מש 12
כרטיסי אשראי
ערבות לחיובי בקשה לקבלת כרטיס חיוב
ויתרות חובה בחשבון עובר ושב

פרטי הלקוח
בעל החשבון מבקש הנפקת כרטיס החיוב :שם:
בעלים נוספים בחשבון )אם ישנם(:
שם:

מס זיהוי:

פרטי מחזיק הכרטיס
מס זיהוי:
שם:

שם:

מס זיהוי/מס תאגיד:
מס זיהוי:

כל בעלי החשבון ,יחד ולחוד ,ייקראו להלן" :הלקוח"
להלן" :מחזיק הכרטיס"

סכום הערבות
ש"ח( בצירוף התוספות כהגדרתן בסעיף  1.1להלן.
ש"ח )במילים:
סכום הערבות הינו הסכום של
ערב יחיד שהוא ערב מוגן ,סכום הערבות שבו הוא חב יהיה חלקו היחסי כמפורט בפרק חתימות הערבים.
הסכום הנקוב לעיל ,בצירוף התוספות כהגדרתן בסעיף  1.1להלן ייקרא להלן בכתב ערבות זה" :סכום הערבות".

פרטי כרטיס החיוב
סכום מסגרת הכרטיס
ארבע ספרות אחרונות:
כרטיס מסוג
וכן כל כרטיס חלופי שיונפק כמפורט בסעיף  6לכתב ערבות זה להלן" :הכרטיס".

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ
סניף

ש"ח

לכבוד

______________________________

המנפיקה היא אחת מחברות כרטיסי האשראי שלהלן ,לפי סוג הכרטיס:
 .1ישראכרט בע"מ ו/או יורופיי )יורוקרד( ישראל בע"מ
 .2פועלים אקספרס בע"מ
 .3אמינית בע"מ

להלן" :חברת כרטיסי האשראי"

כתב ערבות ושיפוי לתשלום חיובי בקשה לקבלת כרטיס חיוב ויתרות חובה בחשבון עובר ושב
הואיל

והלקוח ו/או מחזיק הכרטיס קיבלו ו/או יקבלו מבנק הפועלים בע"מ אשראי חוזר בין בדרך העמדת מסגרת הכרטיס ו/או העמדת אשראי במסגרת
תוכניות האשראי ו/או העמדת אשראי בחשבון העובר ושב ו/או העמדת אשראי בכל דרך אחרת וכן קיבלו ו/או יקבלו מבנק הפועלים בע"מ ו/או
מחברת כרטיסי האשראי שירותים המאפשרים להם לרכוש מוצרים מבתי עסק באמצעות הכרטיס וכן למשוך מזומנים ממכשירים ממוכנים;

והואיל

והלקוח ו/או מחזיק הכרטיס חייבים ו/או יהיו חייבים לבנק הפועלים בע"מ ו/או לחברת כרטיסי האשראי ,מדי פעם בפעם ,סכומי כסף בקשר עם
השימוש בכרטיס ו/או על פי הבקשה לקבלת כרטיס החיוב ובכלל זה בקשר עם מסגרת הכרטיס ו/או תוכניות האשראי לרבות ,אך לא רק :ריביות,
עמלות ,הוצאות ו/או כל תשלום אחר הנוגע לעניין;

והואיל

והלקוח ו/או מחזיק הכרטיס חייבים ו/או יהיו חייבים לבנק הפועלים בע"מ ,מידי פעם בפעם ,סכומי כסף בשל יתרות חובה בחשבון העובר ושב;

והואיל

ואנו החתומים מטה מסכימים לערוב לבנק הפועלים בע"מ ולחברת כרטיסי האשראי ולשלם להם את סכומי החיוב ,עד גובה סכום הערבות;

לפיכך אנו מתחייבים בזה כלפי בנק הפועלים בע"מ וחברת כרטיסי האשראי כדלהלן:
 .1הגדרות
בכתב ערבות ושיפוי זה )להלן" :כתב הערבות"( תהיה למונחים הבאים
המשמעות שלצידם:
" 1.1התוספות" :כל אחד מאלה:
 1.1.1הריבית כהגדרתה בסעיף  1.2להלן;
 1.1.2הפרשי הצמדה )ובכלל זה הצמדה לשער מטבע(;
 1.1.3דמי גוביינא;
 1.1.4אגרות המוטלות לפי כל דין הנוגעות לחיובים על פי
הבקשה לקבלת כרטיס החיוב ו/או לחיובים בחשבון
העובר ושב ,ככל שתוטלנה אגרות כאמור;
 1.1.5כל סכומי ההוצאות שייפסקו על ידי בית משפט ו/או ראש
ההוצאה לפועל ,אם ייפסקו;
 1.1.6כל סכום נוסף שגבייתו מן הערבים תותר בהתאם לחוק
הערבות ו/או הוראת דין ו/או הוראת מינהל ו/או החלטה
של כל גוף ו/או רשות מוסמכים.
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 1.1.7ביחס לערב שאינו ערב יחיד – סכומי ההוצאות והעמלות
המפורטים בסעיף  3.3.2להלן.
" 1.2הריבית" :כל אחת מהריביות שלהלן:
 1.2.1לגבי כל סכום שנוצל בתוכניות האשראי ,הריבית כפי
שתהיה מעת לעת בבנק הפועלים בע"מ על אשראי
כאמור;
 1.2.2לגבי כל סכום מסכומי החיוב אשר לא נפרע במועד פירעונו
)ובכלל זה סכומים שנוצלו בתוכניות האשראי ולא נפרעו
במועד פירעונם(  -ריבית בשיעור המירבי.
 1.2.3לגבי כל סכום מסכומי החיוב אשר חויב בחשבון העובר
ושב וכל יתרת חובה בחשבון העובר ושב:
 1.2.3.1הריבית כפי שתהיה מעת לעת בבנק הפועלים
בע"מ ,על יתרות חובה עד לסכום מסגרת
העובר ושב )ככל שקיימת מסגרת עובר ושב
בתוקף( בחשבון העובר ושב המתנהל במטבע
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בנק הפועלים בע"מ

