את הסילוק הסכומים  ערבע מאת הורה שמסיבה כלשהי הבנק לא יהיה זכאי לתבקמבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מ
 לסלקם כחייב עיקרי.        ערב חייבה ה, יהיוהמובטחים או חלקם על יסוד ערבות

 בטוחות נוספות  .13

ספות לכל הבטוחות וההתחייבויות האחרות שנתן או יתן החייב או הערב או מי התחייבויות הערב לפי כתב זה תהיינה נו
מטעמם, ובלתי תלויות בהן, ולא תפגענה בערבות אחרת או בבטוחה אחרת שהבנק מחזיק בהן עכשיו ו5או יחזיק בהן 

 .בעתיד, בין שקיבלן או שיקבלן מהערב, מהחייב או מכל צד אחר

אם בין מלוא סכום הערבות וזאת בין אם ערבו יחד אתו ערבים אחרים ובין אם לאו, להיות אחראי, להערב מתחייב בזה 
זכאי  הלא יהיוהערב כם שאחרים יערבו יחד איתו ואותם אחרים כולם או חלקם לא ערבו יחד אתו מכל סיבה שהיא, וס

כומים המובטחים כולם או להבטחת הסו5או שיהיו מפעם לפעם או שעבוד שיש ו5לקבל או לתבוע או להנות מאיזה בטוחה 
חלקם, או לתבוע או לקבל חלק בבטוחה כזו, או לחזור אל ערבים אחרים הערבים מפעם לפעם כלפי הבנק לתשלום 

ובהתאם לתנאים כפי שיוסכם עמו,  הסכומים המובטחים כולם או חלקם, אלא אם הבנק יסכים בכתב ומראש לכך
הוצאות הכרוכות בהעברת בטוחה כזו תחולנה על מקבלי ההעברה. כל כל הככל שהבנק יתן הסכמתו לכך, מוסכם בזה שו

אופן ודרך, תשמש גם כבטוחה למילוי התחייבויות  הערב ו5או עבורו ו5או בשמו בכלבטוחה שהבנק מחזיק ו5או יחזיק מ
 לפי כתב זה, מבלי שהבנק יהיה מחויב לממש איזה בטוחה מבטוחות אלה.              

 בטוחות שינוי בחיוב או ב .14

הבנק רשאי בכל עת, מבלי לפגוע בערבות הערב והתחייבויותיו לפי כתב זה, ומבלי לבטלן ולהשפיע עליהן באופן כלשהו, 
 ומבלי ליטול את הסכמתו ואף בלי הודעה אליו: 

לחדש, לשנות ו5או להגדיל כל אשראי ו5או הלוואה ו5או ו5או ערבות ו5או שירות בנקאי ו5או תנאי להפסיק,  .8
 ;איהם שנתן ו5או שיתן לחייבמתנ

 לחייב או לאחרים ארכה של זמן ו5או ויתור ו5או הקלה ו5או הנחה דומה; לתת .2
להחליף, לחדש, לשחרר, לתקן, או להמנע מלקיים או לממש בטוחות או ערבויות אחרות שהבנק מחזיק ו5או  .7

אחראי לו שהערב יוב כלשהו או יגרום לאי מילוי חשיקבלן מהחייב או מאחרים,  יחזיק בהן בין שקבלן או
 ;או ערבי עבורו

 להתפשר, לעשות הסדר כלשהו עם החייב  או עם אחרים או כל ערב עבורם; .0
 

 

מלקיים או מלממש שטרות, ניירות להמנע תקן או לחדש, לשנות, לגרום לפקיעה להחליף, לשחרר, לקבל, ל ./
חזקו על ידי הבנק, בין אם קבלם או סחירים, ערובות, ערבויות ו5או בטוחות אחרות המוחזקות ו5או שיו

 ערבאו מאחרים בין אם יגרם ל ערביקבלם מה כתוצאה מכך נזק ובין אם לאו. 
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0  

כל  ותעשלקבל כל השתתפות או למכל או מחלק מהתחייבויותיהם לפי כתב זה ו5או  ערביםמי מהלשחרר  .6
 בנפרד.  ערביםאו עם מי מה ערבסידור עם ה

של  בוזה מתנאיו שינוי שאינו הגדלת או הקטנת סכום החיוב, ישתנה חיוחל באיזה מחיובי החייב או באי .3
 /לא תהיה בקשר לכך הברירה הנתונה להם בסעיף ערב בהתאם לכך על פי רצונו הבלעדי של הבנק ולהערב 

