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הערבות והסכומים המובטחים
החתומים מטה (להלן " -הערבים") כולם יחד וכל אחד מהם לחוד ,ערבים בזה כלפי בנק לאומי לישראל בעירבון מוגבל (להלן " -הבנק") לסילוקם
המלא והמדוייק של כל הסכומים המגיעים או שיגיעו או שעשויים להגיע לבנק מאת החייבים על חשבון הסכומים המובטחים ובתוקף ערבות זו
מתחייבים בזה הערבים לשלם לבנק ,מיד לפי דרישתו הראשונה ,כל סכום מהסכומים המובטחים.
ולצורך כתב זה המונח "סכומים מובטחים" משמעו:
כל הסכומים  -בין בשקלים חדשים ובין במטבע חוץ או תמורת מטבע חוץ  -קרן ,כל ריבית שהיא ,הפרשי הצמדה או הפרשי שער ,אם יהיו כאלה,
עקב הצמדת הקרן והריבית או אחת מאלה לשער חליפין כלשהו או למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר ,עמלות ,חיובים בנקאיים והוצאות מכל
סוג שהוא -המגיעים או שיגיעו או שעשויים להגיע לבנק מאת החייבים על חשבון ,בגין או בקשר עם:
הלוואות ,משיכות יתר ,אשראים ושירותים בנקאיים כלשהם;
(א)
התחייבויות וערבויות ,מסוגים כלשהם ,של החייבים כלפי הבנק או לטובתו;
(ב)
שטרות בחתימתם ,בהסבתם או בערבותם של החייבים שהחייבים או אחר/ים מסרו או ימסרו לבנק;
(ג)
ובגין או בקשר עם כל חיוב/התחייבות אחר/ת מכל סוג שהוא; וזאת ,בין שהסכומים הנ"ל ,כולם או מקצתם ,מגיעים או שיגיעו לפי השם הפרטי של
החייבים או לפי שם העסק שלהם או לפי כל שם אחר ,בין שמגיעים או שיגיעו מאת החייבים לבדם ובין שמגיעים או שיגיעו מאת החייבים ביחד עם
אחר/ים ,בין שמועד פירעונם הגיע ובין שמועד פירעונם בעתיד ,בין שמגיעים או שיגיעו על-פי חבות מותנית כלשהי (ובכלל זה התחייבות החייבים
בקשר עם ערבויות בנקאיות ,כתבי שיפוי ,מכתבי אשראי ואשראים דוקומנטריים) ובין שמגיעים או שיגיעו על פי חבות אחרת כלשהי ,בין שמגיעים
או שיגיעו על פי חבות כלשהי שמקורה בעסק/ים בנקאי/ים ובין שמקורה אחר ,בין שהסכומים הנ"ל ,כולם או מקצתם ,התגבשו בפסקי דין של בית
משפט או בית דין ובין אם לאו.
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דרישות תשלום
(א)
(ב)
(ג)

3

הבנק יהיה רשאי לדרוש מהערבים סילוק סכומים מובטחים בבת אחת או בחלקים ,לפי בחירתו ,בלי שיהיה עליו לדרשם תחילה מאת
החייבים;
כל סכום שהערבים יידרשו לשלם לבנק בתוקף כתב ערבות זה ואשר לא יסולק לבנק תוך שבעה ימים מתאריך אותה דרישה ,ישא ריבית
בשיעור המירבי כהגדרתה בסעיף (22ב) להלן בגין התקופה שהחל מתאריך הדרישה הנ"ל ועד לסילוקו בפועל ,או הפרשי הצמדה למדד
ו/או למט"ח ו/או הפרשי שער וכן ריבית בשיעור המירבי ,כהגדרתה בסעיף (22ב) להלן ,כשהיא צמודה כאמור.
כל סכום המגיע או שיגיע לבנק מאת החייבים על חשבון סכומים מובטחים במטבע חוץ או בגין מטבע חוץ ,ישולם על ידי הערבים לבנק (אם
הם יידרשו לשלמו) על ידי תשלום תמורתו בשקלים חדשים בהתאם לשער המקובל בבנק ,כפי שיהיה קיים ביום התשלום בפועל; ברם ,הבנק
יהיה רשאי לדרוש מהערבים את סילוקו ,כולו או מקצתו ,במטבע החוץ הרלבנטי.

תוקף הערבות
(א)

(ב)

(ג)