החיוב שמן העניין ולפי מדרגות הריבית ככל
שתיקבענה; וכן
 1.2.3.2ריבית בשיעור המירבי  -לגבי יתרות חובה
בחשבון הלקוח שלא קיימת בו מסגרת עובר
ושב בתוקף או על יתרות חובה בחשבון הלקוח
החורגות מסכום מסגרת העובר ושב ,לפי
העניין.
 1.2.4היה הערב ערב יחיד )כולל ערב מוגן( ,אזי ,על אף האמור
בסעיפים  1.2.2ו –  1.2.3לעיל -
 1.2.4.1ביחס לסכומים שנוצלו בתוכניות האשראי
הנושאים ריבית קבועה ,לא תעלה הריבית
בשיעור המירבי על הריבית המירבית המותרת
על פי דין )אשר נכון למועד עריכת כתב ערבות
זה הינה ) 4ארבע( נקודות אחוז מעל הריבית
הקבועה כאמור(;
 1.2.4.2ביחס לסכומים שנוצלו בתוכניות האשראי
הנושאים ריבית משתנה בצירוף תוספת סיכון,
לא תעלה הריבית בשיעור המירבי על הריבית
המירבית המותרת על פי דין )אשר נכון למועד
עריכת כתב ערבות זה הינה ) 4ארבע( נקודות
אחוז מעל הריבית המשתנה כפי שתהיה מעת
לעת בבנק הפועלים בע"מ בצירוף תוספת
הסיכון(;
 1.2.4.3לגבי כל סכום אחר מסכומי החיוב ,לא תעלה
הריבית בשיעור המירבי על ) 4%ארבעה אחוז(
לשנה.
הריבית תשתנה בכל עת שבה יחול שינוי בריבית הפריים ו/או
בתוספת הסיכון.
" 1.3סכומי החיוב":
 1.3.1כל סכום שהלקוח ו/או מחזיק הכרטיס חייבים או יהיו
חייבים בקשר עם השימוש בכרטיס ו/או על פי הבקשה
לקבלת כרטיס חיוב ובכלל זה בקשר עם מסגרת הכרטיס
ו/או תוכניות האשראי ,בין אם חויב הסכום האמור בחשבון
העובר ושב ובין אם לאו ,ולרבות אך לא רק :ריביות,
עמלות ,הוצאות ו/או כל תשלום אחר הנוגע לעניין; וכן
 1.3.2כל יתרת חובה כפי שתהיה מעת לעת בחשבון העובר ושב
בשל סכומים מכל סוג שהוא אשר נזקפו לחובת חשבון
העובר ושב;
" 1.4מסגרת הכרטיס" :מסגרת לכלל השימושים בכרטיס בארץ
ובחו"ל ,ובכלל זה :רכישת מוצרים ,עסקאות ,עסקאות בתשלומים,
אישורים בתוקף של עסקאות )גם אם העסקה לא בוצעה מכל
סיבה שהיא( ,משיכות מזומנים בחו"ל ,עמלות ,תוכניות האשראי
וכל הסדר אשראי אחר בכרטיס ו/או כל סכום אחר הנובע
מהבקשה לקבלת כרטיס החיוב ולמעט :ריביות ומשיכת מזומנים
ממכשירים ממוכנים בארץ .אין בהגדרת מסגרת הכרטיס כדי
להתיר שימושים שלא אושרו בכרטיס.
" 1.5תוכניות האשראי" :תוכנית "ישראקרדיט משופר" ו/או תוכנית
"קרדיט בתשלומים קבועים" ו/או תוכנית "אשראי מהיר" ו/או כל
תוכנית או הסדר אשראי אחרים אשר יבואו בנוסף להם או
במקומם מעת לעת.
" 1.6מוצרים" :מוצרים )נכסים או זכויות( ו/או שירותים ו/או כספים.
" 1.7בית עסק" :יחיד ,תאגיד או גוף אחר המאפשרים ביצוע עסקה
באמצעות הכרטיס ,בין בישראל ובין מחוץ לישראל.
" 1.8בקשה לקבלת כרטיס חיוב" :הבקשה לקבלת כרטיס חיוב
ובכלל זה הנספחים לה.
" 1.9הלקוח" :כל הבעלים בחשבון הלקוח ,יחד ולחוד ,וכל הבאים
מכוחם ובמקומם.
" 1.10חשבון הלקוח" :חשבון המתנהל בבנק הפועלים בע"מ ,בו
מחויבים השימושים בכרטיס ,שמספרו צוין בבקשה לקבלת
כרטיס חיוב.
" 1.11חשבון העובר ושב" :חשבון מסוג עובר ושב המתנהל בחשבון
הלקוח ,בין שהוא מתנהל במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ.
" 1.12מסגרת העובר ושב" :ביחס למטבע בו מחויב סכום מסכומי
החיוב  -מסגרת אשראי חוזר נקובה בסכום ובתקופה ,המועמדת
בחשבון הלקוח מסוג עובר ושב המתנהל במטבע כאמור.
" 1.13חשבון הערב" :כל חשבון של הערב בבנק הפועלים בע"מ ,קיים
או שייפתח בעתיד ,בין שהוא על שם הערב לבדו ובין על שם
הערב יחד עם אחרים ,בין שהוא מתנהל במטבע ישראלי ובין
במטבע חוץ.
" 1.14הבקשה לפתיחת חשבון הלקוח" :מסמך "בקשה לפתיחת
 1.15חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון" )או כל שם אחר בו יכונה
מעת לעת( המתייחס לחשבון הלקוח וכן הנספח לבקשה לפתיחת
חשבון הלקוח.
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" 1.16הבקשה לפתיחת חשבון הערב" :מסמך "בקשה לפתיחת
חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון" )או כל שם אחר בו יכונה
מעת לעת( המתייחס לחשבון הערב וכן הנספח לבקשה לפתיחת
חשבון הערב.
" 1.17ריבית הפריים":
 1.17.1במקרה בו הלקוח ו/או מחזיק הכרטיס הינם "לווה"
כמשמעותו בחוק אשראי הוגן ,התשנ"ג ,1993-ריבית
הפריים הינה ריבית בנק ישראל בתוספת ) 1.5אחת וחצי(
נקודות אחוז.
 1.17.2במקרה בו הלקוח ו/או מחזיק הכרטיס אינם "לווה"
כמשמעותו בחוק אשראי הוגן ,התשנ"ג ,1993-ריבית
הפריים הינה הריבית המוגדרת על ידי הבנק כריבית
הפריים שלו ומתעדכנת על ידי הבנק מעת לעת".
" 1.18ריבית בנק ישראל" :שיעור הריבית ,כפי שתהיה מעת לעת,
בה בנק ישראל מלווה כספים לתאגידים הבנקאיים או לווה מהם
כספים .ריבית כאמור נקבעת על ידי הוועדה המוניטרית של בנק
ישראל ומפורסמת על ידו.
" 1.19ריבית בשיעור המירבי" :לגבי מטבע ישראלי – הריבית
המירבית הגבוהה ביותר ,כפי שתהיה מעת לעת ,בבנק הפועלים
בע"מ על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במטבע ישראלי שלא
קיימת בו מסגרת אשראי בתוקף .לגבי מטבע חוץ – הריבית
המירבית הגבוהה ביותר ,כפי שתהיה מעת לעת ,בבנק הפועלים
בע"מ על יתרות חובה בחשבון עובר ושב באותו סוג מטבע ,שלא
קיימת בו מסגרת אשראי בתוקף.
" 1.20חוק הערבות" :חוק הערבות ,תשכ"ז – .1967
 .2כללי
 2.1כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות ואין להשתמש בהן לצורך
פרשנות הוראות כתב הערבות.
 2.2לשון זכר כוללת לשון נקבה ולהיפך.
 2.3לשון יחיד כוללת לשון רבים ולהיפך.
 2.4המבוא לכתב הערבות מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 2.5התחייבויות הערבים על פי כתב הערבות הינן כלפי בנק הפועלים
בע"מ ו/או חברת כרטיסי האשראי יחד ולחוד .בנק הפועלים בע"מ
ו/או חברת כרטיסי האשראי ייקראו להלן יחד ולחוד" :הבנק" .ניתן
בכתב הערבות פטור לבנק ,הפטור הוא לכל אחד מיחידי בנק
הפועלים בע"מ וחברת כרטיסי האשראי.
זכויות חזקה ,עיכבון ,קיזוז ושעבוד שהיקנו הערבים בכתב
הערבות מוקנות לכל אחד מיחידי בנק הפועלים בע"מ וחברת
כרטיסי האשראי ביחס לסכומים ,הנכסים והזכויות המוחזקים או
מופקדים אצלו או המגיעים ממנו למי מהערבים.
מסגרת הכרטיס ומסגרת חשבון העובר ושב מועמדים ללקוח על
ידי בנק הפועלים בע"מ.
המונחים "בנק הפועלים בע"מ" ו"חברת כרטיסי האשראי"
כוללים גם את נעבריהם ,חליפיהם ,וכל הבאים מכוחם.
 .3התחייבות הערבים בהתאם לסיווגם
 3.1התחייבות ערבים יחידים שהם ערבים מוגנים
 3.1.1אנו החתומים מטה ,הערבים היחידים שהם ערבים
מוגנים ,מתחייבים בזאת כלפי הבנק לשלם לו מייד לפי
דרישתו הראשונה ,כל סכום שידרוש מאיתנו מדי פעם
בפעם על חשבון סכומי החיוב ובלבד שהסכום הנדרש לא
יעלה על סכום הערבות.
 3.1.2אנו מתחייבים לשלם לבנק את סכום הערבות מבלי
שהבנק יצטרך להוכיח לנו שהלקוח ו/או מחזיק הכרטיס
הפרו איזו מהתחייבויותיהם כלפי הבנק.
 3.1.3בהתייחס לערב יחיד שהוא ערב מוגן ,תהיינה הוראות
כתב הערבות ,ובכלל זה לעניין מועד דרישת הבנק ומועד
תשלום סכום הערבות על ידי הערב ,כפופות להוראות
פרק ב של חוק הערבות )"ערבות של ערב יחיד"( שעניינן
ערב מוגן.
 3.2התחייבות ערבים יחידים שאינם ערבים מוגנים
 3.2.1אנו החתומים מטה ,הערבים שהם ערבים יחידים
שאינם ערבים מוגנים ,מתחייבים בזאת כלפי הבנק
לשלם לו מייד לפי דרישתו הראשונה ,כל סכום
שידרוש מאיתנו מדי פעם בפעם על חשבון סכומי
החיוב ובלבד שהסכום הנדרש לא יעלה על סכום
הערבות.
 3.2.2אנו מתחייבים לשלם לבנק את סכום הערבות מבלי
שהבנק יצטרך להוכיח לנו שהלקוח ו/או מחזיק
הכרטיס הפרו התחייבות כלפי הבנק ומבלי שהבנק
ינקוט תחילה בכל צעדים שהם לגביית סכום הערבות
מהלקוח ו/או ממחזיק הכרטיס או ממפרק ,נאמן או
מעיזבון ,של מי מהם ,או מכל בטוחות שנמסרו ו/או
יימסרו לבנק מאת ו/או עבור הלקוח ו/או מחזיק
הכרטיס ,ואפילו נקט הבנק בהליכים כנ"ל שטרם
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הסתיימו ,יהא עלינו לשלם לבנק מייד את סכום
הערבות.
 3.2.3בהתייחס לערב שהוא ערב יחיד שאינו מוגן ,תהיינה
הוראות כתב ה ערבות כפופות להוראות פרק ב של
חוק הערבות )"ערבות של ערב יחיד"( שעניינן ערב
יחיד שאינו מוגן.
 3.3התחייבות ערבים שאינם ערבים יחידים
 3.3.1אנו החתומים מטה ,הערבים שאינם ערבים יחידים,
מתחייבים בזאת כלפי הבנק לשלם לו מייד לפי
דרישתו הראשונה ,כל סכום שידרוש מאיתנו מידי
פעם בפעם ,על חשבון סכומי החיוב ובלבד שהסכום
הנדרש לא יעלה על סכום הערבות.
" 3.3.2התוספות" כמשמעותן בסעיף  1.1לעיל כוללות,
ביחס לערב שאינו יחיד ,גם את כל ההוצאות והעמלות
בקשר עם כתב הערבות ,בצירוף ריבית בשיעור
המירבי מתאריך הדרישה ועד לסילוקן המלא בפועל.
ההוצאות והעמלות האמורות כוללות ,בין היתר )ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל( ,דמי טיפול בקשר עם
השירותים הבנקאיים ,דמי טיפול בבטוחות ,דמי רישום
מסמכים ,הוצאות מימוש הבטוחות ונקיטת הליכי גביה
)ובכלל זה שכ"ט עוה"ד של הבנק( ,ביטוח ,שמירה,
החזקה ותיקון רכוש משועבד.
כל ההוצאות והעמלות הנ"ל ,בצירוף ריבית בשיעור
המירבי ,תהיינה מובטחות ,עד לסילוקן המלא בפועל ,על
ידי כל הבטוחות שניתנו או שתינתנה לבנק על פי כתב זה.
האמור בסעיף  3.3.2זה הינו מבלי לגרוע מיתר זכויות
הבנק על פי כתב הערבות ועל פי דין.
 3.3.3אנו מתחייבים לשלם לבנק את סכום הערבות מבלי
שהבנק יצטרך להוכיח לנו שהלקוח ו/או מחזיק
הכרטיס הפרו התחייבות כלפי הבנק ומבלי שהבנק
ינקוט תחילה בכל צעדים שהם לגביית סכום הערבות
מהלקוח ו/או ממחזיק הכרטיס או ממפרק ,נאמן או
מעיזבון ,של מי מהם ,או מכל בטוחות שנמסרו ו/או
יימסרו לבנק מאת ו/או עבור הלקוח ו/או מחזיק
הכרטיס ,ואפילו נקט הבנק בהליכים כנ"ל שטרם
הסתיימו ,יהא עלינו לשלם לבנק מייד את סכום
הערבות.
 3.3.4מובהר כי:
 3.3.4.1בכלל ערבים שאינם ערבים יחידים יבואו גם כל
ערב שהוא תאגיד ,בן זוגו של הלקוח או שותף
של הלקוח ,בין בשותפות רשומה ובין בשותפות
שאינה רשומה ,וכן ערבים שהם "בעל עניין"
בתאגיד כהגדרת "בעל עניין" בתאגיד בחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח –  1968והתאגיד הוא
הלקוח.
 3.3.4.2בהתייחס לערב שאינו ערב יחיד ,הוראות כתב
הערבות אינן כפופות להוראות פרק ב של חוק
הערבות )"ערבות של ערב יחיד"(.
 .4תחולת הוראות כתב הערבות על כל הערבים"-יחיד"" ,מוגן" או אחר
למעט כאמור בסעיף  3לעיל ,הוראות כתב הערבות לעיל ולהלן תחולנה
על כל הערבים ,בין שהם "ערב יחיד" או "ערב מוגן" כהגדרת ביטויים
אלו בחוק הערבות ,ובין שהם ערבים אחרים.
 .5הערבות כהתחייבות עצמאית של הערב )שיפוי(
 5.1הבנק אינו חייב לקבל מאת הלקוח ו/או ממחזיק הכרטיס כל
בטוחה או ערבות נוספת בגין פירעון סכומי החיוב .אם היה ידוע
לנו עם או לפני חתימתנו על כתב הערבות שהבנק עמד לקבל
בטוחות שונות או ערבויות נוספות ,לרבות המקרה שצוינו שמות
ערבים אחרים בכתב הערבות ,והבנק לא קיבל בטוחות אלו או
הערבים הנוספים לא חתמו על ערבויות או על כתב הערבות  -לא
יגרע הדבר מתוקף כתב הערבות ,ואנו נמלא את כל התחייבויותינו
על פיו.
ערבות זו תשמש בטוחה מתמדת וחוזרת ותישאר בתוקף למרות
סידור חשבונות עם הלקוח ו/או מחזיק הכרטיס ותחייב אותנו
)לרבות אפוטרופסינו ,עזבונותינו ,מפרקינו ,נאמנינו ,כונסי נכסינו,
וכל הבאים במקומנו( עד אשר יסולק לבנק מלוא סכום הערבות.
 5.2סכום הערבות לא יושפע והערבות לא תיפגע עקב כל הסדר
חובות ,פשיטת רגל ,פירוק או פטירה )לפי העניין( של הלקוח ו/או
מחזיק הכרטיס או עקב כך שבטוחות שהבנק קיבל ו/או יקבל
מהלקוח ו/או ממחזיק הכרטיס או עבורם תימצאנה פגומות או אם
הבנק לא יקבל בטוחות מהלקוח ו/או ממחזיק הכרטיס או עבורם
ומכל מקום לא תהיה לנו כל זכות להשתתף ולא ננקוט בכל צעדים
על מנת להשתתף בכל בטוחות שהן ,ובמידה שהדבר פוגע בזכות
כלשהי מזכויות הבנק – אפילו אחר שנפרע לבנק את סכום
הערבות כולו או חלקו.
10.19 9470089327

