לכבוד
המועצה האזורית "שומרון"
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס'_____________

ערבים בזה כלפיכם
 .1על פי בקשת ________________(להלן" :הקבלן") ,אנו
לתשלום כל סכום עד לסכום של _____________ ש"ח (ובמילים
_____________________ ) (להלן" :סכום הקרן") ,כשהוא צמוד למדד
המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן (להלן" :סכום הערבות")
שתדרשו מאת הקבלן עבור החוזה __________________________
 .2תנאי ההצמדה הם כדלקמן:
אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו ,על פי כתב ערבות זה ,יהיה מדד המחירים
לצרכן ,המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" ,שהתפרסם לאחרונה לפני
התשלום בפועל (להלן" :המדד החדש") גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות
זאת ,אשר יפורסם ביום _________________ והעומד על ___________ נקודות
(להלן – "המדד הבסיסי") ,נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו
עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
 .3אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם ,עד סכום הערבות ,תוך 7
ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס
את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום
הנ"ל מהקבלן .כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים
משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות
אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.
 .4אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת ,על כל סכום
שייקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם
וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא
תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי
יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  3דלעיל.
 .5אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה
רשאים להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו
מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י
הדין.
 .6הערבות תהיה בתוקף עד ליום ____________ ,ועד בכלל ,וכל דרישה מכם
חייבת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו ב ,_________ -לאחר מועד זה תהיה
הערבות בטלה ומבוטלת.
 .7ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
___________________
הבנק