ערבות זו וכל זכויות הבנק על פי כתב זה הם נוספים ובלתי תלויים בכל הבטוחות והערובות ,שהבנק קיבל או יקבל מהחייבים או בעבורם,
ולא ישפיעו עליהן ולא יושפעו מהן וישמשו לבנק ערובה מתמדת שתחייב את הערבים (ואת הבאים במקומם ,לרבות יורשים ,מנהלי עיזבונות,
מקבלי נכסים ,מפרקים) וימשיכו לעמוד בתוקפם המלא  -גם אם ,בעת כלשהי ,לא היה קיים חיוב/התחייבות כלשהם של החייבים כלפי הבנק
 וזאת עד שהבנק יאשר לערבים בכתב שאחריותם על פי ערבות זו הסתיימה.ולמניעת ספק ,מובהר בזה ,כי במקרה שהבנק שלח או ישלח לערבים או לאחד או לאחדים מהם תזכורת/ות בדבר קיומה של ערבות זו ,לא
יהיה בכך כדי לחייב את הבנק להתמיד במשלוח תזכורת/ות כנ"ל ואי משלוח תזכורת/ות כאמור לא יתפרש כאישור של הבנק בדבר סיום
אחריותם של הערבים כאמור;
כל אחד מהערבים או  -במקרה של פטירה ,גריעת כושר ,פשיטת רגל או פירוק  -הבא במקומו יהיה רשאי לבטל את ערבותו ,על ידי מתן הודעה
בכתב לבנק לפחות שלושים יום מראש ובלבד שהודעת ביטול כנ"ל לא תפגע כלל באחריותם של שאר הערבים החתומים על כתב ערבות זה
(אשר ימשיכו להיות ערבים כאילו כתב זה נחתם מלכתחילה על ידיהם בלבד) ובתנאי ששום הודעת ביטול כנ"ל לא תפגע באחריות נותן
ההודעה לתשלום סכומים מובטחים שיהיו קיימים בעת הביטול (בין אם הגיע זמן פירעונם ובין אם לאו) ולתשלום סכומים מובטחים שיגיעו
לבנק מאת החייבים על חשבון ,בגין או בקשר עם חיובים/התחייבויות שייווצרו עד לתום שלושים יום מהיום בו הבנק יקבל את הודעת
הביטול (בין אם הגיע זמן פירעונם ובין אם לאו);
בכפיפות לאמור בפסקאות (א) ו( -ב) לעיל ,הרי ערבות זו תחול גם על כל סכום מהסכומים המובטחים המגיעים או שיגיעו לבנק על חשבון,
בגין או בקשר עם חיוב/התחייבות:
שנוצר(ה) לאחר :פטירה ,תחילת הליכי פשיטת רגל או פירוק של החייבים (אך בטרם נודע לבנק על הפטירה ,תחילת פשיטת הרגל או
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שנוצר(ה) לאחר שהבנק דרש מהערבים או מאת אחד או מאת אחדים מהם את סילוק הסכומים המובטחים ,כולם או מקצתם ,או
לאחר שהערבים או אחד או אחדים מהם שילמו לבנק את יתרת הסכומים המובטחים שהייתה קיימת באותה עת.

ביטול הערבות
הודיע ערב כלשהו על ביטול ערבותו כאמור בסעיף (3ב) לעיל ,יהיה הבנק רשאי (אך לא חייב) לאפשר לחייבים להמשיך לפעול בכל חשבון שלהם בבנק
(ואף להמשיך ליתן לחייבים אשראים או משיכות יתר בכל חשבון כנ"ל) למרות הודעת הביטול הנ"ל ואחריותו של אותו ערב בגין יתרת החוב בכל
חשבון כנ"ל (ובגין סכומים מובטחים אחרים) תמשיך להיות בתוקפה כאמור בסעיף (3ב) לעיל בלא שיובאו בחשבון פעולות שנעשו לאחר מכן לחובת
או לזכות אותו החשבון.
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שינוי החייבים
בכל מקרה שהחייבים או אחד או אחדים מהם הינם גוף שאינו מאוגד ,כגון שותפות לא רשומה ,בעלי חשבון משותף או ועד ,וחל שינוי בשם ,במבנה
או בהרכב שלהם ,בין כתוצאה מפטירה ,פרישה או הצטרפות שותפים או חברים חדשים ובין מסיבה אחרת כלשהי  -תשמש ערבות זו ערובה מתמדת
גם לחיובים/התחייבויות שייווצרו לאחר אותו שינוי.
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הסדרים שונים
הבנק יהיה רשאי ,בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלי שיהיה עליו להודיע לערבים על כך:
להגדיל ,לחדש ,להקטין ,להפסיק (ולשנות בכל אופן אחר את התנאים של) כל הלוואה ,משיכת יתר או אשראי וכל שירות בנקאי אחר שניתן
(א)
או שיינתן על-ידי הבנק לחייבים;
ליתן לחייבים או לאחד או לאחדים מהם או לאחד או לאחדים מהערבים או לאחר/ים ארכה של זמן והנחות דומות או אחרות;
(ב)
להתפשר ,לוותר או לעשות הסדר אחר כלשהו עם החייבים או עם אחד או עם אחדים מהם או עם אחד או עם אחדים מהערבים או עם
(ג)
אחר/ים;
להחליף ,לחדש ,לשנות ,לתקן ,לבטל ,לשחרר או להימנע מלממש או מלאכוף בטוחות או ערובות או זכויות כלשהן שניתנו או שיינתנו לטובת
(ד)
הבנק להבטחת הסכומים המובטחים ,כולם או מקצתם;
שכל פעולה או הימנעות מפעולה כנ"ל של הבנק לא יפגעו ,לא יבטלו ולא ישפיעו בכל אופן שהוא על אחריותם של הערבים על-פי כתב ערבות זה.
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פגם בחיוב הנערב
תוקפה של ערבות זו לא ייפגע ואחריותם של הערבים לא תושפע עקב או כתוצאה מכך שהבנק לא קיבל או לא יקבל להבטחת סילוקם של הסכומים
המובטחים ,כולם או מקצתם ,בטוחות או ערובות כלשהן ,או עקב או כתוצאה מחוסר תוקף ,פסול ,פגם או ליקוי ,בבטוחות או בערובות כלשהן (אם
הבנק אמנם קיבל או יקבל בטוחות או ערובות כלשהן) או בחיוב/בהתחייבות כלשהם של החייבים כלפי הבנק (למעט במקרה בו בעת חתימת הערבים
על כתב זה הבנק ידע או היה עליו לדעת באמצעים סבירים העומדים לרשותו על פגם בחיוב/התחייבות החייבים כלפיו והערבים לא ידעו על פגם
כזה) או בכל מסמך שנחתם או ייחתם על-ידי החייבים או אחד או אחדים מהם או על-ידי אחר/ים בגין או בקשר לסכומים המובטחים או של כל
חלק מהם; או עקב או כתוצאה מטענת התיישנות ,חוסר כשרות משפטית או חוסר סמכות של החייבים או של אחד או אחדים מהם או של אחד או
של אחדים מהערבים; ובכל מקרה שמסיבה כלשהי הבנק לא יהיה זכאי לתבוע מאת הערבים את סילוק הסכומים המובטחים או חלק מהם על יסוד
ערבותם ,יהיו הערבים בכל זאת חייבים לשלם לבנק את הסכומים המובטחים כחייבים עיקריים.