 5.3ערבותנו זו תישאר בתוקפה ביחס למלוא סכומה ,גם אם הבנק
יתפשר עם הלקוח ו/או מחזיק הכרטיס ,יעניק למי מהם או לכל
אחד מהערבים )כולל אחד או יותר מאיתנו החתומים על כתב
הערבות( אורכה ,ויתור ,הקלה או הנחה ,ישחרר בטוחות שקיבל
עבור הלקוח ו/או מחזיק הכרטיס ,ישחרר ערב או ערבים ,או לא
יקבל ערבויות או בטוחות שהיו צריכות להימסר לבנק )לרבות
ערבים מאלה ששמותיהם מופיעים בסוף כתב הערבות וערבויות
של אחד או יותר מהם( או יגרום בעצמו לשינויה של כל התחייבות
של הלקוח ו/או מחזיק הכרטיס או ערביו וכן לא תיפגע ולא
תצטמצם התחייבותנו לפרוע לבנק את סכום הערבות אם חיובו
של הלקוח ו/או מחזיק הכרטיס כלפי הבנק יתברר כחסר כל תוקף
)למעט אם מדובר בערב יחיד( או פגום מכל סיבה שהיא ,ואפילו
לא הייתה לו כשרות או סמכות להתקשר בבקשה לקבלת כרטיס
חיוב ו/או להתחייב לפרוע את סכומי החיוב ,או שתועלינה נגד
הבנק כל טענות שהן ביחס לחבותו של הלקוח ו/או מחזיק
הכרטיס ,אם זכותו של הבנק לתבוע מהלקוח ו/או ממחזיק
הכרטיס את תשלום סכומי החיוב התיישנה ,אם הלקוח ו/או
מחזיק הכרטיס יכפור בחבותו לבנק או אם יהיו לו ,או יעלה נגד
הבנק טענות כלשהן ,ואנו מוותרים על זכותנו לטעון כנ"ל
ומתחייבים לשפות את הבנק ,בגבולות סכום הערבות על כל נזק,
אבדן כספים ו/או הוצאות ,שייגרמו לו בכל צורה שהיא עקב
התקשרותו הנ"ל עם הלקוח ו/או מחזיק הכרטיס.
 5.4הבנק יהיה רשאי מזמן לזמן ,ואף מבלי שימסור לנו הודעה על כך:
 5.4.1להפסיק ,לשנות ,להקטין או לחדש אשראי או כל
שירות בנקאי שהוא ללקוח ו/או למחזיק הכרטיס או
התקשרות אחרת עם מי מהם;
 5.4.2לתת ללקוח ו/או למחזיק הכרטיס ו/או לאחרים ו/או
לערבים ובכלל זה לאחד או אחדים מאיתנו ,ארכה של
זמן ו/או הקלות שונות.
 5.4.3להחליף ,לחדש ,לתקן ,לשחרר ,להפקיע ,לממש או
להימנע מלממש כל בטוחות ו/או ערבויות ,שהבנק
מחזיק או יחזיק בהן ,בין שקיבל אותן מהלקוח ו/או
ממחזיק הכרטיס ו/או מאחרים ו/או מערבים ובכלל זה
מאיתנו או מאחד או אחדים מאיתנו;
 5.4.4להתפשר ,לוותר או לעשות הסדר כלשהו ,ובכלל זה
הסדר לפירעון חובות ,עם הלקוח ו/או עם מחזיק
הכרטיס ו/או עם ערבים עבורם ובכלל זה עם כל אחד
או אחדים מאיתנו;
 5.4.5לגרום לשינוי כל חיוב המוטל על הלקוח ו/או על מחזיק
הכרטיס בקשר לבקשה לקבלת כרטיס החיוב ,או
לשינוי חיוב כלשהו שאנו אחראים או ערבים עבורו;
 5.4.6להימנע מלהודיע לנו על אי קיומם של חיובים כלשהם
על ידי הלקוח ו/או על ידי מחזיק הכרטיס וכן לדחות
או להשהות הגשת דרישות נגדנו בגין ו/או בקשר עם
כתב הערבות מבלי שהדבר ייחשב תקדים ,ויתור,
התיישנות ,פקיעת זכויות או רשלנות מצד הבנק.
בקרות כל מקרה מן המקרים הנ"ל תישאר ערבותנו זו
בתוקפה המלא ,לא תיפגע ,לא תשונה ,סכומה לא יופחת,
כל התחייבויותינו בגין ו/או בקשר עם כתב הערבות
תשארנה ללא שינוי ,לא יחול שינוי במהות הבטוחות
שנוצרו ו/או שיווצרו להבטחת ביצוע כל חבויותינו על פי
כתב הערבות ,לרבות להבטחת פירעון סכום הערבות ,וכל
הבטוחות וההתחייבויות שניתנו ו/או יינתנו על ידנו ו/או על
ידי ערבינו תישארנה בתוקף מלא.
אם הבנק יעשה כל פעולה שהיא מן הפעולות הנ"ל ,לא
תהיה לנו כל זכות ברירה ,ביטול או אחרת מהנזכרות
בהקשר לפעולות אלו בחוק הערבות או כל הוראת דין
שתבוא במקומו ואנו מוותרים בזה במפורש על כל הזכויות
האלו.
 5.5הוראות כתב הערבות תחייבנה אותנו ואת הבאים מכוחנו או
במקומנו ובכלל זה אפוטרופסינו ,עזבונותינו ,מפרקינו ,נאמנינו
וכונסי נכסינו.
 5.6במקרה שאנו או אחד מאיתנו ו/או הלקוח ו/או מחזיק הכרטיס
מהווים גוף משפטי ,מאוגד או בלתי מאוגד ,או נאמן ,או מנהל
עיזבון או בעל חשבון משותף בבנק ,או ארגון או גוף כלשהו
המהווה צרוף כלשהו של גופים ,לא ייפגעו התחייבויותינו בגין ו/או
בקשר עם כתב הערבות מכל שינוי בשם ,במבנה או בהרכב שלנו
או של הלקוח או של מחזיק הכרטיס.
 .6הערבות חלה גם בחידוש מסגרת כרטיס ,בהנפקת כרטיס חלופי
ובחידוש מסגרת עובר ושב
הבנק יהיה רשאי מזמן לזמן ,ואף מבלי שימסור לנו הודעה על כך ,לחדש
את מסגרת הכרטיס וכן להנפיק כרטיס חלופי לשימוש מחזיק הכרטיס
במקרה שחלפה תקופת תוקפו של הכרטיס ,או במקרה של אבדן ,גניבה
או השחתה ,או מכל סיבה אחרת.
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כן יהיה הבנק רשאי מזמן לזמן ,ואף מבלי שימסור לנו הודעה על כך,
לחדש את מסגרת העובר ושב.
בקרות כל מקרה מן המקרים הנ"ל ,תישאר ערבותנו זו בתוקפה המלא,
לא תיפגע ,לא תשונה ,סכומה לא יופחת ,וכל התחייבויותינו בגין ו/או
בקשר עם כתב הערבות תשארנה ללא שינוי ותמשכנה לחול אף ביחס
למסגרת הכרטיס המחודשת וביחס לכרטיס החלופי וכן ביחס למסגרת
העובר ושב המחודשת.
אם הבנק יחדש את מסגרת הכרטיס או ינפיק כרטיס חלופי כאמור ,או
יחדש את מסגרת העובר ושב ,לא תהיה לנו כל זכות ברירה ,ביטול או
אחרת ,מהנזכרות בהקשר לפעולות אלו בחוק הערבות או כל הוראת דין
שתבוא במקומו ואנו מוותרים בזה במפורש על כל זכויות כאמור.
האמור בסעיף  6זה הינו מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  5.4לעיל
וכן מבלי לגרוע מזכותנו להפסיק ,בכפוף להוראות סעיף  7להלן ,את
התחייבותנו על פי כתב הערבות.
 .7התנאים להפסקת הערבות על ידי ערב
 7.1כל אחד מהערבים רשאי להפסיק את התחייבותו על פי כתב
הערבות אך ורק בהתקיים כל התנאים שלהלן באופן מצטבר:
 7.1.1תימסר על ידיו ,לסניף בנק הפועלים בע"מ המצוין
בראש כתב הערבות )"הסניף"( ,הודעה בכתב בדבר
הפסקת הערבות;
 7.1.2הסניף אישר בכתב את קבלת ההודעה האמורה
בסעיף  7.1.1לעיל;
 7.1.3ערבות הערב אשר מסר הודעה על הפסקת הערבות
תמשיך להיות בתוקף לגבי כל סכומי החיוב אשר
התחייבות הלקוח ו/או מחזיק הכרטיס בקשר אליהם
נוצרה ו/או תיווצר עד תום  30יום ממועד אישור הסניף
כאמור בסעיף  7.1.2לעיל )להלן" :תקופת ההודעה
מראש"( וזאת אף אם מועד הפירעון של סכום כלשהו
הינו לאחר תקופת ההודעה מראש;
 7.1.4הערב אשר מסר הודעה על הפסקת הערבות יפרע
לבנק את כל סכומי החיוב האמורים בסעיף 7.1.3
לעיל ,עד גובה סכום הערבות ,לא יאוחר מחמישה
ימים מתום תקופת ההודעה מראש.
 7.2הודעת ערב על הפסקת ערבותו ,או הפסקת ערבותו ,וכן תשלום
או אי תשלום ,על ידיו של סכום הערבות או חלקו ,אינם גורעים
מתוקף התחייבויות יתר הערבים על פי כתב הערבות וערבותם
תישאר בתוקפה המלא ,לא תיפגע ,לא תשונה ,סכומה לא יופחת,
וכל התחייבויותיהם על פי כתב הערבות תשארנה ללא שינוי.
 .8בטוחות ,קיזוז וזקיפת תשלומים
 8.1ערובות ובטוחות
 8.1.1כערובה לביצוע חבות שלנו כלפי הבנק בגין ו/או בקשר
עם כתב הערבות ולסילוק מלא ומדויק של חבות שלנו
כלפי הבנק ,מכל סוג ,בגין ו/או בקשר עם כתב
הערבות ,ולהבטחת הפירעון המלא והמדויק של סכום
הערבות ,תשמשנה כל הבטוחות שמסרנו או נמסור
לבנק.
 8.1.2הבטוחות ,שמסרנו או נמסור לבנק ,הנן בעלות אופי
מתמיד ותישארנה בתוקף עד שהבנק יאשר בכתב את
ביטולן.
 8.1.3ניתנו ו/או תינתנה לבנק בטוחות אחרות ,לקיום איזה
מחבויותינו כלפי הבנק בגין ו/או בקשר עם כתב
הערבות ובכלל זה לפירעון סכום הערבות ,או חלק
ממנו ,תהיינה כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזו.
 8.1.4יתפשר או ייתן הבנק ארכה או הקלה לנו ו/או למי
שמשכן נכס כבטוחה לביצוע איזה מחבויותינו כלפי
הבנק בגין ו/או בקשר עם כתב הערבות ו/או ישנה
הבנק התחייבות מהתחייבויותינו ו/או כל הסכם ו/או
כל מסמך אחר שיחתם על ידנו או על ידי מי מאתנו,
ו/או ישחרר ו/או יוותר על בטוחות אחרות ו/או על
ערבויות  -לא ישנו דברים אלה את מהות הבטוחות
שנוצרו ו/או שיווצרו להבטחת ביצוע כל חבויותינו על
פי כתב הערבות ,לרבות להבטחת פירעון סכום
הערבות וכל הבטוחות וההתחייבויות שניתנו ו/או
יינתנו על ידנו ו/או על ידי ערבינו תישארנה בתוקף
מלא.
 8.1.5הבנק רשאי להפקיד את הבטוחות או חלק מהן בידי
שומר שייבחר על  -ידו לפי שיקול דעתו ולהחליף את
השומר מידי פעם בפעם ,הכל על חשבוננו .כן יהיה
הבנק רשאי לרשום את הבטוחות ,כולן או חלקן ,אצל
כל רשות מוסמכת על פי כל דין ו/או בכל מרשם ציבורי.
אנו מתחייבים לחתום על כל תצהיר ,הצהרה ומסמך
ככל שיידרש ,אם יידרש ,כדי לתת תוקף לחבויותינו
בגין ו/או בקשר עם כתב הערבות.
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 8.1.6הוראות כתבי שעבוד שניתנו על ידינו ,מהוות חלק
בלתי נפרד מכתב הערבות.
בכל מקרה שנכס ,ששועבד או ישועבד על ידנו בהתאם
לכתב שעבוד כלשהו ,משמש כבטוחה לקיום איזה
מחבויותינו כלפי הבנק בגין ו/או בקשר עם כתב הערבות,
לרבות לפירעון סכום הערבות או חלק ממנו )להלן" :כתב
השעבוד"( ,מוסכם במפורש כי כל ההוראות ,התנאים,
ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בכתב השעבוד ו/או
כאלה אשר ניתנו במסמך נפרד מהווים חלק בלתי נפרד
מהתחייבויותינו כלפי הבנק ומכתב הערבות ,כמו כן
מוסכם בזה במפורש שכתב הערבות אינו בא לשנות את
כתב השעבוד וכל כתב התחייבות ו/או מסמך אחר ו/או
הצהרה אחרת עליהם חתמנו ,אלא רק להוסיף על כל
אלה.
 8.1.7כל השטרות ,הערבויות ,השעבודים ויתר הבטוחות
שניתנו ו/או שיינתנו לבנק על ידינו ו/או על ידי אחרים
לטובתנו ,להבטחת פירעון סכום הערבות ו/או קיום
איזה מחבויותינו כלפי הבנק בגין ו/או בקשר עם כתב
הערבות ,יהיו מצטברים ובלתי תלויים זה בזה ,לא
ישפיעו על בטוחות אחרות שהבנק מחזיק ו/או יחזיק
בהן ,לא יושפעו מבטוחות כאלה וישמשו בתור בטוחה
חוזרת או מתמדת עד לסילוק מלא של כל הסכומים
שאנו חייבים ונהיה חייבים לבנק בגין ו/או בקשר עם
כתב הערבות .הבנק רשאי לממש את הבטוחות לפי
סדר שיקבע על ידו ואין במימוש בטוחה אחת כדי
לפגוע בבטוחה אחרת או לגרוע ממנה.
 8.1.8זכויות שיעבוד לפי כתב זה
 8.1.8.1לבנק זכויות שיעבוד כמפורט להלן .זכויות
הבנק לפי סעיף זה ,הנן עצמאיות ובלתי תלויות
זו בזו .זכויות הבנק באות בנוסף על כל זכות,
קיימת ו/או עתידית ,על פי דין או הסכם.
 8.1.8.2לבנק זכות שיעבוד ,על כל כספים )בין במטבע
ישראלי ובין במטבע חוץ( ,נכסים ,מסמכים
סחירים ,מסמכים שאינם סחירים ,פיקדונות,
תוכניות חיסכון ,בטוחות ,ניירות ערך ,מיטלטלין
וזכויות אחרות מכל מין וסוג וכן על תמורתם של
כל אלה ,שנמסרו לבנק בכל זמן שהוא לגביה
ו/או למשמרת ו/או בתור בטוחה ו/או באופן אחר
ו/או אלה שהופקדו בידי הבנק או שומר מטעמו
)להלן :בסעיף זה "הנכסים המשועבדים"(.
 8.1.8.3אנו מקנים לבנק זכויות שיעבוד כאמור,
להבטחת קיום כל חבות שלנו כלפי הבנק בגין
ו/או בקשר עם כתב הערבות ,ולהבטחת פירעון
של כל חבות כאמור ,וזאת לגבי כל זכות או
חבות שתימצא בחשבון הערב ו/או בשאר
חשבונותינו ,בין אם חשבון כלשהו הוא על שמנו
לבד ובין אם חשבון כלשהו הוא על שמנו ביחד
עם אחרים ,בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ
ואף אם החשבונות האמורים אינם באותו
מטבע.
 8.1.8.4זכויות השעבוד של הבנק נועדו להבטיח כי
חיובינו כלפי הבנק לא יופרו וכמו כן להבטיח את
הפירעון המלא והמדויק של כל חיובינו כלפי
הבנק.
כלפי מי מאיתנו שאינו ערב מוגן ,הבנק יהיה
רשאי לממש את הנכסים המשועבדים כל אימת
שהגיע מועד הפירעון של חיובינו ולא פרענו
אותם ובכל שאר המקרים כמפורט בכתב
הערבות .כלפי מי מאיתנו שהוא ערב מוגן,
הבנק יהיה רשאי לממש את הנכסים
המשועבדים בכפוף להוראות פרק ב לחוק
הערבות – "ערבות של ערב יחיד".
הבנק יהיה רשאי להקדים כאמור בסעיף  8זה
את ביצוע חיוביו כלפי מי מאיתנו שאינו ערב
מוגן לרבות בחיסכון אף בטרם הגיע מועד
הפירעון ואף לפני שאנחנו היינו זכאים למשוך
את כספי החיסכון טרם זמנו .הבנק יהיה רשאי
להקדים את ביצוע חיוביו של ערב מוגן ,בכפוף
להוראות פרק ב לחוק הערבות – "ערבות של
ערב יחיד".
 8.1.8.5במקרה שהבנק יבצע מימוש של השעבוד ו/או
יפרע חיוביו כלפינו לפני מועד הפירעון ,עלולות
להיפגע זכויותינו בקשר עם החשבון שלגביו
בוצע המימוש או הקדמת חיובי הבנק כאמור
בנק הפועלים בע"מ

