תאריך___________________ :
אל:
נטביט מחשבים וטכנולוגיות בע"מ
הנדון :ערבות והתחייבות אישית
הואיל ואנו החתומים מטה:
שם _____________________________

ת.ז _____________________ .נייד ____________________

כתובת בבית _________________________________________
שם _____________________________

טלפון __________________________

ת.ז _____________________ .נייד ____________________

כתובת בבית _________________________________________

טלפון __________________________

באמצעות עסקנו המנוהלים ע"י חברת ______________________________________________ (להלן "החברה")
ח.פ______________________________ .

או

ת.ז,_____________________________ .

מקבלים מכם סחורה ו/או ציוד וקיימת לחובתנו ו/או מי מאיתנו יתרת חובה בחברתכם.
אשר על כן אנו מאשרים בזאת:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הננו אחראים וערבים בזה ,ערבות אישית והדדית יחד ולחוד ,ללא הגבלת סכום ,לכול החובות ,התשלומים וההתחייבויות
של החברה כלפיכם.
ערבות זאת הינה ערבות מוחלטת ,בלתי חוזרת ובלתי מותנת והיא תחול לגבי כל התחייבויותיה הכספיות של החברה
כלפיכם .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל אנו מתחייבים בזאת אישית לפרוע כל שיק שמסרה ו/או תמסור לכם החברה
כלפיכם ובמיוחד התחייבויותיה וחובותיה הכספיים כלפיכם כפי שיהיו בכל עת.
אנו מתחייבים לשלם לידכם עבור החברה ,לפי דרישתכם הראשונה ,כל סכום שיגיע לכם מאת החברה בכל עת ,בהתאם
לרישומים בספרים ובפנקסים שינוהלו על ידכם.
מכוח ערבות זאת תהיו רשאים בין השאר להגיש נגדנו בקשה ביצוע על פי שטרות או שיקים של החברה וכתב זה ייחשב
כאילו התייחס במפורש לכל שיק ושיק בנפרד .כמו כן ,אתם תהיו פטורים מכל חובות האוחז כלפינו ו/או כלפי החייב.
מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית תהיה לבתי המשפט המוסמכים בפתח תקווה.

מוסכם ומובהר כי כתב זה יתבטל רק כאשר תפרע כל יתרת חוב של החברה כלפיכם .ערבות זו היא מתמדת ,מתחדשת ,מוחלטת,
בלתי מסויגת ובלתי מותנת ואינה מוגבלת בסכום וחלה על כל המגיע ו/או שיגיע מהחברה ,בין מכוח שיקים או שטרות ובין מכוח
חשבוניות או תעודות משלוח או חשבון שלכם .הסדר כספי עם החייב ו/או הסדר עם ערב אחר לא יפטרו אותנו בשום צורה ואופן.
בכבוד רב,
שם ומשפחה ________________________

ת.ז__________________ .

חתימה _____________________

שם ומשפחה ________________________

ת.ז__________________ .

חתימה _____________________

אני החתום מטה מאשר בזאת כי הנ"ל חתמו על מסמך זה בפני היום,
תאריך _________________

חתימה _____________________