 או איזה הוראת חוק שתתקן סעיף זה או תחליף אותו.  8663 –)ג( לחוק הערבות התשכ"ז 

 פגם בחיוב או בבטוחות  .15

התחייבויות לפי כתב זה לא תפגענה מטעם זה שהבנק לא קיבל או לא יקבל איזה שהיא בטוחה או ערבות להבטחת ה
סלוקם של הסכומים המובטחים או חלקם, או מחמת כל פגם או פסול שישנו או שיתהווה בכל בטוחה או ערבות כאמור 

נק, או בכל הסכם שנעשה או שיעשה בגין או בקשר שהבנק קיבל או יקבל, או בכל חוב או התחייבות של החייב כלפי הב
 לסכומים המובטחים או חלקם.

 איסור קבלת בטוחות  .16

מתחייב שלא לקבל הוא מצהיר בזה, כי לא קיבל כל בטוחה שהיא מאת החייב כנגד ערבות זו או בקשר אליה, והערב 
בל בטוחה כנ"ל, ללא הסכמת הבנק קבל או יק ערבבטוחה כנ"ל, אלא בהסכמת הבנק מראש ובכתב. אם יתברר, כי ה

בשיעור שיהיה שווה לסכום שהבנק לא יגבה מהחייב כתוצאה מקבלת ערב כאמור לעיל, יגדלו הסכומים להם אחראים ה
 . הערבבטוחה כנ"ל ע"י 

 זכות חזרה לחייב .17

ת חוב לנאמנים או רשאי לדרוש מאת החייב או לנקוט נגד החייב צעדים כלשהם או להגיש הוכח ה, כי לא יהיםמסכיהערב 
או שנדרש או שעשוי  םלמפרקים של החייב ו5או לתבוע בתחרות עם הבנק בגין או בקשר לסכומים המובטחים, ששיל

 לבנק את מלוא הסכומים המובטחים(, ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.  םלהדרש לשלם לבנק )אף אם שיל

 פשיטת רגל פירוק או הסדר  .18

יהיה הבנק רשאי )למרות כל תשלום לבנק על  ואו סידור דומה אחר של החייב עם נושיבמקרה של פשיטת רגל או פירוק 
או על ידי כל אדם אחר, של כל או חלק מסכומים המובטחים( לתבוע כנושה בפשיטת רגל או בפירוק או בסידור ערב ידי ה

ערבות זו לא היתה קיימת, כזה את מלוא סכום התביעה של הבנק או להסכים לאיזה תשלום של פשרה ולקבלו, כאילו 
 מתחייב לא לתבוע במקרים כאלה בתחרות עם הבנק עד אשר יקבל הבנק את מלא סכום תביעתו נגד החייב. והערב 

 חזקה, עכבון וקיזוז .19

בלי לפגוע בזכויות אחרות של הבנק על פי הסכם זה, או מזכויותיו על פי כל דין או הסכם אחר, לבנק תהיה זכות חזקה, 
( וקיזוז על כל הכספים ו5או הסכומים שיימצאו אצלו ושיגיעו בכל זמן לזכות הערב בכל BANKER’S LIENעכבון )

חשבון שהוא, ועל כל נכס )מבלי לגרוע מכלליות האמור, מונח זה כולל:  זהב, ניירות ערך, שטרות, מטבעות, שטרי כסף, 
רים כלשהם, פיקדונות, בטחונות, משכנתאות וזכויות דוקומנטים על סחורה, פוליסות ביטוח, המחאת זכויות, ניירות סחי

אחרות( הנמצאים ו5או שימצאו, העומדים ו5או שיעמדו לזכות ו5או עבור הערב בבנק בכל אופן ודרך, לרבות אלה שנמסרו 
 ו5או שימסרו לו לגוביינא ו5או לביטחון ו5או למשמרת ו5או באופן אחר ועל תמורתם. 