בסעיף  8.2.10.2להלן ויחולו הוראות סעיף
 8.2.10.3להלן.
 8.1.8.6אנו מתחייבים לשאת בכל ההוצאות
והתשלומים הנהוגים בבנק באותה עת בקשר
לביצוע האמור בסעיף  8.1זה לרבות כל פעולת
קיזוז ,מימוש שיעבוד וזכויות אחרות ,מימוש
בטוחות ,העמדה לפירעון מידי של חיובינו,
פירעון טרם זמנו של חיסכון לתקופה ,מכירת
ניירות ערך וכיו"ב.
 8.1.8.7כל ההרשאות הבלתי חוזרות כמפורט בכתב
הערבות יחולו גם במימוש של שיעבוד.
 8.1.9שטרות
 8.1.9.1בכל מקרה בו יחזיק הבנק שטרות בחתימתנו
ו/או בהסבתנו ו/או בערבותנו ,שנמסרו ו/או
שיימסרו לבנק לגביה ו/או למשמרת ו/או
כבטוחה ו/או אחרת ,הם יהיו וייחשבו ממושכנים
ומשועבדים לבנק בשעבוד קבוע מדרגה
ראשונה ,להבטחת פירעון סכום הערבות.
בכתב ערבות זה " :שטרות" פירושם  -שטרי
חוב ,שטרי חליפין ,שיקים ,התחייבויות,
ערבויות ,בטוחות ,המחאות ,שטרי מטען ,שטרי
פיקדונות ,משיכות ,פקודות תשלום וכל
מסמכים סחירים מכל סוג שהוא.
 8.1.9.2הבנק יהיה רשאי למכור את השטרות או
לנכותם ולנקוט בכל הצעדים המשפטיים ו/או
האחרים ,כפי שימצא לנכון לשם גביית אותם
שטרות ,ויהיה רשאי לזקוף את הוצאות הגביה
על חשבוננו ,וזאת בכפוף לכל דין .הבנק יהיה
רשאי להתפשר עם החותמים ,המסבים ו/או
הערבים או עם כל אחד מהם ,לפי תנאים
אחרים ,לוותר ,לשחרר ,לקבל מהם תמורה
חלקית ולהשתמש בתמורת אותם שטרות
לפירעון חובות המגיעים ו/או שיגיעו מהלקוח
ו/או ממחזיק הכרטיס ו/או מאתנו לבנק ,בגין
ו/או בקשר עם כתב הערבות .אין בקבלת
שטרות כאמור או קבלת תמורתם המלאה או
החלקית כאמור לעיל כדי לגרוע מחובתנו לקיים
ולפרוע כל חבות שלנו כלפי הבנק מכל סוג על
פי כתב הערבות לרבות לפרוע את מלוא סכום
הערבות.
 8.1.9.3שטרות שנמסרו על-ידנו לבנק מעת לעת הם
בחזקה ובבעלות הגמורה שלנו ,וכי הם
חופשיים מכל שיעבוד ,עיקול וזכות צד שלישי
מסוג כלשהו ואנו זכאים למשכנם ולשעבדם
לבנק.
 8.1.9.4כמו כן ,השטרות שיימסרו על ידנו לבנק מעת
לעת יהיו במועד מסירתם בחזקה ובבעלות
הגמורה שלנו וכי הם ותמורתם יהיו במועד
מסירתם חופשיים מכל שעבוד ,עיקול וזכות צד
שלישי מכל סוג שהוא ואנו נהיה זכאים במועד
מסירתם למשכנם ולשעבדם לבנק.
 8.1.9.5על שטרות בחתימתנו ,הסבתנו ו/או ערבותנו
שמחזיק ושיחזיק הבנק תחולנה ההוראות
הבאות:
 8.1.9.5.1הבנק יהיה פטור מכל חובות האוחז
בשטר לרבות הצגה ,העדה ומשלוח
הודעת חילול וכל התחייבויותינו
הנובעות מחתימתנו ,הסבתנו ו/או
ערבותנו תישארנה בתוקפן גם
מבלי שהבנק יבצע את חובות
האוחז כאמור לעיל.
 8.1.9.5.2בכל מקרה ששטרות נמסרו לבנק
לניכיון או אחרת ,וניתנה לנו תמורה
עבורם והשטרות לא נפרעו ,יהיה
הבנק רשאי לחייבנו בסכום
השטרות שלא נפרעו.
 8.1.9.5.3אנו משחררים את הבנק מכל
אחריות לאובדן השטרות ו/או
לשיהוי בגבייתם ,אם נמסרו לבנק
כביטחון ו/או המוחזקים על ידו
כביטחון או כאלה ששמירתם טפלה
להחזקת הבנק בנכס אלא אם
האובדן ו/או השיהוי נגרמו ברשלנות
הבנק.
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8.1.9.5.4

8.1.9.5.5

8.1.9.5.6

8.1.9.5.7

8.1.9.5.8

8.1.9.5.9

8.1.9.5.10

אנו משחררים את הבנק מכל
אחריות לאובדן ו/או לשיהוי
בגבייתם של שטרות שנמסרו לבנק
למשמרת ו/או גוביינא ו/או שטרות
הנמסרים לבנק על מנת לבצע
שירות שבגינו הבנק גובה עמלה,
אם האובדן או השיהוי נגרמו עקב
נסיבות שלא היה על הבנק לחזותם
מראש ולא יכול היה למנוע את
תוצאותיהם.
אנו מקבלים על עצמנו אחריות
לתקינות השטרות ,לאמיתותם,
לתקפות ולנכונות של החתימות,
ההסבות ופרטי השטרות ,חתימות
הערבים על השטרות וכן לביולם
כדין.
במקרה שהבנק יחליט למכור את
השטרות בעצמו ,תיחשב הודעה
של שלושה ימים מראש בדבר
הצעדים שהבנק עומד לנקוט כמועד
סביר לצורך סעיף ) 19ב( לחוק
המשכון ,התשכ"ז  ,1967 -או כל
הוראת דין שתבוא במקומו.
אנו מתחייבים שלא ליצור ,בלי
הסכמת הבנק בכתב ומראש ,כל
משכון ,המחאה או שעבוד אחר
כלשהו על שטרות כאמור או
תמורתם ,אשר יהיו בזכויות
קודמות ,שוות או מאוחרות לזכויות
הניתנות לבנק על פי כתב הערבות.
אנו משחררים את הבנק מחובת
הצגה לתשלום או לקיבול של שטר
חליפין ,שיק ,שטר חוב ,או כל
מסמך אחר הטעון הצגה לתשלום
או לקיבול ,ומחובת נקיטת פעולה
כלשהי ,לרבות העדה והודעת חילול
בין כאוחז ובין אחרת ,בקשר
למסמכים אלה .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל הבנק רשאי
שלא לסלוק ו/או להציג ו/או לתת לנו
שרותי סליקה לגבי שקים בהם
קיימים פגמים טכניים או כאלה
שעבר זמנם .הוצג שיק כזה תחול
עלינו האחריות לכל פגם בו
ולתוצאותיה.
כל זיכוי של חשבון הערב בגין
שיקים או שטרות לביטחון או
לגוביינא במטבע ישראלי או במטבע
חוץ יחשב כארעי ואנו לא נהיה
רשאים למשוך את תמורתם לפני
גבייתם הסופית והמוחלטת על ידי
הבנק ,והבנק יהיה רשאי לחייב את
החשבון שזוכה ,כאמור ,בסכום כל
שיק ו/או שטר שלא נפרע ו/או
שיוחזר לבנק כבלתי נפרע או -
במקרה של שיק המשוך על הבנק -
בסכום שהבנק לא יוכל לחייב בגינו
את חשבון המושך .הבנק יהיה
פטור מכל החובות של אוחז
בשטרות כאמור והבנק יהיה רשאי
לשלוח אותם לגבייה או להחזיר לנו
אותם בכל דרך שימצא לנכון.
בכל מקרה של גניבת שיקים או
שטרות ,אובדנם ,השמדתם או
השחתתם ,לא תחול על הבנק
אחריות ,והבנק יהיה רשאי לבטל
את הזיכוי בגינם ,למעט גניבה,
אובדן ,השמדה או השחתה,
שנגרמו כתוצאה מרשלנותו של
הבנק .ביטול ,כאמור ,יהיה בתוקף
למפרע מיום זיכוי החשבון .הוצאות
שנגרמו לבנק ,בשל הפרשי שער
החליפין והוצאות סבירות של הבנק
ושל בנק כתב )קורספונדנט(
שנגרמו בגין העברת השיק לגביה

