
 ____________ תאריך

 חברהכתב ערבות הנדון: 

 ובלתי מוחלטת ערבות( "הנושה" :להלן) ______________ כלפי בזאת ערבים ,מטה החתומים אנו

. _____________                      פ.ח מ"בע ______________ חובות כל של ומוחלט מלא לפירעון מסויגת

 ."(הלקוח": להלן) ' ____________________מרח

 

 הנושה שמכר ממוצרים או/ו משירותים  לנושה שיגיע או/ו המגיע חוב כל -משמעו" חובות" המונח .1

 על סביםוהמ או/ו הלקוח ידי על המשוכים שיקים או/ו שטרות בגין או/ו, ללקוח הנושה סיפק או/ו

 של הראשונה דרישתו פי על נפרעו לא אשר הלקוח ידי על לנושה שנמסרו' ג צד שיקים בגין או/ו, ידו

, לעיל האמור לכל בקשר שהוצאתם הוצאות בגין או/ו, כלשהי מסיבה כובדו לא אשר או/ו הנושה

 הוצאה וכל משפטיות הוצאות, שמאות, ד"עו ט"שכ, אגרות -האמור בכלליות לפגוע ומבלי -לרבות

 . אחרת

 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

 חוק פי על וריבית הצמדה יישאו החובות. תיקוניו על, 1967 -ז"תשכ, הערבות לחוק 15 – ו 8 סעיפים

 .1961-א"התשכ, והצמדה ריבית פסיקת

 או/ו הנושה של חשבונותיו או/ו הנושה ספרי כי מסכימים אנו, לעיל 2 בסעיף באמור לפגוע מבלי .3

 מחשב תדפיס או/ו פלט כל או/ו הנושה של מכתביו או/ו הנושה של החשבון דפי או/ו הנושה פנקסי

 או/ו החובות גובה לגבי נגדנו וסופית מכריעה ראיה יהוו, מאלה אחד כל של העתק או/ו, הנושה של

 .בגינם תביעה

 .חוזרת בלתי והיא לביטול ניתנת אינה זו ערבותנו .4

 

 
 
 
 

 אישור
 

 אשר הגורמים כי, בזאת מאשרמרחוב ________________, ד"עו________________  מ"הח אני

 התאגיד של החתימה מורשי הינם בפניי ביום ______________, זו ערבות על כאמור התאגיד בשם חתמו

 וכי התאגיד את מחייבת כאמור חתימתם וכי זו ערבות על בחתימתם התאגיד את לחייב ומוסמכים

 לצורך האמורה החברה של ההתאגדות מסמכי פי ועל דין פי על הנדרשים האישורים כל התקבלו

 .זו התחייבות

 
 

______________________ 
 ד"עו חותמת + חתימה     

              
 
 
 

 החברה הערבה

חתימת מורשי ח.פ.+)חותמת+

 החתימה(

 