ו עלול להיות חייב לבנק כספים על פי כתב זה, יהיה הבנק רשאי לעשות שימוש בזכות בכל עת שהערב יהיה חייב ו5א
העכבון והקיזוז הנ"ל, לסילוק הסכומים המובטחים או כבטחון לסילוקם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יהיה הבנק רשאי 

יים ו5או המותנים של הערב לבנק. לעכב את משיכתו של כל סכום המגיע לערב, עד לפירעון חובותיו הקיימים ו5או העתיד
כמו כן, לשם ביצוע האמור בסעיף זה יהיה הבנק רשאי לפתוח ו5או לשבור פקדונות של הערב בבנק אף אם טרם הגיע 
מועד פרעונם ו5או להמיר מטבע חוץ שבחשבונות הערב במטבע ישראלי, וידוע לערב והוא מסכים בזאת כי בשל האמור 

ם לרעת הערב בכל הנוגע לזכויותיו על פי אותם חשבונות ו5או פקדונות וכי הבנק יהיה רשאי לעיל עלולים לחול שינויי
 לגבות מהערב את כל הסכומים והעמלות אותם הוא גובה בעת שבירת פקדונות ו5או המרת מטבע חוץ. 

רב, והבנק יהיה כל ההוצאות הכרוכות בשימוש ו5או במכירה ו5או בנקיטת הצעדים המשפטיים האמורים, יחולו על הע
רשאי לחייב בהם את חשבונם. בכל מקרה של גביית שטרות ע"י הבנק, יהיה הבנק רשאי לנכות את השטרות אצל אחרים, 

או  ולנקוט בכל הצעדים הדרושים לגבייתם, לזקוף את הוצאות הגבייה לחשבון הערב, להתפשר עם החותמים, המסבים
ל מהם תמורה חלקית ולהשתמש מדי פעם בפעם בתמורת השטרות לסילוק הערבים, או לוותר להם ויתורים כלשהם, לקב

 מלא או חלקי של הסכומים המובטחים.

 וזקיפת תשלומים תשלום כללי   .21

בסכומים המובטחים  הערבהבנק יהיה רשאי מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתו הבלעדי בכל זמן לחייב כל חשבון שהוא של 
בין בחשבון שייפתח לצורך זה ע"י הבנק, בין אם החשבון שיחוייב יהיה דביטורי, ובין או חלקם, וזאת בין בחשבון קיים, ו

 לעיל 3אם ייעשה דביטורי כתוצאה מחיוב כאמור, והיתרה הדביטורית שתהיה, אם תהיה, תישא ריבית כאמור בסעיף 

זקוף כל סכום או תשלום שקיבל מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הבנק יהיה רשאי, מדי פעם בפעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ל
או שיקבל לפני מועד פירעון הסכומים המובטחים כולם או חלקם או במועד פירעונם או לאחריו בכל אופן ודרך מאת ו5או 
עבור ו5או על חשבון הערב ו5או ע"י מימוש כל זכות ו5או כל ביטחון הנמצא או שימצא ברשות הבנק, לכל חשבון שהבנק 

ל חשבון כל סכום המגיע ושיגיע לבנק ו5או על חשבון הריבית ו5או הקרן ו5או דמי נזק ו5או ההוצאות ימצא לנכון ו5או ע
ו5או העמלות ו5או תוספות ההצמדה, או בחלקו כך ובחלקו כך, ולהעביר כל סכום שיעמוד לזכות הערב בכל חשבון שהוא 

יהנות מכל סכום שהתקבל ו5או שיתקבל ו5או לכל חשבון אחר שימצא לנכון, ולא תהיה לערב כל זכות לתבוע ו5או ל
שיחויב ו5או שיועבר ו5או שייזקף על ידי הבנק כאמור או בכל דרך אחרת להפחתת הסכומים המובטחים. הערב מסכים כי 

לחוק החוזים )חלק כללי( או על כל הוראות דין שתבואנה במקומם, ככל שהן  8/ -ו 06לא יחולו עליו הוראות סעיפים 
 הסכם זה. נוגדות את

 הוצאות  .21
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כל ההוצאות הכרוכות בכל הליך הנוגע לערבות זו או בקשר אליה, לרבות תביעה על פי ערבות זו, מימוש בטוחות או 
 , ויהיו מובטחים אף הם ע"י ערבות זו. הערבהוצאה לפועל, ובכלל זה שכר טרחה לעורכי הדין, יחול על 

 פיצול תביעות   .22

, בין אם הם נובעים מעילות אחדות מהערבתיו לפרעון הסכומים המגיעים או שיגיעו לו הבנק יהיה רשאי לפצל את תביעו
 ובין אם מעילה אחת, ולתבוע פרעון סכומים אלה חלקים חלקים, באופן שכל חלק ייחשב עילה נפרדת.

