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 שטר חוב

 ______________________ -שנערך ונחתם ביום ______________________ב 

 ביום _________ בחודש ______ בשנה _____________ הנני ________ ת.ז. ___________

 בתוספת הפרשי הצמדה. ₪ את הסך _________  מזון בע"מ שחר שיווק אשר מתחייב לשלם לפקודת חב'

 מפורט להלן: 

 _____________.-התמורה קיבלנו ב

לסכום הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית חוקית בסכום השווה למכפלת הסכום הנקוב לעיל במדד המחירים הצרכן שיהיה 

ידוע במועד עשיית השטר. אנו פוטרים את מחזיק שטר זה מכל חובת ידוע ביום הצגתו לפרעון של השטר חלקי המדד שהיה 

תהווה  מזון בע"מ שחר שיווקאשר של חברת  הנה"חהצגת ו/או משלוח הודעות או התראות כלשהן. אנו מסכימים כי כרטסת 

 ר זה. תשלים את החסרים בשטמזון בע"מ שחר שיווק  אשר ראיה לכאורה בגין יתרת חובנו. אנו מסכימים כי חברת

 אשר שחר שיווק מזון בע"מ.אנו מסכימים כי הסמכות המקומית הבלעדית לשון בשטר זה תהא לבחירתה של חברת 

 חתימת עושה השטר: __________________

 ערבות אוואל

ו'או חובות מכל מן וסוג שהוא של  לכל התחיבויות מזון בע"מ שחר שיווקאשר . אנו הח"מ ערבים באופן אישי כלפי חברת 1

 ____________ )להלן הנערב( הקיימים ו/או העתידיים בין שנוצרו בעבר ובין שיווצרו בעתיד.

 . התחייבות וערבות זו היא בלתי חוזרת.2

 . ערבותנו זו לא תושפע משום גורם או ענין ולא יגרע ממנה כלשהו ולא יחול בה שינוי.3

, ואתם תהיו רשאים לדרוש ממני לקיים 1967 –לחוק הערבות תשכ"ז  8. אנו הח"מ מוותרים על הדרישה הכלולה בסעיף 4

 את כל חיובי הנערב אף אם לא ניתנה לנערב דרישה קודמת, לקיים את חיוביו כלפיכם. 

ואתם תהיו רשאים לדרוש ממני  ,1967 –)ג( לחוק הערבות תשכ"ז  17. אנו הח"מ מוותרים על הדרישה הכלולה בסעיף 5

 לקיים את כל חיובי הנערב אף אם לא תגישו תובענה נגד הנערב תחילה, לקים את חיוביו כלפיכם. 

. ערבות זו תחול ותכסה את כל השיקים והשטרות אותם נתן הנערב ו/או יתן בעתיד, ואתם תהיו רשאים לנקוט בכל הליך 6

 ו, גם בגין השיקים והשטרות הללו. ובכלל זה בהליכי הוצל"פ מכח ערבותי ז

 )לראיה באנו על החתום(

 שם הערב: _________________ ת.ז. _______________ חתימת הערב: ____________

 ____-__ נייד: ___________-כתובת+עיר: ____________________ טלפון: __________

 ת הערב: ____________שם הערב: _________________ ת.ז. _______________ חתימ

 ____-__ נייד: ___________-כתובת+עיר: ____________________ טלפון: __________

 שם הערב: _________________ ת.ז. _______________ חתימת הערב: ____________

 ____-__ נייד: ___________-כתובת+עיר: ____________________ טלפון: __________

 אישור

 זו בפניי הח"מ _______________ מאשר בזאת כי ביום ______________ נחתמה ערבות הנני

 חתימה: ________________