8

ויתור על שיפוי ובטוחות
סילוק הסכומים המובטחים או כל חלק מהם על-ידי הערבים לבנק לא יקנה להם זכות לקבלת בטוחה או ערובה כלשהי מהבנק  -אף אם הבנק קיבל
או יקבל כאלה להבטחת הסכומים המובטחים ,כולם או מקצתם ,והערבים מוותרים בזה מראש על כל זכות לקבלת איזו בטוחה או ערובה כאמור.
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(א)
(ב)

זולת אם הבנק יסכים לכך מראש בכתב או יאשר לערבים בכתב שאחריותם על-פי ערבות זו הסתיימה  -הערבים לא יהיו רשאים לדרוש מאת
החייבים (אף לא בתביעה שכנגד או על דרך קיזוז) או לנקוט נגד החייבים צעדים כלשהם או להגיש הוכחת חוב לנאמנים או למפרקים של
החייבים בגין או בקשר לכל או לחלק מהסכומים המובטחים שהערבים שילמו או נדרשו או עשויים להידרש לשלם לבנק;
הערבים מצהירים בזה ,כי הם לא קיבלו מאת החייבים (או מאת אחד או מאת אחדים מהם) בטוחה כלשהי בקשר לערבות זו; והם מתחייבים
בזה לא לקבל בטוחה כנ"ל ללא הסכמת הבנק לכך מראש בכתב.

 10סכומים שהתקבלו
כל סכום שהבנק יקבל מאת הערבים או מאת אחד או מאת אחדים מהם על-פי כתב ערבות זה  -יהיה הבנק רשאי לזקוף לזכות חשבון מעבר לתקופה
שהבנק ימצא לנכון ,בלי שהוא יהיה חייב להשתמש בסכום האמור ,כולו או מקצתו ,לשם הפחתת הסכומים המובטחים; ובמקרה שיינקטו נגד
החייבים (או מי מהם) הליכים של פשיטת רגל ,פירוק או הליכים דומים אחרים ,יהיה הבנק רשאי לתבוע ,לדרוש ,להגיש הוכחת חוב ,להסכים
לקבלת איזה דיבידנד או להתפשר בגין הסכומים המובטחים או חלק מהם ,כאילו ערבות זו לא הייתה קיימת וכאילו הבנק לא קיבל מהערב/ים
סכום כלשהו.
 11במקרה ותשלום כלשהו שהבנק קיבל או יקבל ממקור כלשהו על חשבון הסכומים המובטחים או שבטוחה או ערובה כלשהן שניתנו או שיינתנו
לטובת הבנק על ידי החייבים או על ידי הערבים או אחד או אחדים מהם או על ידי אחר/ים בעבורם  -ייחשבו כבטלים בתוקף הוראת דין כלשהי
הנוגעת לפשיטת רגל או פירוק ,כפי שתהיה בתוקף באותה עת ,ולאחר מכן יתברר כי  -בהסתמך על התשלום ,הבטוחה או הערובה הנ"ל  -הבנק אישר
כי אחריות הערבים או אחריותם של אחד או אחדים מהם על-פי כתב ערבות זה הסתיימה ,או עשה עם הערבים או עם אחד או עם אחדים מהם
הסדר אחר כלשהו  -יהיו הערבים ערבים לבנק לתשלום הסכומים המובטחים כאילו האישור או ההסדר האמורים מעולם לא ניתנו או נעשו.

