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הנדון :ערבות בנקאית מספר ____ ____ /

סכום הערבות

 .1אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של___ש"ח )___ש"ח( )להלן

"סכום הערבות"( ,שתדרשו מאת___ )להלן" :הנערב"( בקשר

ל___סכום זה יהיה צמוד למדד נא לבחור מדד כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה
שלהלן:
"המדד היסודי" לענין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש נא לבחור חודש שנת___ ,שהתפרסם ב 15-לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה( ,בשיעור___נקודות
)בסיס שנת___( ,בשיעור___נקודות )בסיס שנת___(.

" .2המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה או ירד לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה

הסכום השווה למכפלת

ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות ,מחולק במדד היסודי.
אם יתברר כי המדד החדש לא עלה ולא ירד לעומת המדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המצויינת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב
בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת/בהפחתת הפרשי הצמדה ,לפי העניין ,מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי
תאריך פקיעת
שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב .תוקף הערבות

 .3ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום___ לחודש___ שנת___ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצויינת לעיל ,לא יאוחר מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של
סניפנו.

 .4דרישה בכתב כאמור בערבות זו ,אין פרושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה ,טלקס ,מברק או דואר אלקטרוני ,ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה
בהתאם לערבות זו.

 .5ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
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