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).סך של התמורה" להלן  " ) 

ר של לווה או ערב שאז"או בפש/למעט אם יוגש השטר לביצוע ו, ל לא תשא ריבית ולא הצמדה"התמורה הנ1

י חוק פסיקת"ל בתוספת ריבית והצמדה עפ"מתחייבים עושי השטר והערבים ביחד ולחוד לשלם לאגודה התמורה הנ

.בכפוף להיתר עסקה הנמצא במשרדי האגודה, הצמדה וריבית לרבות הוצאות משפטיות ואגרות

.או הערב מוותרים מראש על כל זכות לטעון טענת התיישנות בקשר עם זה/אנו עושי השטר ו2

.העדתו והודעות חילולו, אנו העושים והערבים פוטרים את האגודה מכל החובות של אוחז השטר לרבות הצגתו3

. ולהם בלבדבירושליםהסמכות המקומית בכל הנוגע לשטר זה נתונה לבתי המשפט 4

.שטר זה נחתם וניתן כנגד קבלת התמורה המלאה שלעיל שקיבלו עושי השטר5
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