 12זכות עכבון
(א)

(ב)

לבנק תהיה זכות עכבון על כל הסכומים והנכסים המגיעים לערבים ,כהגדרתם בסעיף זה להלן ,והבנק יהיה רשאי בכל עת ,בלי שיהיה
עליו להודיע על כך לערבים מראש ,לעכבם עד לסילוק כל הסכומים המובטחים ,תוך שמירה על יחס סביר בין הסכומים והנכסים המגיעים
לערבים מהבנק ,המעוכבים כאמור לעיל ,לבין הסכומים המובטחים .ביחס לסכומים מבין הסכומים המובטחים ,אשר טרם הגיע מועד
פרעונם ,יהא הבנק רשאי לפעול בהתאם לאמור לעיל ,אם קיים אצלו חשש סביר ,כי סכומים אלה לא ישולמו לבנק במלואם ובמועדם.
בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה שיוטל עיקול על סכום כלשהו ו/או נכס כלשהו מהסכומים והנכסים המגיעים לערבים מהבנק  -תהיה
לבנק זכות עכבון לגבי אותו סכום ו/או נכס ,לפי המקרה ,וזאת עד להסרתו של העיקול האמור; ובלבד שזכות העכבון על פי פיסקה זו
תחול רק לגבי הסכומים והנכסים המגיעים לערבים מהבנק שסכומם ו/או שווים הכולל לא יעלה על היתרה הבלתי מסולקת של הסכומים
המובטחים ,כפי שתהיה מעת לעת.

חתימה ________________________
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(ג)
(ד)
(ה)

במקרים המפורטים בסעיפים (12א) ו(12-ב) לעיל ,הערבים לא יהיו זכאים למשוך את הסכומים והנכסים המגיעים לערבים מהבנק או כל
חלק מהם ,או לפעול בהם או ביחס אליהם בכל אופן אחר שהוא ללא הסכמת הבנק ,והבנק יהיה רשאי למנוע מהערבים עשיית
דיספוזיציות כלשהן בהם.
הבנק יודיע לערבים על הפעלת זכות כלשהי מזכויותיו על פי סעיף זה ,לאחר הפעלתה.
לצורך סעיף זה המונח "הסכומים והנכסים המגיעים לערבים מהבנק" משמעו :כל הכספים  -בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ -
המגיעים או שיגיעו לערבים מאת הבנק בכל חשבון/פקדון של הערבים בבנק ו/או בכל אופן ועילה שהם וכן כל השטרות ,ניירות ערך,
שטרי המטען ,המסמכים ,המטלטלין והנכסים האחרים מכל מין וסוג שהוא של הערבים (בין שהערבים מסרו או ימסרו אותם לבנק ובין
שצד שלישי כלשהו מסר או ימסור אותם לבנק בעבורם ,בין שנמסרו לגבייה ,בין שנמסרו לבטחון ובין שנמסרו לשמירה ו/או לכל מטרה
אחרת) וכן תמורתם ,ולרבות כל זכויותיהם של הערבים בקשר עם כל אלה.

