
  אישית ערבות

 :לחוד אחד וכל יחד כולם ,מטה החתומים אנו

 :_______________כתובת:__________ ז.ת__________ שם .1

 

 :_______________כתובת:__________ ז.ת__________ שם .2

 מוחלטת ערבות ____________ פ.ח____________  חברת כלפי, ולחוד ביחד, אישית  בזאת ערבים

 :מאת בעתיד שיגיעו או/ו המגיעים חובות כל של ומוחלט  מלא לפירעון מסויגת ובלתי

 :_______________________________כתובת:_______________________ חברה

 :______________________________טל:_______________________ )ע.מ.(.פ.ח

 .בסכום הגבלה ללא וזאת"(, הלקוח: "להלן)

 או/ו כספית מהתחשבנות או/ו מהלקוח לכם שיגיע או/ו המגיע חוב כל -ומשמע" חובות" המונח .1

 או/ו שמכרתם ממוצרים או/ו עבורו שביצעתם שירותים או/ו מעבודות או/ו ללקוח ביניכם אחרת

 מי או אתם ששילמתם מתשלומים או/ו עבורו ייצרתם או/ו שרכשתם מסחורות או/ו לו סיפקתם

 שיקים או/ו שטרות בגין או/ו ולסחורות למוצרים בקשר או/ו אליו בקשר או/ו עבורו מטעמכם

 הלקוח ידי על לכם שנמסרו' ג צד שיקים בגין או/ו, ידו על סביםוהמ או/ו הלקוח ידי על המשוכים

 הוצאות בגין או/ו, כלשהי מסיבה כובדו לא אשר או/ו הראשונה דרישתכם פי על נפרעו לא אשר

, ד"עו ט"שכ, אגרות -האמור בכלליות לפגוע ומבלי -לרבות, לעיל האמור לכל בקשר שהוצאתם

 .אחרת הוצאה וכל משפטיות הוצאות, שמאות

 או לנמק שתצטרכו מבלי, ידכם על זאת לעשות שנדרש מיום ימים 7 תוך החובות את לכם נשלם אנו .2

 פי על לנו המוקנית זכות כל על מוותרים ואנו, כלשהו במסמך אותה לתמוך או, דרישתכם את לבסס

 מעת אצלכם הנהוג פי על שתהיה ריבית יישאו החובות. תיקוניו על, 1967 -ז"תשכ, הערבות חוק

 .כאמור ריבית היא אף ותישא, לקרן ותצטרף בחודשו חודש מידי שתחויב, לעת

 או/ו פנקסיכם או/ו חשבונותיכם או/ו ספריכם כי מסכימים אנו, לעיל 2 בסעיף באמור לפגוע מבלי .3

 אחד כל של העתק או/ו, שלכם מחשב תדפיס או/ו פלט כל או/ו מכתביכם או/ו שלכם החשבון דפי

 – ו" קצוב סכום" וכן, בגינם תביעה או/ו החובות גובה לגבי נגדנו וסופית מכריעה ראיה יהוו, מאלה

 -ד"התשמ, האזרחי הדין סדר בתקנות כמשמעותם)  מקוצר דין בסדר תביעה לצורך" בכתב ראיה"

1984.) 

 חתמנו אם גם מאתנו אחד וכל אותנו תחייב והיא, חוזרת בלתי והיא לביטול ניתנת אינה זו ערבותנו .4

 :להלן מפורטים ששמותיהם האנשים מן חלק רק עליה חתמו אם וגם אנו רק עליה

 : __________חתימה___ __: ___תאריך  ._______________ז.ת:______________ שם

 : __________חתימה___ ____: _תאריך  ._______________ז.ת:______________ שם

 הקשור בכל וייחודית בלעדית שיפוט סמכות תהיה יפו -אביב בתל המשפט לבתי כי מסכימים אנו .5

 .זה ערבות לכתב הקשורים והליך מחלוקת בכל

 

 אישור

 

 זהות תעודת י"ע עצמם זיהו אשר ה"ה כי מאשר)הספק(,  עובד חברת __________ ,מטה החתום אני

 .על ערבות זו בפני חתמו, בזאת מצורפים שצילומיהן

 

 :_____________תימהח_____ :____תאריך._________________ ז.ת:_________________ שם

 


