
אנו החתומים מטה כולנו ביחד וכל אחד מאיתנו לחוד מתחייבים וערבים בערבות אוול כלפי האגודה כמשמעה בשטר החוב שמעבר לדף1

כאמור, תשלומים חודשיים שווים ורצופים0-שייפרע ב, השטר' "לתשלום כל סכום כסף לאגודה עפ (שטר החוב"להלן ")

.ולשלם  לשלם לאגודה כל סכום מיד עם  דרישתה הראשונה, ("סכום הערבות"להלן ) לשטר החוב 1 בסעיף 

.עד לפרעון השטר, מוחלטת ובלתי מסוייגת, מתחדשת, ערבות זו היא מתמדת.  ערבות זו הינה התחייבות אוטונומית ובלתי מותנית לשיפוי האגודה

:כתב ערבות זה ישאר במלוא תוקפו אף אם2

.או בתקנותיו של ערב שהוא תאגיד/או בהרכבו ו/ו, יחול שינוי בשם הלווה או של הערב.א

ל הסדרי תשלומים"או תעשה עם מי מהנ/או הקלה ו/או לערב כל שהוא ארכה ו/תיתן האגודה לעושי שטר החוב או לחלק מהם ו.ב

2ידוע לי כי מספרם של כלל הערבים הוא א3

,וכי נתנה לי הזדמנות לעיון, כי האגודה הביאה לידיעתי את העובדות בקשר עם החוב הנערב, הריני מצהיר ומאשר בזהב

.בשטר החוב ובכתב הערבות ואני מסכים ליטול על עצמי את ההתחייבויות המפורטות לעיל

.מקום הסמכות המקומית הנוגע לכתב ערבות זה נתון לבתי המשפט בירושלים ולהם בלבד4

.כתב ערבות זה בה להוסיף על כל התחייבויות אחרות או נוספות שהתחייבנו כלפי האגודה5
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