 13זכות קיזוז
בלי לגרוע מזכות העכבון של הבנק כאמור ,במקרה שהערבים ידרשו לשלם לבנק סכום כלשהו שמגיע לו מהם על-פי כתב ערבות זה ,כי אז
החל מאותה עת -
יהיה הבנק רשאי (אך לא חייב) ,בכל עת ,בלי שיהיה עליו להודיע על כך לערבים מראש:
(א)
לקזז כל סכום מהסכומים המובטחים המגיעים לבנק מהערבים ,כהגדרתם בסעיף זה להלן ,כנגד סכומים המגיעים
1
לערבים מהבנק ,כהגדרתם בסעיף זה להלן ,וזאת אף לפני מועד פרעונם של הסכומים המגיעים לערבים מהבנק
כאמור ,שכנגדם ייעשה קיזוז.
לרכוש כל סכום במטבע חוץ שיהיה דרוש לשם סילוק כל סכום מהסכומים המובטחים המגיעים לבנק מהערבים,
2
או למכור מטבע חוץ כלשהו שיעמוד אצל הבנק לזכות הערבים ,ולהשתמש בתמורת המכירה לשם סילוק כל סכום
מהסכומים המובטחים המגיעים לבנק מהערבים ,או לפי המקרה ,לשם רכישת מטבע חוץ אחר שיהיה דרוש לשם
סילוק הסכומים המגיעים לבנק מהערבים.
לחייב כל חשבון וכל פקדון של הערבים בבנק ,בין אם נזכר בכתב זה ובין אם לאו ,בסכום כלשהו מהסכומים
3
המובטחים המגיעים לבנק מהערבים ,ואם הסכומים הנ"ל או חלקם הינם בגין אשראי במט"ח  -לחייב כל חשבון
וכל פקדון כאמור של הערבים המתנהל באותו מטבע ,או כל חשבון של הערבים המתנהל במטבע ישראלי או במטבע
חוץ אחר בתמורתו (במטבע ישראלי או במטבע החוץ האחר) לפי השער המקובל בבנק ביום חיוב החשבון כאמור.
למרות האמור בסעיף (13א) לעיל ,במקרים הבאים יהא הבנק רשאי לבצע הקיזוז ,בכפוף למתן הודעה מוקדמת לערבים:
(ב)
במקרה של קיזוז מסכומים המגיעים לערבים מהבנק שמועד פרעונם טרם הגיע.
1
במקרה של קיזוז מפקדון קבוע שלולא הקיזוז היה מתארך או מתחדש באופן אוטומטי ,כך שלערבים היו נובעות
2
זכויות או טובות הנאה מסויימות.
על אף האמור לעיל ,הרי שאם הדחייה בביצוע הקיזוז עלולה להרע את מצב הבנק או לפגוע בזכות כלשהי מזכויותיו  -יתבצע הקיזוז מידית.
וכמו כן ,אם נשלחה הודעה ובמהלך התקופה שנקבעה בה יגיע עיקול ,הודעה על כינוס נכסי הערבים או מאורע כיו"ב  -יתבצע הקיזוז מידית.
כל רכישה או מכירה כאמור בפסקה (13א) 2לעיל תעשה (אם תעשה) לפי השער המקובל בבנק ,מתוך סכומים במטבע ישראלי ,או מתוך
(ג)
סכומים במטבע חוץ ,לפי המקרה ,שיעמדו אצל הבנק לזכות הערבים או שיתקבלו ממימוש בטוחות כלשהן שניתנו או תינתנה לבנק על
ידי הערבים או בעבורם.
כל חיוב כאמור בפיסקה (13א) 3לעיל ,וכל חיוב כאמור להלן ,ייעשה (אם ייעשה) בין בחשבון או פקדון קיים ובין בחשבון או פקדון שייפתח
(ד)
לצורך זה על ידי הבנק על שם הערבים ,בין אם החשבון או הפקדון שיחוייב יהיה קרדיטורי ובין אם יהיה דביטורי או שייעשה לדביטורי
כתוצאה מחיובו כאמור; והיתרה הדביטורית שתהיה (אם תהיה כזו) בחשבון או פקדון שיחוייב כאמור תישא ריבית בשיעור המירבי.
ברם ,אם כתוצאה מאיזה חיוב בגין מטבע חוץ כאמור לעיל או כאמור להלן ,ייעשה חשבון כלשהו דביטורי או שהיתרה הדביטורית שבו
תגדל ,כי אז ,אם אותו חשבון יתנהל במטבע ישראלי ,יהיה הבנק רשאי ,בכל עת ,לזכות את אותו חשבון ולחייב בתמורה כל חשבון או
פקדון של הערבים במטבע חוץ הרלוונטי לפי השער המקובל בבנק ביום חיוב החשבון או הפקדון במטבע חוץ כאמור; ואם אותו חשבון
יתנהל במטבע חוץ ,יהיה הבנק רשאי ,בכל עת ,לזכות את אותו חשבון ולחייב בתמורה כל חשבון או פקדון של הערבים במטבע ישראלי
לפי השער המקובל בבנק ביום חיוב החשבון כאמור.
במקרים שבהם הבנק ישתמש בזכויות קיזוז כאמור לפני מועד פרעונו של סכום כלשהו מהסכומים המגיעים לערבים מהבנק ,עלולים
(ה)
לחול שינויים לרעת הערבים בכל הנוגע לזכויותיהם בגין או בקשר עם אותו הסכום (כגון ,לענין שיעורי ריבית ,הפרשי הצמדה ,הפרשי
שער ,זכויות למענקים או להלוואות ,פטור או הנחה ממס הכנסה וניכויים במקור) ,וכן יהיה הבנק רשאי לנכות מהסכומים הנ"ל עמלות,
הוצאות ונזקים שהוא נוהג לגבות בעת שבירת פקדונות מכל סוג שהוא ,ובכלל זה חסכונות ,פקדונות בשקלים ופקדונות במטבע חוץ ,על
ידי הערבים.
לצורך סעיף זה יפורשו המונחים הבאים כהגדרתם להלן:
(ו)
"הסכומים המגיעים לערבים מהבנק"  -כל הכספים  -בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ  -המגיעים או שיגיעו לערבים ,כפוף לכל דין,
מאת הבנק בכל חשבון/פקדון של הערבים בבנק ו/או בכל אופן ועילה שהם.
"הסכומים המובטחים המגיעים לבנק מהערבים"  -כל הסכומים המובטחים המגיעים לבנק מהערבים במועד ביצוע הקיזוז ,לרבות
סכומים אשר הגיע מועד פרעונם עקב העמדה לפרעון מיידי ו/או האצת פרעון על פי דין ו/או על פי המוסכם עם החייבים.

 14פטור מחובות של אוחז
הערבים פוטרים בזה את הבנק  -לגבי כל שטר בחתימת הערבים או בהסבתם  -מכל החובות של אוחז (כגון ,הצגה לקיבול או לפירעון ,העדה,
מתן הודעה על מיאון או על חילול).

