
 בס"ד

 בע"מ "ברכת הארץ"קבוצת 

 

 שטר חוב 

 שנחתם ב ___________ ביום _____ בחודש _____ לשנת______

                              _____________ בעל ת.ז מס' / ח.פ______________________אנו הח"מ __________

 ח.פ____________________ בעל ת.ז מס' / ______________________________ -ו

  ברכת הארץ בע"מו/או  ש.ח.ק קפואים בע"מביחד ולחוד מתחייבים לשלם לפקודת 

 ₪ ביום _____ בחודש _____ לשנת _____ כנגד שטר זה סכום של ____________ 

ו בפועל של בצרוף הפרשי הצמדה למדד )ריבית צמודה כדין( וכן, בצרוף מס ערך מוסף כשיעורו על פי דין במועד פירעונ

 שטר זה על הריבית והפרשי הצמדה. 

 צמוד למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן; סכום שטר זה

    סטיקה עובר למועד עשיית שטר זה. "השער הבסיסי" מדד המחירים לצרכן אשר פורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטי

 _______(. לפי בסיס _ סיסי שנקבע היינו _______ נקודותהשער הב____________

עובר למועד פירעון שטר "השער החדש" שער מדד המחירים לצרכן אשר יפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 רעונו בפועל. יזה או פירעונו בפועל, או ביום העבודה הבא לאחר תאריך פירעון שטר זה, או פ___________

שער הבסיסי, נשלם את הסכום שהוא מוגדל באופן יחסי אם במועד פירעונו בפועל של שטר זה יהיה השער גבוה מה

למידת העלייה של השער החדש לעומת השער הבסיסי, בצרוף ריבית צמודה כחוק ובצרוף מס ערך מוסף כשיעורו על פי 

 דין באותו מועד, על הפרשי ההצמדה והריבית כאמור.

 התמורה קיבלתי במלואה

רב, מוותר על טענת התיישנות על פי שטר זה ופוטר את אוחזו של שטר כל אחד החתום על שטר זה כעושה, מיסב או ע

 רעון, להעידו וליתן הודעה חילול.זה מהצורך להציגו לפי

 חתימת עושה השטר: ______________  תאריך: _________ חתימת עושה השטר: ______________ 

 ערבות אוואל                                                                        

 /ו לאחר שהוסבר לי/ לנו תוכנו ומהותו של השטר ערב/ ערבים ערבות לתשלום השטר על ידי עושה השטר.  אני

ת כלשהם שינתנו לעושי אחריות כל אחד מהערבים החתומים מטה, לא תפגע על ידי הערכה, הקלה, ויתור או הנחו

 השטר או מי מהם או לערבים האחרים או מי מהם.

 שם: _______________ מען:_____________ ת.ז ____________ חתימה: ____________ .1

 

 שם: _______________ מען:_____________ ת.ז ____________ חתימה: ____________ .2

 ויתור על סודיות                                                                      

מוותרים בזה על סודיות מידע ומסמכים בדבר נכסיי ומקורות הכנסתי המצויים בידי כל גורם. אני  אנו החתומים מטה

ו/או ללשכת ________________  -למסכים ונותן בזאת רשות לכל אדם או גוף כלשהו, פרטי או ציבורי, למסור 

לפועל  ההוצאהלפועל כל מידע או מסמך בדבר נכסיי או מקורות הכנסתי, וכל מידע או מסמך הדרוש לראש  ההוצאה

 . 1191-לפועל, התשכ"ז ההוצאהלשם בדיקת יכולתי לפרוע את חובי, כל זאת בכפוף להוראות חוק 

 

 תאריך _____________ שם_____________ ת.ז _____________   חתימה _____________

 _____________ חתימה_____________    ז.ת_____________ שם_____________  אריךת

 אישור

אני הח"מ _____________ עו"ד/ רו"ח/ מורשה חתימה בבנק/ נציג החברה/ סוכן מאשר כי כל החתומים על שטר זה 

 ומהותו של השטר. עשו כן בפני לאחר שזיהיתי אותם על פי תעודת הזיהוי שלהם ולאחר שהוסבר להם תוכנו

 תפקיד _____________ חתימה ______________שם המאשר ______________ 


