
 

2931/23- 10 - 309321 

309321 

  1'גנספח 

 ביצוע נוסח ערבות

 

 תאריך:_______

 לכבוד
 מל בע"מכרמבוא  -פ.מ.ת 

 
 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

 
"( אנו ערבים המבקשפי בקשת: _____________ מס' זיהוי ___________ )להלן: "-על .1

_____ ₪ )במילים: ______________ ום כל סכום עד לסך כולל של __בזה כלפיכם לתשל
 מס'י חוזה פ-ל( המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש ע"הסכום הנ"ל"ש"ח( )להלן: 

 .רמליה מבוא כק מדע ותעשפארבכות בטחון מער התקנתביצוע ל - 1/2020
 

כפי כתב ערבות זה הידוע במועד חתימת  הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן .2
 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, באופן הבא: -שמתפרסם על

 ערבות זה.  המדד הידוע במועד חתימת כתב  -המדד היסודי  .א

 המדד הידוע בעת התשלום. -המדד החדש  .ב

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום  .ג
ר עליית המדד החדש לעומת המדד הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעו

היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, יחושב 
ת כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת ם הערבוסכו

המדד היסודי.  אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי, 
 תשולם קרן הערבות בלבד.

לכם כל סכום עד לגובה הסכום הנ"ל, תוך לא יאוחר משבעה ימים בים לשלם אנו מתחיי .3
פרשי התנודות במדד, מבלי להטיל עליכם מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, בתוספת ה

 חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר  .4
א מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לדרישות, שכל אחת 

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ________ )כולל( ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת. כל  .5
ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנקוב ברישא של  דרישה על פי

 סעיף זה.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .6

 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.ע .7
 
 

 בכבוד רב, 
        

 בנק : _____________________
 סניף: _____________________
 כתובת: ____________________