 15תביעות משפטיות
בלי לגרוע מהאמור בסעיף (2ב) לעיל ,במקרה שתוגש על ידי הבנק תביעה נגד הערבים לתשלום סכום כלשהו המגיע או שיגיע מהם על פי כתב ערבות
זה ,יהיה הבנק רשאי לתבוע בגין התקופה שהחלה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל ריבית בשיעור המירבי כהגדרתה בסעיף (22ב)
להלן או הפרשי הצמדה למדד ו/או למט"ח ו/או הפרשי שער וכן ובכפוך לכל דין ,ריבית כנ"ל ,לרבות כשהיא צמודה כאמור ,וריבית כנ"ל שתתרבה
במשך כל תקופה של חודש או כל תקופה אחרת כפי שיהיה נהוג בבנק מפעם לפעם תישא אף היא ריבית בשיעור המירבי; והערבים מסכימים בזה
שאם הבנק יתבע ריבית בשיעור כאמור  -הרשות השיפוטית תפסוק לחובתם ריבית כנ"ל.

 16הוצאות
כל ההוצאות הסבירות המגיעות ושיגיעו לבנק מהחייבים בקשר עם הסכומים המובטחים ,וכן כל ההוצאות הסבירות שייגרמו לבנק בקשר עם כתב
ערבות זה ובקשר עם מימוש הזכויות על פיו עם גביית הסכומים המובטחים ובכלל זה שכר טרחת עורך -הדין של הבנק ,יחולו על הערבים וישולמו
לבנק מיד לפי דרישתו הראשונה ,בצירוף ריבית מירבית ,בגין התקופה שהחלה מתאריך הוצאתו על ידי הבנק ועד לתשלומו בפועל .סכום שכר טרחת
עורך-הדין של הבנק שיחול יהיה כפי שייקבע בפסק דין או החלטה של בית משפט ,אם יתנהל הליך בפני בית משפט .במקרה של הליכי הוצאה לפועל,
יהיה שכר הטרחה כפי שייקבע במסגרת הליכים אלה ,ואם לא נקבע שכר טרחת עורך דין ספציפי ,יחול שכר הטרחה המינימלי שנקבע מכוח סעיף
 81לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א .1961-בכל מקרה אחר ,סכום שכר הטרחה שיחול יהיה כפי שיוסכם בין הבנק לבין הערבים.
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 17רישומי הבנק ואישור הבנק
(א)
(ב)

(ג)

הרישומים בספרי הבנק ,העתק מהרישומים הנ"ל או מכל קטע של הרישומים הנ"ל או מהדף האחרון של הרישומים הנ"ל ,יהוו ראיות קבילות
להוכחת אמיתות תכנן.
הערבים יבדקו כל העתק חשבון ,כל הודעה וכל מכתב שישלחו או שימסרו להם באופן כלשהוא ,על ידי הבנק ,או באמצעות מכשיר אוטומטי
או במסוף של מחשב ,וימציאו לבנק את הערותיהם בכתב לגביהם אם תהיינה כאלה תוך ( 60שישים) יום מתאריך המסירה או המשלוח על
ידי הבנק .העתקי חשבון ,הודעה או מכתב שנמסרו לערבים באמצעות מכשיר אוטומטי או במסוף של מחשב כאמור ,ייראו כאילו נמסרו
לערבים על ידי הבנק.
אישור בכתב של הבנק בדבר שעורי הריבית ,הריבית המירבית ,השער המקובל בבנק ,או עמלות הבנק בתקופה או בתקופות שאליהן יתייחס
אותו אישור ,ישמש הוכחה לכאורה לאמור בו.

 18ויתורים ו/או פשרות
(א)
(ב)

שום ויתור מצד הבנק או פשרה לא יחייבו את הבנק זולת אם נעשו בכתב.
ויתור הבנק לערבים על הפרה קודמת או על אי קיום קודם של אחת או יותר מאחת מהתחייבויותיהם כלפי הבנק ,לפי כתב ערבות זה,
לא ייחשב כהצדקה או כאמתלא להפרה נוספת או לאי קיום נוסף של איזה תנאי או התחייבות כאמור; והימנעותו של הבנק משימוש
בזכות כלשהי ,הניתנת לו על פי כתב זה או על פי כל דין ,לא תפורש כויתור על אותה זכות.

 19מען והודעות
מען הערבים לצורך המצאת דברי דואר ,לרבות כתבי בית דין ,הוא המען שצויין לעיל כמען להמצאת דברי דואר או כל מען אחר בישראל ,שהערבים
יודיעו עליו לבנק בכתב.
בהסכמת הבנק ,יוכלו הערבים למסור כמען לצורך המצאת דברי דואר גם כתובת תיבת דואר אלקטרונית ( )E-MAILאשר תיחשב לכל דבר וענין
כמען הערבים.
כל הודעה ,דרישה ,העתק חשבון או מסמך אחר מסוג כלשהו (ובכלל זה מסמך סחיר כלשהו) ,רשאי הבנק לשלוח או למסור לערבים בין בדואר רגיל
או בכל אופן אחר ,לפי בחירתו (לרבות באמצעות מכשיר אוטומטי או מסוף של מחשב או דואר אלקטרוני) ,ואם נשלח מסמך כאמור לערבים בדואר
רגיל לפי מענם הנ''ל הוא ייחשב כאילו נתקבל על ידי הערבים תוך  72שעות ממועד המשלוח .אישור בכתב של הבנק על דבר משלוח או מסירה
כלשהם ,מועדם ואופן שליחתם ,ישמש הוכחה לכאורה כלפי הערבים בדבר המשלוח ,המסירה והמועד הנזכרים בו.