בנק הפועלים בע"מ

והטיפול בתהליך הגביה ,יחולו עלינו
והבנק יהיה רשאי לחייב את חשבון
הערב בגינן.
 8.2זכויות הבנק ,קיזוז ,עיכבון וחזקה
 8.2.1בסעיף  8.2זה ,ובסעיף  8.1לעיל ,יהיו למונחים
הבאים המשמעות הנקובה לצידם:
" 8.2.1.1חיסכון"  -פיקדון כספי ו/או תוכנית חיסכון.
" 8.2.1.2הפרה צפויה"  -אם נגלה דעתנו שלא נקיים
חיוב כלשהו מחיובינו כלפי הבנק ו/או אם סביר,
בנסיבות העניין ,שלא נוכל או לא נרצה לקיימו,
בנסיבות כאלה ,בכפוף לכל דין ,יהיה הבנק
רשאי ,אך אינו חייב ,להסתמך על ההפרה
הצפויה ולממש לאלתר את תרופותיו בשל
הפרת חוזה ,לרבות העמדת חיובינו לפירעון
מיידי ולרבות הקדמה של חיובי הבנק כלפינו.
" 8.2.1.3הקדמת חיובי הבנק כלפינו ביחס לחיסכון"-
פירעון טרם זמנו של החיסכון ולפני תום
התקופה שנקבעה על פי תנאי החיסכון לסיום
תקופת החיסכון ואף אם אנו איננו רשאים
למשוך את כספי החיסכון טרם זמנו.
" 8.2.1.4הנכסים"  -כל הזכויות שלנו כלפי הבנק,
כספים )בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ(,
נכסים ,מסמכים סחירים ,מסמכים שאינם
סחירים ,פיקדונות ,חיסכון ,בטוחות ,ניירות
ערך ,מיטלטלין וזכויות אחרות מכל מין וסוג וכן
תמורתם של כל אלה ,שנמסרו לבנק בכל זמן
שהוא לגביה ו/או למשמרת ו/או בתור בטוחה
ו/או באופן אחר.
" 8.2.1.5העמדה לפירעון מידי של חבותינו לבנק" -
העמדת חבותינו לפירעון מיידי כמפורט בכתב
הערבות או בכל דרך אחרת שלפיה הוענקה
לבנק הזכות להעמיד את חבותינו לפירעון מידי
או לתבוע פירעון מוקדם של חבותינו.
 8.2.2זכויות חזקה ,עיכבון ,קיזוז וזכויות כמפורט בסעיף
 8.2זה
 8.2.2.1לבנק זכויות חזקה ,עיכבון ,קיזוז וזכויות
כמפורט בסעיף  8.2זה .זכויות הבנק לפי סעיף
 8.2זה ,הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו.
זכויות הבנק באות בנוסף על כל זכות ,קיימת
ו/או עתידית ,על פי דין או הסכם.
 8.2.2.2לבנק זכויות חזקה ,עיכבון קיזוז וזכויות כמפורט
בסעיף  8.2זה ,וזאת לגבי כל זכות או חבות
שתימצא בחשבון הערב או בשאר חשבונותינו,
בין אם חשבון כלשהו הוא על שמנו לבד ובין אם
חשבון כלשהו הוא על שמנו ביחד עם אחרים,
בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ ואף אם
החשבונות האמורים אינם באותו מטבע.
 8.2.2.3זכויות הקיזוז ,העיכבון והחזקה של הבנק ,הינן
זכויות כלליות ונועדו להבטיח כי חיובינו כלפי
הבנק לא יופרו וכמו כן להבטיח את הפירעון
המלא והמדויק של כל חיובינו כלפי הבנק.
זכויות אלה של הבנק יחולו בגין כל חבות שלנו
כלפי הבנק מכל סוג ועל הנכסים.
כלפי מי מאיתנו שאינו ערב מוגן ,הבנק יהיה
רשאי ,מבלי שיהיה חייב למסור לנו הודעה
מוקדמת לקזז כל חבות שלנו כלפי הבנק בגין
ו/או בקשר עם הערבות ,מתוך הנכסים ,כולם או
חלקם ,ולגרום למילוי כל חבות שלנו כאמור,
במלואה ,לרבות פירעון סכום הערבות .פירעון
כאמור יכול שיתבצע על דרך קיזוז והבנק יהיה
רשאי למכור את הנכסים ו/או לממשם על
חשבוננו לסילוק כל התחייבויותינו ,לרבות
התחייבויותינו לפירעון סכום הערבות .זכות
הקיזוז כאמור של הבנק איננה מותנית בקיום
זיקה בין החיוב לבין הזכות שתקוזז ובכלל זה
החיוב והזכות שתקוזז אינם חייבים לנבוע
מעסקה אחת ,כך שזכות הקיזוז של הבנק
תתקיים בין אם החיוב והזכות המקוזזת נובעים
מאותה עסקה ובין אם לאו .כלפי מי מאיתנו
שהוא ערב מוגן ,הבנק יהיה רשאי לקזז כאמור
כל חבות שלנו כאמור ,בכפוף להוראות פרק ב
לחוק הערבות – "ערבות של ערב יחיד".
 8.2.3זכות העיכבון והחזקה
 8.2.3.1זכות העיכבון והחזקה של הבנק לפי האמור
בסעיף  8.2זה הינה זכות עיכבון כללית
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להבטחת קיומה וסילוקה של כל חבות שלנו
כלפי הבנק בגין ו/או בקשר עם הערבות ומניעת
הפרתה ,לרבות חבות שאין לה נגיעה לנכס
המעוכב או בשל שרות בנקאי שאינו קשור לנכס
המעוכב .זכות העיכבון והחזקה של הבנק אינה
מותנית בקיום זיקה בין זכות הבנק לנכס
המעוכב.
כלפי מי מאיתנו שאינו ערב מוגן ,הבנק יהיה
רשאי ,מבלי שיהיה חייב למסור לנו הודעה
מוקדמת ,לעכב תחת ידו את הנכסים ,כולם או
חלקם ,על מנת למנוע הפרת חבות שלנו כלפי
הבנק ו/או עד למילוי כל חבות שלנו כלפי הבנק,
בגין ו/או בקשר עם הערבות ,במלואה ,לרבות
פירעון סכום הערבות .כלפי מי מאיתנו שהוא
ערב מוגן ,הבנק יהיה רשאי לעכב תחת ידו את
הנכסים כאמור ,בכפוף להוראות פרק ב לחוק
הערבות – "ערבות של ערב יחיד".
 8.2.3.2הנכסים ,יעוכבו בידי הבנק עד אשר חבותנו
תקוים או תיפרע במלואה .פירעון כאמור יכול
שיתבצע על דרך קיזוז והבנק יהיה רשאי למכור
את הנכסים ו/או לממשם על חשבוננו לסילוק כל
התחייבויותינו ,לרבות סכום הערבות.
 8.2.3.3עיכב הבנק את היתרות בחשבוננו ,לרבות
הנכסים ,אנו לא נהיה רשאים למשוך את
היתרות בחשבוננו או לפעול לגביהם בכל דרך
אחרת ו/או לפעול ביחס אליהם בכל דרך ו/או
לעשות ביתרות שבחשבון כל דיספוזיציה ללא
הסכמת הבנק.
 8.2.3.4מימוש זכות העיכבון והחזקה של הבנק ,לפי
סעיף  8.2זה ,יעשה תוך שמירה על יחס סביר
בין הסכום המעוכב לבין גובה החבות שלנו כלפי
הבנק ובלבד שהנכס המעוכב ניתן לחלוקה.
 8.2.4זכויות עיכבון וחזקה בנסיבות של חשש שחבותנו כלפי
הבנק לא תקוים
כלפי מי מאיתנו שאינו ערב מוגן ,הבנק רשאי לממש את
זכותו לעיכבון וחזקה לפי סעיף  8.2זה ,בקשר לחיוב שלנו
על פי כתב הערבות ,גם אם טרם נשלחה דרישה לפירעון
הערבות ,אם עולה חשש סביר להפרת חבות שלנו כלפי
הבנק ,בגין ו/או בקשר עם כתב הערבות ,וגם אם חשש
זה אינו מתעלה כדי הפרה צפויה .הבנק רשאי ,אך אינו
חייב ,לממש בנסיבות כאלה את זכותו לבצע קיזוז ולפרוע
את חבותנו מתוך הנכסים ובכלל זה חיסכון בין שהגיע
מועד פירעונו ,כמפורט בסעיף  8.2.6להלן ,ובין אם לא,
כמפורט בסעיף  8.2.7להלן .כלפי מי מאיתנו שהוא ערב
מוגן ,הבנק יהיה רשאי לממש את זכויותיו כאמור ,בכפוף
להוראות פרק ב לחוק הערבות – "ערבות של ערב יחיד".
 8.2.5חבות שהגיע מועד פירעונה וזכות קיימת או עתידית
 8.2.5.1לבנק זכויות חזקה ,עיכבון ,וקיזוז ,ללא צורך
בהודעה מוקדמת בגין כל חבות שלנו כלפי
הבנק בגין ו/או בקשר עם הערבות ,שהגיע זמן
הפירעון שלה ,וכמו כן בהתקיים ,ביחס לחובנו
כלפי הבנק נסיבות של הפרה צפויה.
 8.2.5.2כלפי מי מאיתנו שאינו ערב מוגן ,כל חבות
כאמור בסעיף  8.2.5זה ,רשאי הבנק ,אך אינו
חייב ,לפרוע מתוך הנכסים ,ובכלל זה ,מתוך
החיסכון ,בין שהגיע מועד פירעונו ובין אם לאו.
 8.2.5.3בנסיבות כמפורט בסעיף  8.2.5זה ,יהיה הבנק
רשאי ,בכפוף להוראות הדין ,להקדים את ביצוע
חיוביו כלפינו ,ובכלל זה רשאי הבנק ,אך אינו
חייב ,להקדים חיוביו כלפינו בחיסכון ,אף אם
טרם הגיע מועד הפירעון של החיסכון ואף אם
אנו איננו רשאים למשוך את כספי החיסכון טרם
זמנו ,כולם או מקצתם.
 8.2.5.4פעל הבנק כאמור ,יחולו בין היתר ,אך לא רק,
הוראות סעיפים  8.2.10.2ו 8.2.10.3 -להלן.
 8.2.5.5כלפי מי מאיתנו שהוא ערב מוגן ,יהיה הבנק
רשאי לפרוע כל חבות כאמור ,מתוך הנכסים,
בכפוף להוראות פרק ב לחוק הערבות –
"ערבות של ערב יחיד".
 8.2.6חבות שלנו שטרם הגיע מועד פירעונה וזכות קיימת
בנסיבות של חשש שחבותנו כלפי הבנק לא תקוים
 8.2.6.1לבנק זכויות חזקה ,עיכבון ,וקיזוז כאמור ,ללא
צורך בהודעה מוקדמת ,בכל עת ,בגין כל חבות
שלנו כלפי הבנק בגין ו/או בקשר עם הערבות,
אף אם טרם נשלחה דרישה לפירעונה ,גם
בנק הפועלים בע"מ