 רישומים בנקאיים  .23

כל חלק מהם, או הדף האחרון כל הרישומים בספרי הבנק וחשבונותיו יהיו נאמנים על הערב, והעתקי החשבונות או 
שלהם, או אישור חתום ע"י הבנק בדבר מצב חשבון, ישמשו הוכחה נגד הערב על כל הפרטים המופיעים בהם. לעניין זה,  

לרבות כל ספר, פנקס, דף חשבון, כתב התחייבות, שטר, כרטסת, גיליון, העתק מכל אחד מאלה, סליל,  -"ספרי הבנק" 
 נים לצורכי מחשבים אלקטרוניים וכן אמצעי אחר כלשהו לאחסון ומאגר של נתונים. אמצעי כלשהו לאחסון נתו

כולל כל רישום או העתק על רישום או העתק בכתב יד, בין שנרשם במכונת כתיבה ובין שנרשם או הועתק  -"רישומים" 
לקטרוני, באמצעי רישום של בדרך של הדפסה, שיכפול, צילום, )לרבות מיקרו פילם( באמצעות מכשיר מכני, חשמלי או א

 מחשבים אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר של רישום.  

 כתובות  .24

הערב היא כמפורט לעיל, או כל כתובת אחרת בישראל שעליה יודיעו לבנק במכתב רשום אשר את קבלתו יאשר  כתובת
 32כאילו נתקבלה על ידו תוך  הבנק בכתב. כל הודעה שתישלח לערב על ידי הבנק בדואר רגיל לפי הכתובת הנ"ל, תיחשב

שעות מזמן מסירתה למשרד דואר בישראל. הצהרה בכתב מאת הבנק על תוכן ההודעה, מסירתה לדואר וזמן מסירתה 
 תשמש הוכחה נגד הערב על מסירת הודעה, זמן מסירתה ותוכנה. 

 מקום השיפוט .25

לם שום דבר מהאמור בזה לא יפגע בזכות הבנק הערב קובע בזה את העיר ירושלים למקום השיפוט לכל צרכי כתב זה, ואו
 לכל בית משפט מוסמך אחר.  לפנות

 משפט ישראל  .26

 דיני מדינת ישראל יחולו על כתב ערבות זה ועל פירושו. 

 העברת זכויות  .27

הבלתי חוזרת כי, הבנק יהיה רשאי בכל עת ומדי פעם להעביר לאחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי  ובזה את הסכמת ןנותהערב 
 ובכל דרך ואופן שהוא, את זכויותיו הנובעות מכתב זה כולן או מקצתן. 

 שמירת זכויות  .28

מסכים כי בכל מקרה שהבנק אינו משתמש מיד בזכויותיו הנובעות מכתב זה או קשורות אליו לא תחשב עובדה זו  הערב
, והבנק רשאי להשתמש בזכויות כויתור על זכויות אלה או להסמכה או להודאה איזו שהיא מצד הבנק או לתקדים כלשהו

 הנובעות מכתב זה ו5או הקשורות אליו ו5או מהחוק בכל עת שימצא לנכון.

 חתימה על מסמכים  .29

מתחייב לחתום על כל מסמך ועל כל טופס בהתאם לדרישת הבנק, אם ובמידה שעל פי חוקי מדינת ישראל כולם או  הערב 
על מסמך או טופס כלשהו כדי לתת או להשאיר הערב  הבנק בחתימתמקצתם יש או יהיה צורך לפי שיקולו הבלעדי של 

 תוקף מלא לכתב זה על כל הוראותיו. 

הרשאי בעצמו או באמצעות אחר שהבנק יעביר לו את  ואת הבנק כבא כוח ממנה בזה הערב לשם ביצוע הוראות סעיף זה 
הבנק או הבא מכוחו יהיה אחראי בצורה כלשהי סמכויותיו, לחתום על כל מסמך וכל טופס שיידרש על ידי הבנק ומבלי ש

למעשה או מחדל שנעשו על ידו על פי או בעקבות סעיף זה. מינוי זה הוא בלתי חוזר מאחר וזכויות הבנק  הערב כלפי 
 תלויות בו וניתנה תמורתו מלאה במתן שירותים בנקאיים לחייבים.     

