
 

 

 שטר חוב

 

 _________ שנת ______ לחודש ______ביום ___ __________שנחתם ב_______ ₪סך : ___________________ 

 ,חודש ____ שנת,_____ כנגד שטר זההננו מתחייבים לשלם לחברת י.קשטן חומרי חשמל בע"מ ( להלן" החברה ) "ביום ___ ל

 בצירוף הפרשי הצמדה כמפורט להלן:( שקלים חדשים) ₪_______  סכום של

המרכזית לסטטיסטיקה  הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם על ידי הלשכה   ("המדד" –להלן)  שטר זה צמוד למדד המחירים לצרכן םסכו

 או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 מוסכם על הצדדים כי החברה תהא רשאית להכניס תאריך לצורך מימוש השטר לפי הצורך.

 בשטר זה:  

 ( .להלן  "המדד היסודי")ן חודש  ______  שנת  _______ המדד שפורסם בגי "המדד היסודי"

 ("המדד החדש"  –להלן )ם בפועל   המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלו "המדד החדש"

שלם את סכום השטר כשהוא וגדל באופן יחסי נ אם במועד ביצוע בפועל של תשלום שטר זה יהיה המדד החדש גבוה מהמדד היסודי 

כן יישא השטר ריבית חוקית  ,נשלם את הסכום הנקוב לעיל בשטר ,או נמוך ממנו ,של המדד החדש לעומת המדד היסודי ההעליילמידת 

 מרבית.

     232300/09  מס' חשבון    671 סניף  : בנק לאומי מקום התשלום

וחזו של שטר זה מהצורך כל אחד החותם על שטר זה כעושה ,מסב או ערב ,מוותר על טענת התיישנות על פי שטר זה ופוטר את א

 להציגו לפירעון ,להעידו וליתן הודעת חילול. 

על פי פקודת השטרות ,אם יחול זמן הפירעון של השטר ,ככתבו ,ביום שאינו יום עסקים ,יראוהו חל ובר פירעון ביום העסקים הראשון 

 ה. שלאחריו והימים שישי ,שבת וראשון הם ,בין השאר ,ימי שאינם ימי עסקים לצורך ז

 .אנו מסכימים כי הסמכות המקומית בעניין שטר זה לכל צורך שהוא תהא ,לבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד

 

 

 

 

 פרטי עושה השטר

 ______________________ת.ז /ח.פ ________________ מרחוב שם ____________________  

 ערבות אוואל

לום השטר על ידי עושה השטר .אחריותו של כל אחד מהערבים החתומים מטה לא תפגע על ידי אני/ו ערב/ים ערבות אוואל לתש

 אורכה ,הקלה ,ויתור או הנחות אחרת כלשהן שיינתנו לעושי השטר או מי מהם או לערבים האחרים או מי מהם. 

 יר תל אביב. שמות הערבים ומענם:אנו מסכימים כי הסמכות המקומית בעניין שטר זה לכל צורך שהוא תהא ,לבתי המשפט של הע

  _____________ חתימה_________   מרח' _______________  ת.ז. __________ֹ. 1 

 _______________  ת.ז.__________ מרח'______________ חתימה__________. 2

 

ב זה כערבים לאחר שהבינו את אני החתום מטה מאשר כי הערבים לעיל לאחר שהזדהו בפני בתעודת זהות חתמו בפני על שטר חו

  משמעות חתימתם.

__________________ 

 חתימת עושה השטר + חותמת חברה

_________________ 

 שם החותם

 שם החותם : _____________

 חתימה : ________________