בנסיבות שאינן כמפורט בסעיף  8.2.5לעיל ,אך
זאת רק אם מתקיים חשש סביר כי לא נקיים
את חבותנו כלפי הבנק ,גם אם חשש זה אינו
מתעלה כדי הפרה צפויה.
 8.2.6.2במקרה כזה חבותו כלפי הבנק של מי מאיתנו
שאינו ערב מוגן ,יראו אותה כחבות שפירעונה
נדרש על ידי הבנק .הדרישה לפירעון של
חבותנו ,במקרה כזה תעשה על דרך ביצוע
הקיזוז ואפשר שהחבות תפרע מתוך כל זכות
קיימת ובכלל זה חיסכון שהגיע מועד פירעונו
ויחולו בין היתר ובנוסף לאמור בסעיף זה ,אך
לא רק ,ההוראות בסעיף  8.2.10להלן .חבותו
של מי מאיתנו שהוא ערב מוגן ,תהיה כמפורט
בסעיף  8.2.6.2זה ,ב כפוף להוראות פרק ב
לחוק הערבות – "ערבות של ערב יחיד".
 8.2.7חבות שלנו שטרם הגיע מועד פירעונה וזכות שזמן
פירעונה עתידי ,בנסיבות של חשש שחבותנו כלפי
הבנק לא תקוים
 8.2.7.1לבנק זכויות חזקה ,עיכבון ,קיזוז ,כאמור ,בכל
עת ,בגין כל חבות שלנו כלפי הבנק בגין ו/או
בקשר עם הערבות ,שטרם נשלחה דרישה
לפירעונה ,גם בנסיבות שאינן כמפורט בסעיף
 8.2.5לעיל ,וזאת אם מתקיים חשש סביר כי
לא נקיים את חבותנו כלפי הבנק ,אף אם חשש
זה אינו מתעלה כדי הפרה צפויה.
 8.2.7.2במקרה כזה חבותו כלפי הבנק ,של מי מאיתנו
שאינו ערב מוגן ,שזמן פירעונה עתידי ,יראו
אותה כחבות שנדרשה על ידי הבנק .דרישת
פירעון של חבותנו במקרה זה תעשה על דרך
ביצוע הקיזוז ואפשר שהחבות כאמור תיפרע
מתוך זכות קיימת או זכות שמועד פירעונה
עתידי ובלבד שלגבי חיסכון שזמן פירעונו עתידי
יחולו הוראות סעיף  8.2.7.5להלן .חבותו של
מי מאיתנו שהוא ערב מוגן ,תהיה כמפורט
בסעיף  8.2.7.2זה ,בכפוף להוראות פרק ב
לחוק הערבות – "ערבות של ערב יחיד".
 8.2.7.3בנסיבות האמורות בסעיף  8.2.7זה ,הבנק
רשאי ,אך אינו חייב ,בכפוף להוראות הדין,
להקדים חיוביו כלפינו בחיסכון שזמן פירעונו
עתידי ולפרוע את החיסכון לפני הגיע מועד
הפירעון ובתמורה לפרוע כל חבות שלנו כאמור.
 8.2.7.4חבותנו כאמור בסעיף  8.2.7זה ,אפשר
שתפרע מתוך הנכסים ובכלל זה זכות קיימת
שהגיע מועד פירעונה )שאז יחולו הוראות סעיף
 8.2.6לעיל( וכן מתוך כל זכות עם זמן פירעון
עתידי ובלבד שלגבי חיסכון עם זמן פירעון
עתידי יחולו הוראות סעיף  8.2.7זה להלן.
 8.2.7.5אם חבות שלנו נדרשה על דרך הקיזוז רק בשל
קיומו של חשש סביר כי לא נפרע לבנק את
חבותנו והבנק הקדים חיוביו כלפינו ופרע את
החיסכון טרם זמנו ,אזי בהתקיים שני תנאים
אלו באופן מצטבר ,אנו לא נישא בנזק עקב
הקדמת חיובי הבנק כלפינו בחיסכון שזמן
פירעונו היה עתידי ,אולם בכפוף לכך יחולו בין
היתר ובנוסף לאמור בסעיף זה ,הוראות סעיף
 8.1.9לעיל וסעיף  8.2.10להלן.
 8.2.8חבות או פיקדון במט"ח
במקרה שיעמוד לרשותנו מטבע חוץ מסוג כלשהו )להלן
בסעיף  8.2.8זה" :המטבע הקיים"( )לרבות כתוצאה
ממימוש איזה מהנכסים על ידי הבנק( ועל מנת לסלק
חבויות שלנו שטרם נפרעו במטבע ישראלי )להלן בסעיף
 8.2.8זה" :החבויות הקיימות"( ,אנו נותנים בזה לבנק
הוראה והרשאה בלתי חוזרת מראש למכור עבורנו את
המטבע הקיים ,כולו או חלקו ,לפי שיקול דעת הבנק וזאת
תמורת מטבע ישראלי ,ולפרוע באמצעות התמורה
כאמור ,כולה או חלקה ,את החבויות הקיימות ,כולן או
חלקן ,והכל לפי שיקול דעת הבנק .מכירת המטבע הקיים
תעשה בשער הקנייה המקובל בבנק של המטבע הקיים,
הידוע במועד מכירת המטבע הקיים.
 8.2.9הודעות בדבר קיזוז או עיכבון לפי סעיף  8.2זה
 8.2.9.1היה והבנק יממש את זכותו לבצע קיזוז או את
זכותו לעיכבון כאמור בסעיף  8.2זה ,ישלח על
כך הודעה עם ביצועו של הקיזוז או העיכבון או
בסמוך לאחר ביצועם .מבלי לגרוע מכלליות
האמור בסעיף  8.2זה ,הודיע הבנק ,אף שאינו
חייב ,כי יבצע קיזוז לאחר זמן ,הודעה כזו
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תחשב גם כהודעה על הקדמת חיובי הבנק
כלפינו ובתקופה שתחלוף עד לביצוע הקיזוז,
רשאי הבנק לממש את זכות העיכבון והחזקה.
 8.2.9.2שלח הבנק הודעה בדבר קיזוז ,לא יהיה חייב
לשלוח הודעה על מימוש זכותו לעיכבון וחזקה.
שלח הבנק הודעה על מימוש זכותו לעיכבון
וחזקה ,אין בכך כדי לגרוע מכל זכות אחרת שלו
ובכלל זה זכות הקיזוז או זכות השעבוד והבנק
יהיה רשאי בכל עת לממש את זכויותיו אלו.
 8.2.10פגיעה בזכויותינו עקב קיזוז
 8.2.10.1במקרה שהבנק יבצע קיזוז ,כאמור בסעיף 8.2
זה ו/או ישלח דרישה לפירעון חבותנו ,ו/או
יפרע חיוביו כלפינו לפני מועד הפירעון ,עלולות
להיפגע זכויותינו בקשר עם החשבון שלגביו
בוצע הקיזוז )כגון :הפחתה בקרן ההפקדה,
שלילת זכותנו לקבלת ריבית ,הפרשי הצמדה,
הפרשי שער ,מענקים או הלוואות ,פטור או
הנחה ממס הכנסה או מניכויים במקור ,אם לפי
תנאי אותו חשבון היו לנו זכויות כאלה( ,לפיכך,
לא נקבל את כל הרווחים או ההטבות כפי
שהיינו מקבלים אילו החיסכון היה מגיע לסיומו
בתום תקופת החיסכון .כמו כן ,יושתו עלינו
תשלומים נוספים בשל פירעון מוקדם של
החיוב.
 8.2.10.2אנו מתחייבים לשאת בכל ההוצאות
והתשלומים הנהוגים בבנק באותה עת בקשר
לביצוע האמור בסעיף  8.2זה לרבות כל פעולת
קיזוז ,מימוש וזכויות אחרות ,מימוש בטוחות,
העמדה לפירעון מידי של חיובינו ,פירעון טרם
זמנו של חיסכון לתקופה ,מכירת ניירות ערך
וכיו"ב .אולם בעניין מימוש זכות הקיזוז של
הבנק מחיסכון שזמן פירעונו עתידי ,בנסיבות
בהם מתקיים חשש סביר כי לא נקיים את
חבותנו כלפי הבנק ,יחול האמור בסעיף 8.2.7
לעיל.
 8.2.10.3אין לנו זכות לדרוש מהבנק להקדים את חיוביו
כלפינו ולפרוע חיסכון טרם זמנו .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל אם אנחנו נבקש מהבנק
לבצע פירעון מוקדם של חיסכון והבנק ייעתר
לבקשתנו אף שאינו חייב לנהוג כך או אם
אנחנו נבקש מהבנק לבצע מימוש של בטוחה
או פירעון מוקדם של חיוב שלנו כלפי הבנק
והבנק ייעתר לבקשתנו גם מקום שאינו חייב
לנהוג כך ,יחול האמור בסעיף  8.2.10לעיל
ואנו נישא בכל החיובים לרבות אלה הנובעים
מהפירעון המוקדם של חיובינו כלפי הבנק ו/או
של חיובי הבנק כלפינו ולא תחול כל הגבלה
בעניין זה ,על זכויות הבנק ,כאמור בסעיף
 8.2.7לעיל.
 8.2.11הרשאות בלתי חוזרות
 8.2.11.1ההוראות וההרשאות כאמור בכתב הערבות
ובכלל זה ,אך לא רק ,בסעיף  8.2זה ובסעיפים
 8.3ו 8.4 -להלן ,הנן בלתי חוזרות ,הן אינן
ניתנות לכל שינוי או ביטול בלי הסכמת הבנק
בכתב ומראש והן מחייבות אותנו ואת כל
חליפנו ,הואיל וזכויות הבנק תלויות בהן ובכלל
זה הזכויות לפי סעיף  8.2זה.
 8.2.11.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ההוראות
וההרשאות כאמור בסעיף  8.2זה באות בנוסף
לכל הוראה אחרת או נוספת ,בכתב הערבות.
 8.2.11.3ככל שזכות הקיזוז של הבנק תמומש כנגד נכס
שאיננו זכות כספית שלנו כלפי הבנק ,אזי
ניתנת בזה הרשאה בלתי חוזרת לבנק לממש
את הנכס או למכור אותו או להמיר אותו
למזומן או לבצע כל פעולה על מנת לקבל את
תמורתו ובתמורה שתתקבל לאחר ניכוי כל
המיסים ,העלויות ההוצאות ,האגרות העמלות
והתשלומים האחרים לפרוע את חבותינו
ולבצע קיזוז.
 8.2.11.4הרשאות בלתי חוזרות כאמור מוקנות גם
לצורך מימוש של שיעבוד וזאת מבלי לגרוע
מכל הוראה אחרת.
 8.2.12אין באמור בסעיף  8.2זה כדי לגרוע מהוראותיו של כל
הסכם נוסף בינינו לבין הבנק ,לפיו אנו מעמידים לבנק
זכויות עיכבון ,חזקה קיזוז וזכויות אחרות כמפורט בסעיף
 8.2זה ,מראש גם לגבי חיובים שטרם נוצרו ,וחיובים
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שמועד פירעונם טרם הגיע או שלפיו אנו מעמידים לבנק
זכויות אלה ,בשונה מהקבוע בסעיף  8.2זה ותוך התניה
על הוראה מהוראות חוק החוזים )חלק כללי(.
 8.2.13זכויות הבנק לפי סעיף  8.2זה הנן עצמאיות ובלתי תלויות
זו בזו ,ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לבנק
על פי דין ו/או הסכם ,ובכלל זה על פי הבקשה לפתיחת
חשבון הערב.
 8.3מימוש
 8.3.1לסילוק מלא של חבותנו כלפי הבנק וכל החיובים
והסכומים שאנו חייבים או נהיה חייבים לבנק בגין ו/או
בקשר עם כתב הערבות ,יהיה הבנק רשאי לממש את
הבטוחות כולן או חלקן ,במועד שיקבע על ידו ולסלק
את איזה מחבויותינו לפי סדר זקיפת תשלומים וחובות
כאמור בסעיף  8.5להלן .אין במימוש בטוחה אחת כדי
לפגוע או לגרוע מכל בטוחה אחרת.
 8.3.2ננקטו הליכים משפטיים או הליכי הוצאה לפועל או
תפיסה או מכירה וכיו"ב ,שאנו נהיה צד להם בעניינה
של בטוחה שמסרנו לבנק או בקשר לבטוחה כזו ,נודיע
לרשות המוסמכת על זכויות הבנק ,נתנגד לכל פגיעה
בזכויות הבנק ונדרוש לצרף את הבנק כצד להליכים
ולקבל את תגובתו .כמו כן נודיע מיד לבנק על קיומם
של ההליכים כאמור.
 8.3.3אם הבנק יחליט לממש ניירות ערך ,שטרות או
מסמכים סחירים אחרים ,הודעה של שלושה ימים
מראש בדבר הצעדים שהבנק עומד לנקוט תיחשב
כמועד סביר לצורך סעיף ) 19ב( לחוק המשכון,
התשכ"ז  ,1967 -או כל הוראת דין שתבוא במקומו.
 8.3.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,היה והבנק יבקש למכור
ניירות ערך המשועבדים לטובתו כאמור בסעיף 8.3.3
לעיל בבורסה ,אזי הבנק יהיה רשאי לבצע המכירה
בכל מחיר שניתן יהיה לקבל בבורסה באותה עת בגין
המכירה.
 8.3.5הבנק רשאי בתור בא כוחנו ולצורך סעיף זה אנו
ממנים בזאת את הבנק באופן בלתי חוזר כבא כוחנו,
לממש איזה מהבטוחות ו/או למכור כל רכוש ששועבד
לבנק לצורך הבטחת איזה מחבויותינו כלפי הבנק ו/או
כל חלק מרכוש כאמור במכירה פומבית או אחרת,
בעצמו או על ידי אחרים ,במזומנים או בתשלומים או
אחרת ,במחיר ובתנאים לפי שיקול דעת סביר של
הבנק וכמו כן רשאי הבנק בעצמו או על ידי בית
המשפט או על ידי לשכת ההוצאה לפועל ,לממש כל
רכוש משועבד ו/או כל רכוש אחר ,בין היתר ,על ידי
מינוי כונס נכסים ו/או כונס נכסים ומנהל ו/או מקבל
נכסים ו/או נאמן ו/או מנהל מיוחד מטעם הבנק ואשר,
בין יתר סמכויותיו ,יהא רשאי:
 8.3.5.1לקבל לרשותו כל רכוש משועבד ו/או אחר או
חלקו.
 8.3.5.2לנהל את עסקינו או להשתתף בהנהלתם.
 8.3.5.3למכור או להסכים למכירת רכוש משועבד ו/או
אחר בשלמות או חלק ממנו ,להעבירו או
להסכים להעברתו בכל אופן אחר לפי תנאים
שימצא לנכון.
 8.3.5.4לעשות כל סידור אחר ביחס לרכוש משועבד
ו/או אחר או כל חלק ממנו ,כפי שימצא לנכון.
 8.3.5.5לבקש ולקבל פטורי מס לגבי הרכוש המשועבד
ו/או אחר שהיו מגיעים לנו אילו אנחנו ביצענו
עסקה לרבות עסקת מכר ברכוש המשועבד.
 8.3.6אם בעת מכירת רכוש משועבד או אחר טרם הגיע זמן
פירעון סכומים כלשהם על חשבון חבות שלנו כלפי
הבנק בגין ו/או בקשר עם כתב הערבות או שסכומים
אלה יגיעו לבנק בתנאי בלבד )להלן" :סכומי הפירעון
העתידיים"( ,יהיה הבנק רשאי לגבות מפדיון המכירה
ו/או מכל מה שיקבל לפי סעיף  8.3זה לעיל ,סכום
המספיק כדי כיסוי כל חבות שלנו כלפי הבנק מכל סוג
בגין ו/או בקשר עם כתב הערבות ,לרבות לכיסוי סכומי
הפירעון העתידיים ,והסכום שייגבה ואשר טרם נזקף
לסילוק כל חבות שלנו כלפי הבנק מכל סוג על פי כתב
הערבות ,לרבות לסילוק כל סכומי הפירעון העתידיים
ולרבות לסילוק סכום הערבות כאמור בסעיף  8.3זה,
יהיה משועבד לבנק כבטוחה לקיום כל חבות שלנו
כלפי הבנק מכל סוג על פי כתב הערבות לרבות
לסילוק כל סכומי הפירעון העתידיים ,ויישאר בידי
הבנק עד לסילוקם במלואם.
 8.3.7אם המטבע הקיים ,כהגדרתו בסעיף  8.2.8לעיל ו/או
מטבע ישראלי יעמדו לרשותנו כתוצאה ממימוש
זכויות הבנק באיזה מהנכסים על ידי הבנק ,אזי אם
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הנכס שמומש היה פיקדון ,או תוכנית חסכון או הפקדה
לתקופה בדרך כלשהי ,יחולו ,בין היתר ,הוראות
הבקשה לפתיחת חשבון הערב בקשר עם שבירת
הפיקדון או תוכנית החסכון או בקשר עם פירעון
מוקדם של הפקדה כלשהי ,לפי העניין; ואם הנכס
שמומש היה נייר ערך או מטבע חוץ או שטר או בטוחה
אחרת כלשהי ,יחולו בין היתר הוראות הבקשה
לפתיחת חשבון הערב בקשר עם מכירה של איזה
מהנכסים ו/או גביית תמורתם ו/או הצגתם לפירעון ו/או
המרת תמורתם אולם ,לא תחול ההגבלה על זכויות
הבנק כמפורט בהוראות סעיף  8.2.6לעיל.
 8.3.8מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  8.3.7לעיל ,אנו
נישא בתוצאות שינבעו מפעולה כאמור ובחיובים
שינבעו ממנה ובכלל כך ,הפסד לנו או לבנק ,הפסדי
ריבית ,פגיעה בקרן ההפקדה ,תשלום בגין פירעון
מוקדם של פיקדון או של חיוב שלנו ,וכל התשלומים
הנזכרים בסעיף  8.2.10לעיל ותשלום כל ההוצאות,
העמלות ,הנזקים ,החיובים והתשלומים האחרים
שיהיו עקב ביצוע פעולה כאמור.
 8.3.9הבנק רשאי לממש שיעבוד חיסכון טרם מועד פירעונו
במימוש שיעבוד של חיסכון ,רשאי הבנק לממש את
השעבוד אף אם טרם הגיע מועד הפירעון של החיסכון
ורשאי לזקוף לחובתנו את הפסדי או תשלומי הפירעון
המוקדם של החיסכון ו/או החיוב.
 8.3.10אנו מתחייבים לשאת בכל ההוצאות והתשלומים
הנהוגים בבנק באותה עת בקשר לביצוע האמור
בסעיף  8.3זה לרבות כל פעולת מימוש שיעבוד
וזכויות אחרות ,מימוש בטוחות ,העמדה לפירעון מידי
של חיובינו ,פירעון טרם זמנו של פיקדון לתקופה,
מכירת ניירות ערך ,דמי החסנה ,אגרות ,תשלומים,
וכן עמלות והוצאות כמפורט בכל מקום בכתב הערבות
ו/או במסמך הנוגע לבטוחות וכיו"ב.
 8.4חיוב חשבונות
מבלי לגרוע מזכויות הבנק כמפורט בכתב הערבות ובכפוף
להוראות כל דין ,הבנק רשאי בכל עת:
 8.4.1לנהוג כאמור בסעיף  8.2לעיל.
 8.4.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  8.2לעיל ,למעט
אם נאמר אחרת במפורש בכתב הערבות ,לחייב כל
חשבון שלנו בכל התשלומים כאמור בגין ו/או בקשר
עם כתב הערבות עם היווצרם ,ומבלי שהרשאה
כאמור בסעיף  8.4זה לעיל תגרע מחובתנו לשלמם.
 8.4.3בכל מקרה בו תופנה אלינו דרישה בכתב על ידי הבנק,
ככל שתופנה ,אשר לא תקוים על ידינו תוך פרק הזמן
הנקוב בדרישה ,יהא הבנק רשאי לנהוג כאמור בסעיף
 8.4זה לעיל ולחייב כל חשבון שלנו בסכום שנדרש
ולזקוף כל סכום שיקבל מאתנו או עבורנו לזכות אותו
חשבון שהבנק ימצא לנכון ולהעביר כל סכום שיעמוד
לזכותנו לכל חשבון שהבנק ימצא לנכון.
 8.4.4בכל מקרה שיש לבנק זכות לחייב את חשבון הערב
)ובכלל זה את חשבון העו"ש( ,רשאי הבנק לעשות כן,
בכפוף לכל דין ,בין אם החשבון נמצא ביתרת זכות או
ביתרת חובה או שיהיה ביתרת חובה כתוצאה מהחיוב
כאמור .במקרה בו לא תהיה יתרת זכות מספקת
בחשבון או יתרת מסגרת אשראי חוזר בלתי מנוצלת,
לפי העניין ,ואנו מנהלים גם חשבון אחר בבנק ,הבנק
יהיה רשאי לחייב כל חשבון אחר שלנו בבנק לכיסוי כל
חבות שלנו כלפיו מכל סוג.
 8.4.5מבלי לגרוע מזכויות הבנק ,לרבות על פי כתב הערבות
ובנוסף להן ,אנו נותנים לבנק הוראה והרשאה בלתי
חוזרות ,לחייב את חשבונותינו כאמור.
 8.5זקיפת תשלומים וחובות וסדר זקיפה
 8.5.1כל סכום ,תשלום או זיכוי מכל סוג שהוא שישולם או
יתקבל או יופקד לזכותנו בבנק  -כחלק מקיום איזה
מחבויותינו כלפי הבנק ו/או תשלום חוב ו/או ממימוש
ערובות ו/או כתוצאה ממימוש איזה מהבטוחות ו/או
הנכסים ו/או כתוצאה ממכירת רכוש ששועבד לבנק
ו/או ממכירת רכוש אחר או חלק ממנו וכל הזכויות,
הכספים והתקבולים שיתקבלו אצל כונס נכסים ו/או
מנהל מיוחד ו/או מקבל נכסים ו/או נאמן כאמור בסעיף
 8.3.5לעיל וכמו כן כל סכום ,תשלום ו/או זיכוי מכל
סוג שהוא שישולם ו/או יתקבל או יופקד לזכותנו וכמו
כן בכל מקרה שיעשה על ידי הבנק שימוש בזכות
הקיזוז כאמור בסעיף  8.2לעיל  -ייזקפו כנגד כל חבות
שלנו כלפי הבנק מכל סוג ,ובין כל סוגי חבויותינו
השונות הכל לפי בחירת הבנק.
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 8.5.2הבנק יהיה רשאי לזקוף כל סכום שיתקבל מאת
הלקוח או עבורו או על חשבונו או על ידי מימושה של
כל בטוחה הנמצאת ברשות הבנק ,לכל חשבון אשר
הבנק ימצא לנכון ,וכמו כן רשאי הבנק להחזיק ו/או
להשאיר כל סכום כאמור כפיקדון ולא להשתמש בו
לשם הפחתת הסכומים אשר הלקוח חייב לבנק
ושעבורם אנו ערבים בזה ,וזקיפת כל סכום כנ"ל לא
תשפיע על תוקף ערבותנו לפי כתב הערבות.
 .9ספרי בנק הפועלים בע"מ וחברת כרטיסי האשראי כראיה
 9.1ספרי בנק הפועלים בע"מ )להלן" :ספרי הבנק"( ו/או ספרי חברת
כרטיסי האשראי ,וחשבונותיהם ,נאמנים עלינו ,יחשבו כנכונים
וישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם כלפינו לכל
פרטיהם ,ובין השאר בכל הנוגע לחישוב סכומי החיוב ,התוספות
וסכום הערבות ,לפרטי השטרות ,הערבויות והבטוחות האחרות
ולכל עניין אחר הקשור לכתב הערבות.
 9.2העתקים מספרי הבנק או כל קטע מהם או מהדף האחרון של
ספרי הבנק ,שיאושרו על -ידי פקיד הבנק על גבי ההעתק של
ספרי הבנק או על גבי ההעתק של הקטע או של הדף האמורים
ו/או אשר יאושרו על ידי פקיד הבנק במסמך נפרד ,ישמשו ראיה
קבילה להוכחת אמיתות תוכנם ולקיומם של ספרי הבנק כאמור
ולנכונות כל הפרטים הנקובים בהם ,ובין היתר בנוגע לחישוב
סכומי החיוב ,התוספות וסכום הערבות ,פרטי השטרות,
הערבויות והבטוחות ,ולכל עניין אחר הקשור לכתב הערבות ו/או
למסמכים שיחתמו בהמשך ו/או בקשר לכל אלו.
 9.3העתקים מספרי חברת כרטיסי האשראי או כל קטע מהם
שיאושרו על ידיה על גבי ההעתק של ספריה או על גבי ההעתק
של הקטע האמורים ו/או אשר יאושרו על ידיה במסמך נפרד,
ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם ולקיומם של ספרי
חברת כרטיסי האשראי כאמור ולנכונות כל הפרטים הנקובים
בהם ,ובין היתר בנוגע לחישוב סכומי החיוב ,התוספות וסכום
הערבות ,פרטי השטרות ,הערבויות והבטוחות ,ולכל עניין אחר
הקשור לכתב הערבות ו/או למסמכים שיחתמו בהמשך ו/או בקשר
לכל אלו.
 9.4המונח "ספרי הבנק" ו"ספרי חברת כרטיסי האשראי" – לרבות
רישומים של מי מהם וגם כל ספר ו/או פנקס ו/או דף חשבון ו/או
חוזה ו/או כתב ו/או התחייבות ו/או שטר בחתימתנו ו/או בחתימת
הלקוח ו/או בחתימת מחזיק הכרטיס ו/או כרטסת ו/או גיליון של
בנק הפועלים בע"מ ו/או חברת כרטיסי האשראי ו/או שהופקו על
ידי מי מהם ,סליל רישומים של מי מהם ,העתקים של כל אלו
שאושרו על ידי בנק הפועלים בע"מ ו/או חברת כרטיסי האשראי
או שהוגשו על ידי מי מהם כחלק מספריו וכל שניתן להפיק מכל
אלו באמצעי אחסון נתונים או אחזורם ,הדמיה אלקטרונית
וטכנולוגיה אחרת ,שנעשו במהלך העסקים הרגיל של בנק
הפועלים בע"מ ו/או של חברת כרטיסי האשראי.
 9.5האמור בסעיפים  9.1עד  9.4לעיל בא להוסיף על האמור בחוק
המחשבים ,התשנ"ה.1955 -
 .10מסירת מידע והשימוש בו
 10.1הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי ימסרו מידע כנדרש על פי כל
דין ובכלל כך יהיו רשאים לגלות לבנק ישראל ,למפקח על
הבנקים ,למפקח על מטבע חוץ ו/או לכל אדם אחר הפועל מכוח
סמכותם ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת שהם כפופים לה ו/או
מחויבים למסור לה מידע על פי כל דין ו/או על פי אישורינו בכתב,
פרטים עלינו ,או הנוגעים לכתב הערבות ,בין לפי דרישת אותן
רשויות מוסמכות ובין כפי שהבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי
יראו לנכון לעשות כן מיוזמתם ועל פי שיקול דעתם.
 10.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  10.1לעיל:
 10.2.1כל הפרטים הכלולים בכתב הערבות ו/או בבקשה
לפתיחת חשבון הערב ו/או פרטים נוספים שמסרנו ו/או
שנמסור לבנק ו/או לחברת כרטיסי האשראי ו/או שיהיו
בידיהם ,ישמשו אותם כמקובל בעבודתם השוטפת לפי
שיקול דעתם;
 10.2.2כל הפרטים שמסרנו ו/או שנמסור ו/או שיהיו בידי הבנק
ו/או חברת כרטיסי האשראי ,יאגרו על פי צרכי הבנק ו/או
חברת כרטיסי האשראי במאגרי מידע של הבנק ו/או
חברת כרטיסי האשראי ו/או מי מטעמם ו/או של מי
שיספק לבנק ו/או לחברת כרטיסי האשראי מעת לעת
שירותי מחשב ו/או שירותי עיבוד נתונים ו/או אבטחת
מידע ו/או כל שירות אחר החיוני לצורך מתן שירותי
הבנק ו/או שירותי חברת כרטיסי האשראי לרבות לצורך
רישומם וקיומם של צווים שיפוטיים.
 10.2.3בהתאם לתקנות שירות נתוני אשראי התשס"ד,2004-
הבנק ימסור מידע לבעל רשיון ,כהגדרתו בחוק שירות
נתוני אשראי התשס"ב ,2002-הנדרש ו/או שיידרש
בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי התשס"ב 2002-ו/או
תקנות שירות נתוני אשראי התשס"ד ,2004-כפי שיהיו
מעת לעת.
10.19 9470089327