 ערבות נוספת .31

 ה במקום ערבות כלשהי שנתנה ע"י הח"מ בעבור החייבים לטובת הבנק. ערבות זו הינה ערבות נוספת, ואינה בא

 נכונות פרטים והצהרות הערב .31

 הערב מצהיר כי לא הוכרז כפושט רגל וכי אין כל הליך של פשיטת רגל ו5או פירוק ו5או כינוס נכסים תלוי ועומד נגדו.

ל מסמך זה ולא חלו בהם שינויים, וכי כל הערב מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסר לבנק הנם נכונים בעת חתימתו ע
המסמכים מכל סוג שהוא או העתקיהם שנמסרו לבנק אודות הערב לרבות ו5או הכנסותיו ו5או תעסוקתו הינם אמיתיים 

 ונכונים; הערב מתחייב כי כל פרט ו5או מסמך שהערב ימסור לבנק בעתיד יהיו נכונים ואמיתיים בעת מסירתם.

 תתביעות הבנק והתיישנו .32

 הוראות הסכמי האשראי בעניין תביעות הבנק נגד החייב יחולו גם על תביעות נגד הערב.

היה הערב "ערב מוגן" אזי לעניין התיישנות של תובענה נגדו, ולעניין זה בלבד, עילת התביעה של הבנק תיווצר עם קיום 
 .לחוק הערבות 23התנאים להגשת התובענה כמפורט בסעיף 

 הודעה על שינויים .33
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ערב מתחייב להודיע לבנק בכתב על כל שינוי שיחול, אם יחול, בשמו ו5או בכתובתו ו5או בכל פרט אחר כפי שהם נמסרו ה
תיחשב כמתייחסת אך  יום מהיום בו חל השינוי. כל הודעה כאמור 80לבנק ו5או כפי שהם רשומים במבוא לעיל, וזאת תוך 

 ורק להלוואה שמספרה נקוב בהודעה.

 ור מאחריותהסכם ממצה ופט .34

.הערב מאשר ומצהיר כי כתב זה כולל וממצה את מלוא ההסכמות בינו ובין הבנק בעניינים הנדונים בו וכי כל הצהרה ו5או 
הבטחה ו5או התחייבות ו5או מצג שנעשה על ידי הבנק או מטעמו שאינם כלולים בכתב זה או במסמך חתום בידי הבנק או 

שנמסר לערב על פי כל דין, אינם מחייבים ולא יחייבו את הבנק לכל עניין או דבר  מטעמו, כאמור לעיל, או במסמך גילוי
 וכי הערב לא הסתמך ולא יסתמך על כל הצהרה, הבטחה או מצג כאמור מצד הבנק.

 בערבות זו לשון היחיד גם רבים במשמע, לשון מין זכר כולל לשון מין נקבה ולהיפך. ./7

 את החותמים ביחד ולחוד.  נחתם כתב זה ע"י שניים או יותר יחייב

 

הערב מצהיר כי ניתנה לו הזדמנות סבירה לעיין במסמך זה, כי קרא את הוראותיו וכי נמסר לו העתק חתום הימנו. 
הערב מצהיר כי הבין את משמעות ערבותו על פי כתב הערבות, וכי במידה ולא יקיים התחייבויותיו לפיו רשאי 

טיים העומדים לרשותו למיצוי זכויותיו על פי הדין ובהתאם לכתב הערבות, הבנק לנקוט נגדו בכל ההליכים המשפ
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור באמצעות נקיטת הליכי הוצאה לפועל נגד הערב, לרבות מכח שטר חוב ככל 

 שנחתם על ידי הערב. 

 מסמך זה מהווה "חוזה ערבות" כאמור בפרק ב' לחוק הערבות, גם ללא חתימת הבנק.

 

 ולראיה בא הערב על החתום: 

 
 ימולא ע"י הערב אישור הפקיד המאמת

 
על כתב זה לאחר כי הערב חתם בפניי בזה הנני מאשר 

שהצהיר כי הבין את משמעותו ומהותו, ולאחר שהובהר לו 
כי ניתן לנקוט נגדו בהליכים משפטיים לרבות הליכי 
 הוצאה לפועל למימוש התחייבויותיו על פי כתב הערבות,

 לרבות על פי שטר החוב ככל שנחתם, ועל פי כל דין.
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