תאריך___________________ :
שם החייב___________________ :
מספר לקוח___________________ :

שטר חוב שנחתם בתאריך_____________
אנו מתחייבים ביום ___________________חודש_____________ שנה____________
לשלם נגד שטר זה לטופ רכש בע"מ או לפקודתה:
סך במילים___________ ש"ח (בספרות)_________________ ש"ח .
התמורה התקבלה ב – טופ רכש בע"מ אנו מאשרים לחברת טופ רכש בע"מ למלא הן את מועד פירעון
שטר החוב והן את סכום שטר החוב.
לא יפרע שטר זה במועד ,יתווספו על סכום החוב הפרשי הצמדה וריבית מוסכמת בשיעור הריבית
החריגה הנהוגה בבנק הפועלים על חשבונות עו"ש דביטוריים או  %11ריבית שנתית הגבוהה מבניהם .
אני הח"מ______________________________ מאשר כי עושי השטר חתמו על שטר זה בפניי
עם הצגת ת"ז ולראיה מצ"ב צילום ת"ז ו/או רשיון נהיגה של עושי השטר ופרטי החותם אומתו על ידי
ביום _________________________ ומצ"ב אישור מורשה חתימה מטעם החברה/העסק .
חתימת הסוכן(בשם מלא (____________________

חתימת עושה שטר  + 2מס' ת.ז +תפקיד
( מורשה חתימת (
+חותמת העסק

חתימת עושה שטר  + 1מס' ת.ז +תפקיד
) מורשה חתימה)
+חותמת העסק

מס' ח.פ(בחברה או מלכ"ר או שותפות) או מס' עוסק מורשה (במקרה אחר) של העסק__________
כתב ערבות
 .1אני החתום מטה ,ערב ביחד ו/או לחוד לפירעון שטר זה ע"י החותם.
 .2ערבות זו לא תפגע ע"י מתן ארכות או הנחות לחותם ו/או לכל ערב ו/או לכל מסב שטר זה.
אני מוותר בזה על כל זכות לטעון טענת התיישנות ו/או טענה ביחס לסכום החוב ו/או כל
טענה אחרת בקשר לשטר זה ,בין היתר לפי הוראות פקודת השטרות וכמו כן הנני פוטר
בזה את מחזיק /י שטר זה מכל חובת הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשהן.
 .3לראייה מצ"ב צילום ת.ז של הערב/ים
____________ ___________ _____________ _____________ _____________
שם פרטי ומשפחה

תפקיד

מס' ת.ז

כתובת מלאה

חתימה(ללא חותמת)

____________ ___________ _____________ _____________ _____________
שם פרטי ומשפחה

תפקיד

מס' ת.ז

כתובת מלאה

חתימה(ללא חותמת)

** שטב חוב זה בחתימתו המלאה מחליף כל שטר אחר שקדם לו ותקף לגבי כל חוב שקיים כלפי טופ רכש בע"מ