האמור בסעיף  10זה לעיל מהווה הודעה שקיבלנו מהבנק ו/או מחברת
כרטיסי האשראי בהתאם לסעיף  11לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א -
.1981
 .11העברת הערבות
בנק הפועלים בע"מ וחברת כרטיסי האשראי רשאים בכל עת לפי שיקול
דעתם ומבלי להיזקק להסכמתנו ,להעביר ו/או להמחות את זכויותיהם
על פי כתב הערבות ו/או בקשר לסכום הערבות ,כולן או מקצתן ,לרבות
הבטוחות ,בשלמות או בחלקים ,האחד למשנהו ו/או לכל צד שלישי
שהוא ,וכל מקבל העברה ו/או המחאה יהיה רשאי גם הוא להעביר ו/או
להמחות את הזכויות הנ"ל ,כולן או מקצתן ,לרבות הבטוחות ,בשלמות
או בחלקים ,מבלי להיזקק להסכמה נוספת מאיתנו .ההעברה ו/או
ההמחאה תוכל להיעשות בכל דרך שבנק הפועלים בע"מ ו/או חברת
כרטיסי האשראי ו/או מקבל ההעברה ימצאו לנכון ,בכפוף לדין ולהוראות
המפקח על הבנקים.
הבנק ו/או חברת כרטיסי האשראי יהיו רשאים להעביר מידע לגופים
נמחים במקרה של ביצוע העברה ו/או המחאה.
לעניין סעיף  11זה" :מידע" משמעו ידע המצוי כיום ברשות הבנק ו/או
חברת כרטיסי האשראי ,ו/או שיהיה מצוי ברשותם בעתיד ,ובכלל זה
מידע שהועבר לבנק ו/או לחברת כרטיסי האשראי על ידינו ו/או מידע
עלינו אשר לפי שיקול דעת הבנק נחוץ או רצוי להעבירו בקשר להעברת
הזכויות על פי כתב הערבות כאמור לעיל לרבות מידע על השעבודים
והבטוחות שניתנו ו/או שינתנו להבטחתו.
 .12הודעות
 12.1אנו מתחייבים להודיע לבנק מיד:
 12.1.1על כל מקרה של תביעת זכות כלשהי על ידי צד שלישי
כלשהו על כל בטוחה לטובת הבנק להבטחת סכום
הערבות ו/או על כל הליכי הוצאה לפועל או צווי מניעה
או צווי עשה או הליכים אחרים שננקטו לעיקול ו/או
שימור ו/או מימוש של בטוחה כנ"ל;
 12.1.2על כל צמצום עסקנו או הקטנת רכושנו;
 12.1.3על הפחתת ערכה של בטוחה כלשהי שניתנה ו/או
שתינתן על ידינו;
 12.1.4על כל שינוי במעננו;
 12.1.5על כל בקשה לפשיטת רגל ,לכינוס נכסים או לפירוק
שהוגשה נגדנו או מטעמנו ,לרבות קבלת החלטה על
פרוק מרצון ו/או שינוי במבנה.
"שינוי במבנה" פירושו :מיזוג כמשמעותו בחוק החברות
התשנ"ט ,1999 -וכן כל פעולה שתוצאתה היא רכישה
של נכסים ו/או התחייבויות של אחרים ,שלא במהלך
העסקים הרגיל ,וכן רכישה על ידי אחרים של נכסים ו/או
התחייבויות שלנו שלא במהלך העסקים הרגיל.
 12.2משלוח הודעות בדואר רגיל
כל הודעה שתישלח לנו על ידי הבנק בדואר רגיל לפי המען הנקוב
בכתב הערבות ,או לכל מען אחר עליו נודיע לבנק בכתב בדואר
רשום ,תיחשב כאילו נתקבלה על ידינו תוך  72שעות מזמן
שנשלח המכתב הכולל את ההודעה .הצהרה בכתב מאת הבנק
תשמש כראיה למועד משלוח ההודעה .כל הודעה שתינתן לנו
בכל דרך אחרת ,תיחשב כאילו נתקבלה על ידינו בעת הינתנה
או במועד פרסומה.
 12.3משלוח הודעות בדואר רשום
אם הבנק ישלח הודעה בדואר רשום לפי המען הנקוב בכתב
הערבות ,או לכל מען אחר עליו נודיע לבנק בכתב בדואר רשום,
תחשב ההודעה כהודעה שהתקבלה על ידינו .הודעה כאמור
תחשב כהודעה שהתקבלה כעבור  72שעות ממועד מסירת
ההודעה למשלוח על ידי הבנק ,והכל אלא אם כן יוצג אישור
מוסמך וחתום של הגוף המוסמך על פי דין למתן שירותי דואר,
לפיו מועד קבלת ההודעה היה אחר.
 12.4אישור בכתב מאת הבנק או מי מטעמו בדבר משלוח הודעה או
פניה כלשהי כאמור בסעיפים  12.2או  12.3לעיל ובדבר מועד
המשלוח ,ישמשו הוכחה לכאורה כלפינו בדבר ביצוע המשלוח
על ידי הבנק והמועד של המשלוח והכל כנקוב באישור.
 .13ויתור ,שינוי ופשרה
 13.1ויתור
מבלי לגרוע מאיזה מההוראות הכלולות בכתב הערבות ,כל
ויתור ,ארכה ,הנחה ,שתיקה ,הימנעות מפעולה )להלן" :ויתור"(
מצד הבנק ו/או מצד מי מאיתנו )להלן" :הצד המוותר"( לגבי אי
קיומה או קיומה החלקי או קיומה הבלתי נכון של התחייבות
כלשהי שלנו או של הבנק ,לפי העניין ,על פי כתב ערבות זה ,לא
ייחשבו כויתור של הצד המוותר על זכות כלשהי אלא כהסכמה
מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה.
כל ויתור שיוענק על ידי הבנק לכל צד לשטר שהבנק יחזיק בו
להבטחת פירעון סכום הערבות ,לא ישפיע בכל דרך ואופן על
איזה מחבויותינו כלפי הבנק.
 13.2שינוי ופשרה
מבלי לגרוע מאיזה מההוראות הכלולות בכתב הערבות ,כל שינוי
בהתחייבויותינו ,לרבות ויתור או פשרה ,על פי כתב ערבות זה
מחייב קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב.
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 .14אחריות הערבים
במקרה שאנו שניים או יותר אחריותנו הינה ביחד ולחוד ,והבנק רשאי
לגבות מכל אחד או יותר מאיתנו את מלוא סכום הערבות.
בהתייחס לערב יחיד שהוא ערב מוגן ,תהיינה הוראות כתב הערבות,
כפופות להוראות פרק ב של חוק הערבות )"ערבות של ערב יחיד"(
שעניינן ערב מוגן.
אחריותו של כל אחד מאיתנו לא תצומצם עקב כך שכל אחד אחר מאיתנו
היה פסול דין או לא היה כשיר לערוב או להתחייב כלפי הבנק.
 .15הדין המהותי ומקום השיפוט