 20הדין החל
דיני מדינת ישראל יחולו על כתב ערבות זה ועל פירושו.

 21מקום השיפוט
הבנק והערבים מסכימים בזה כי מקום השיפוט הייחודי לכל צרכי כתב זה יהא בית המשפט בעיר הקרובה ביותר לסניף בו מתנהל חשבון של החייבים
מבין הערים הבאות :ירושלים ,תל-אביב ,חיפה ,באר-שבע ,נצרת או אילת; או ,לפי בחירת התובע ,בית המשפט הקרוב ביותר לסניף בו מתנהל חשבון
החייבים.

 22הגדרות
בכתב זה יתפרשו המונחים הבאים כמפורט בצידם ,אלא אם ניתן להם פירוש אחר בסעיף הרלוונטי-:
"מדד" או "מדד המחירים לצרכן"  -מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" (אינדקס יוקר המחיה) הכולל ירקות ופירות
(א)
המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,והכולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר ,וכן כולל כל מדד
רשמי שיבוא במקומו ,בין אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו .אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על
ידי גוף או מוסד כאמור ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף ,ייקבע היחס על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
ואם אותו יחס לא ייקבע כאמור ,יקבע הבנק ,בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על-ידו ,את היחס שבין המדד האמור למדד המוחלף;
"ריבית מירבית" או "ריבית בשיעור המירבי"  -שיעור הריבית הגבוה ביותר שיהיה נהוג בבנק ,מפעם לפעם ,הכולל בתוכו גם את שיעור
(ב)
התוספת בגין חריגה ,לגבי יתרות חובה בחשבונות חש"ק/חח"ד/חח"ק/או מט"ח (לפי סוג החשבון והמקרה) ,החורגות ממסגרת האשראי
ו/או יתרות אשר לא שולמו לבנק במועדיהן ,אולם לא יותר מהריבית המותרת על פי כל דין במועד הרלבנטי .ריבית כנ"ל שתתרבה במשך כל
חודש או במשך כל תקופה אחרת כפי שיהיה נהוג בבנק מפעם לפעם תישא אף היא ריבית בשיעור המירבי.
"השער המקובל בבנק" " -שער בל"ל" כהגדרתו להלן.
(ג)
"שער בל"ל"  -לגבי כל מכירה של מטבע חוץ על ידי הערבים או זיכוי חשבונם של הערבים במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חוץ  -שער של
(ד)
העברות והמחאות ,או של בנקנוטים ,לפי העניין ,שייקבע על ידי הבנק במועד הרלבנטי כ"-שער בל"ל" ,לפיו הבנק יקנה מלקוחותיו את מטבע
החוץ הרלבנטי תמורת מטבע ישראלי;
ולגבי כל רכישה של מטבע חוץ על ידי הערבים או חיוב חשבונם של הערבים במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חוץ  -שער של העברות
והמחאות ,או של בנקנוטים ,לפי העניין ,שייקבע על ידי הבנק במועד הרלבנטי כ"-שער בל"ל" ,לפיו הבנק ימכור ללקוחותיו את מטבע החוץ
הרלבנטי תמורת מטבע ישראלי .על כל רכישה או מכירה כאמור יחולו עמלת חליפין וכל מס ,היטל ,תשלומי חובה או תשלומים אחרים
כיוצ"ב.
"שטר"  -כל שטר חוב ,שטר חליפין ,שיק ,משיכה ,פקודת תשלום וכן כל מסמך סחיר מכל סוג שהוא;
(ה)
"ספרי הבנק" יתפרש ככולל גם כל ספר ,פנקס ,דף חשבון או פקדון ,חוזה הלוואה ,כתב התחייבות ,שטר בחתימת הערבים או החייבים,
(ו)
כרטסת ,גיליון ,סליל ,כל אמצעי לאחסון נתונים לצרכי מחשבים אלקטרוניים וכן כל אמצעי אחר לאחסון נתונים שנעשו במהלך העסקים
הרגיל של הבנק;
"רישומים" יתפרש ככולל גם כל רישום או העתק של רישום ,בין שנרשם או הועתק בכתב יד או במכונת כתיבה ,ובין שנרשם או הועתק בדרך
(ז)
הדפסה ,שיכפול ,צילום (לרבות מיקרופילם או מיקרופיש) או באמצעות כל מכשיר מכני ,ידני ,מגנטי ,אופטי ,חשמלי או אלקטרוני או באמצעי
רישום של מחשבים אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר של רישום או הצגת מילים או ספרות או סימנים אחרים כלשהם הנהוגים בבנקים;
"הבנק"  -אף כל אחד מסניפיו או משרדיו בין בישראל ובין מחוץ לישראל במשמע;
(ח)
"ניירות ערך"  -יתפרש ככולל (בנוסף למשמעותו הרגילה) :זכויות ,אופציות ,זהב ומטבעות ,ניירות ערך זרים ונכסים אחרים (בין שראויים
(ט)
ובין שמוחזקים) ,שהרישום לגביהם בבנק מתנהל או יתנהל במסגרת פקדונות מסוגו של הפיקדון ואף כל זכות וכל הטבה (כספית או אחרת)
שתתווספנה על ניירות הערך או בגינם.

