ערבות אישית בלתי חוזרת

אני הח"מ  _______________:ת.ז ________________ מרחוב ________________ ;
ערב אישית ,בערבות אוטונומית ,בלתי מותנית ובלתי חוזרת ,שאינה מוגבלת בסכום ,לקיומן המלא והמדויק
של מלוא התחייבויותיה ו/או חובותיה )להלן ,יחד ,כמפורט להלן" :החוב"( של חברת __________,
ח.פ/.ש.ר .להלן" :החייבת"( כלפי כ"א מהחברות הנמנות עם קבוצת קשטן )להלן ,יחד" :קשטן"(.
החוב יקבע בהתאם להזמנות הפתוחות ,לכרטיס הלקוח ולמצב החוב על פי כרטסת הנהלת החשבונות
המתנהלת אצל קשטן )להלן" :רישומי קשטן"( ,בהתאם להתקשרויות שיהיו לחייבת עם קשטן מעת לעת ו/או
להזמנות החייבת תבצע מקשטן ו/או למוצרים ו/או ציוד ש'קשטן' תספק לחייבת ,ויכלול אף את הוצאות מימוש
ערבות זו ויתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כדין ביחס לחוב וכן בגין כל נזק ,הוצאה ,חבות או חסרון כיס,
שיגרמו לקשטן עקב מעשה ו/או מחדל של החייבת ,ללא הגבלה .למען הסר ספק ,רישומי קשטן יהוו ראיות
קבילות להוכחת אמיתות תוכנן וסכום החוב.
ערבותי זו תחול גם על כל שינוי ,תיקון ,תוספת ,נספח ,הסכמה וויתור להתחייבויות החייבת כלפי קשטן עליהם
יוסכם בין החייבת ובין קשטן ,מבלי שתהא על מי מהם כל חובה להודיע לנו על כך מראש או לקבל את
הסכמתי לכך ,והיא לא תהא מוגבלת בזמן.
אני מצהיר בזה כי יש ביכולתי לשלם את החוב המובטח על פי כתב ערבות זה.
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל עניין בחייבת ואינני "ערב יחיד" או "ערב מוגן" ,כהגדרתם של מונחים אלו בחוק
הערבות ,התשכ"ז) 1967-להלן" :חוק הערבות"( .כל התחייבויותיי על פי כתב ערבות זה תישארנה בתוקפן
המלא ואני מוותר בזה מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות או כל הוראת חוק שתבוא במקומו ו/או כל
דין מעניק במקרים אלה ,ולא אהיה רשאי לטעון כי התחייבויותיי עפ"י כתב ערבות זה הינן בטלות מטעם
כלשהו ,לרבות )אך לא רק( מחמת התיישנות .מבלי לגרוע מהאמור לעיל אני מאשר בזאת באופן פרטני כי
סעיפים  7, 8, 12 ,5, 6ו 15-לחוק הערבות לא יחולו על ערבות זו ובהקשר זה אני מאשר כי אני מוותר על
דרישה מוקדמת כמשמעותה בסעיף  8לחוק  -כל פניה לחייבת תחשב גם כפניה אלי לצורך כל הוראות הדין.
הנני מצהיר ומאשר בזה כי הוסבר לי היטב תוכנו של כתב ערבות זה ,עיינתי בו בקפדנות והבנתי את כל
הוראותיו ואני מוותר על כל טענה בקשר לכך.
אני אשלם לקשטן ,בתוך  7ימים ממועד דרישתה הראשונה בכתב ,כל סכום עד לגובה החוב במלואו ,כפי
שתדרוש ממני בקשר לכתב ערבות זה והתחייבותי הנ"ל .כל סכום מהסכומים הנ"ל שלא אשלם לכם לפי
דרישת קשטן כאמור ,ישא ריבית פיגורים בשיעור המקסימלי המותר על פי חוק.
ידוע לי כי מתן הערבות על ידי הינו תנאי מוקדם להסכמת קשטן להתקשר בהסכם עם החייבת ו/או לספק
לחייבת סחורה.
האמור בלשון יחיד בכתב ערבות זה יחשב גם בלשון רבים ולהיפך וזאת מבלי לגרוע מאופי ההתחייבות על פי
כתב ערבות זה ,כהתחייבות ביחד ולחוד.
לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תוקנה סמכות שיפוט מקומית ייחודית בכל הקשור לכתב ערבות זה,
והדין החל בכל הקשור לכתב ערבות זה וכל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ,ולא יחול כל דין אחר.
הנני מצהיר ומסכים שהודעה בכתב אשר תשלח לכתובתי המופיעה להלן בדואר רשום ,תיחשב ככזו
שנתקבלה על ידי בחלוף  3ימים ממועד מסירתה למשלוח בסניף הדואר.

ולראיה באתי על החתום :
חתימת הערב _________________ :

עד לחתימה_____________________ :