 15.1האמור בכתב ערבות זה יפורש על פי דיני מדינת ישראל ובהתאם
להם.
 15.2מקום השיפוט הייחודי בכל הליך הקשור לאמור בכתב ערבות זה
נקבע בזה כדלקמן :בבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום
בו שוכן סניף הבנק המצוין בראש כתב ערבות זה.
 .16טרם החתימה על כתב ערבות זה ,הבנק מסר לכל אחד מאיתנו
העתק ממנו ,ונתן לכל אחד מאיתנו הזדמנות סבירה לעיין בו .חתימת
כל אחד מאיתנו על כתב ערבות זה מהווה את הסכמת החותם לאמור
בו.

חתימות הערבים
ערב  1מתוך
ערבים

שם הערב
)בכתב ידו(

 %חלקו של הערב

חתימת הערב
ערב  2מתוך

שם הערב
)בכתב ידו(

ערב  3מתוך

)בכתב ידו(

)( 2
)( 3
)( 4

)(2

תאריך

מספר ח-ן וסניף בבנה"פ

שם

מספר זהות  /תאגיד

שם הערב

כתובת

עיסוק הערב

מקום העבודה ומענו

הנני מאשר/ת כי ערב מספר  2חתם בפניי
היום לאחר שזיהיתיו ,והצהיר על אמיתות
ונכונות הפרטים דלעיל שנמסרו על ידו
 %חלקו של הערב

סוג הערב

חתימה  +חותמת
מספר טלפון

)(4

)(2

מיקוד

תאריך

מספר ח-ן וסניף בבנה"פ

שם

מספר זהות  /תאגיד

סוג הערב

חתימה  +חותמת
מספר טלפון

)(4

)(1

)( 3

חתימת הערב
)( 1

עיסוק הערב

מקום העבודה ומענו

הנני מאשר/ת כי ערב מספר  1חתם בפניי
היום לאחר שזיהיתיו ,והצהיר על אמיתות
ונכונות הפרטים דלעיל שנמסרו על ידו

מיקוד

)(1

חתימת הערב

שם הערב

שם הערב

כתובת

 %חלקו של הערב

)( 3

ערבים

)(4

)(1

)( 3

ערבים

)(2

מספר ח-ן וסניף בבנה"פ

מספר זהות  /תאגיד

סוג הערב

מספר טלפון

שם הערב

כתובת

עיסוק הערב

מקום העבודה ומענו

הנני מאשר/ת כי ערב מספר  3חתם בפניי
היום לאחר שזיהיתיו ,והצהיר על אמיתות
ונכונות הפרטים דלעיל שנמסרו על ידו

תאריך

מיקוד

חתימה  +חותמת

שם

מספר הערבים שיש לציין הוא המספר הכולל של הערבים לאיזה מסכומי האשראי בגין מסגרת האשראי ,לרבות מי שערב לכלל חובות והתחייבויות הלווה
לבנק לרבות בערבות מוגבלת בסכום ,גם אם ערבים כאמור אינם חתומים על כתב התחייבות וערבות זה ולרבות מי שמשכן נכס להבטחת איזה מסכומי
האשראי בגין מסגרת האשראי ו/או מי שמשכן נכס להבטחת כלל חובות והתחייבויות הלווה לבנק לרבות במשכון מוגבל בסכום.
שיעור חלקו של הערב באחוזים נועד להבהיר את חלקו של הערב בסכומים המובטחים ע"י ערבותו.
על הערב למלא בכתב ידו את שמו המלא בנוסף לחתימתו.
יש לציין במשבצת זו המילים" :ערב יחיד" במקרה שמדובר בערב יחיד או לציין" :ערב מוגן" במקרה שמדובר בערב מוגן או לסמן קו במקרה שמדובר
בערב שאינו ערב יחיד או ערב מוגן.

בנק הפועלים בע"מ

___________________
חתימת המאשר

10.19 9470089327

עמוד  10מתוך 10

_________________
תאריך

בנק הפועלים בע"מ