 23כתב הערבות
(א)

הערבים לא יהיו זכאים לקבל כתב זה  -אלא את העתקו בלבד  -גם אם יסלקו לבנק את הסכומים המובטחים במלואם וגם אם הבנק יאשר
להם בכתב כי אחריותם על פי הערבות הסתיימה.

חתימה ________________________
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חתימה _________________________
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______________ בוצע ע"י__________ :
פעולה ______ :מזהה_______________ :
מספר בטחון__________________ :
(ב)

ערבות זו הינה ערבות נוספת ואינה באה במקום ערבות כלשהי ו/או בטוחה אחרת כלשהי ,שניתנו על ידי הערבים או אחדים מהם בעבור
החייבים לטובת הבנק.

 24מעמד החותמים על כתב זה
(א)
(ב)

אמור בכתב ערבות זה יחייב את כל החותמים עליו בפועל גם במקרה שאחד או אחדים מאלה שהיו צריכים לחתום עליו לא יחתמו עליו כלל;
כל אזכור של החייבים  -ייחשב כמתייחס הן לכל החייבים ביחד ,הן לאחדים מהם והן לכל אחד מהם לחוד.

 25חתימה ע"י ערב אחד
נחתם כתב ערבות זה על ידי ערב אחד ,יראו את כל האמור בו  -עד כמה שהוא מתייחס לערבים  -כתוב בלשון יחיד; ובמקרה שכתב ערבות זה
מתייחס לחייב אחד יראו את כל האמור בו  -עד כמה שהוא מתייחס לחייבים  -כתוב בלשון יחיד.

 26חתימה ע"י מספר ערבים
כל זכות המוקנית או שתהיה מוקנית לבנק כלפי הערבים על פי כתב ערבות זה ,תחשב מוקנית לבנק ,הן כלפי הערבים ביחד ,הן כלפי אחדים מהם
והן כלפי כל אחד מהם לחוד;

 27ביול
כל ההוצאות הכרוכות בביולו של כתב זה ,אם וככל שיחולו ,יחולו על הערבים והערבים מתחייבים בזה לשלם לבנק מיד על פי דרישתו הראשונה כל
הוצאה כנ"ל.

 28אימות מידע ושמירת פרטי הערבים
הערבים נותנים בזה הרשאה לבנק לאמת את הנתונים והפרטים אשר הם מסרו או ימסרו לבנק ,בבנק בו מתנהלים חשבונותיהם ,ולקבל עליהם
מידע ככל שיידרש על ידי הבנק.
הפרטים והנתונים שמסרו ו/או ימסרו לבנק יוחזקו כולם או חלקם במאגרי מידע בבנק או אצל גופים אחרים מטעם הבנק ,העוסקים בעיבוד הטכני
בלבד לאותם נתונים ,וזאת לצורך קבלת החלטות על ידי הבנק בדבר מתן הלוואות ,אשראים ושירותים בנקאיים אחרים לחייבים או המשך העמדתם
ובדבר היקפם.

 29כותרות
הכותרות לסעיפים בכתב זה הינן לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפרוש תנאי כתב זה.

 30תאריך הערבות
תאריך הערבות יהיה התאריך המאוחר ביותר שבו חתם ערב מהערבים על פי ערבות זו על כתב זה.

 31היקף החבות
מובהר בזאת ,כי חבותם של הערבים על פי כתב זה רחבה יותר מהיקף החבות הרגילה של ערב על פי חוק הערבות ,התשכ"ז – .1967

 32זכות לחיוב חשבון
בלי לגרוע מהאמור בכתב זה ,מובהר ,למען הסר ספק ,כי הבנק יהיה רשאי לחייב כל חשבון המנוהל ע"ש הערבים בבנק או שייפתח לצורך זה
על ידי הבנק על שם הערבים ,בין במטבע ישראלי ובין במט"ח ,בכל סכום המגיע ו/או שיגיע לו מהערבים ,וזאת במועד בו חייבים הערבים
בתשלומו .הבנק יהיה רשאי לעשות כן בין אם יתרתו של אותו חשבון תהיה קרדיטורית ,בין אם תהיה דביטורית ובין אם תעשה דביטורית
כתוצאה מחיובו של החשבון כאמור .היתרה הדביטורית שתהיה (אם תהיה כזו) בחשבון שיחוייב כאמור תישא ריבית בשיעור המירבי.

ולראייה באו הערבים על החתום בתאריך דלהלן-:
שם הערב

מס' זהות

מס'
הערבים

חלקו של
הערב
בסכומים
המובטחים
100%

חתימת הערב

תאריך

מאשר חתימה
וזיהוי הערב

100%
100%
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