
                      
   :תאריך                    

 
  פתיחת כרטיס לקוח

  
  ________________:שם הסוכן

  
  עסק /מ "בע חברה        :שם הלקוח

  
  ________________________________פ .ח \עוסק מורשה ' מס

                    :כתובת

  ________________________________    _:ן בעסקטלפו

  _________________________________________:טלפון נייד

  _____________________:קספ

  _________________________:אימייל

  
  __________________________תפקיד ____________________שם איש קשר 

  _____________________________________________________בעלי מניות

  
דרך ההיכרות , קרייםיע ספקים/לקוחות, תיאור העסק, תאריך הקמה(מידע כללי על הלקוח 
  ):וכל מידע רלוונטי אחר

_                        
_                      _

                      _
                        

  
          :היקף מכירות חודשי צפוי

  
        :חתימת הסוכן         על ידי לא / כןערבות חתומה 

  
  

  ______    :חשבון' מס       :סניף      בנק  :חשבון בנקפרטי 

        :ביום      :חוות דעת הבנק  שניתנה על ידי

                      

        _____________              :נתוני סוכנות מידע 
_____________________________________________________________  

  ___________________________________________פירוט, לא מאושר  \מאושר 

  

  _______    :רמת אובליגו מאושרת  __________       :ימי אשראי  

  
  

                        
    חשב/מנהל כספים       מכירותמנהל          ל"מנכ

  



  
  ___________:  תאריך  

  לכבוד
  51-091901-2. פ.ח, מ"טכנו רצף בע

  3הברזל ' רח
  69710תל אביב 

  
  ,.נ.ג.א
  

  כתב ערבות אישית: הנדון
  
  
להלן ) (______________. פ.ח(מ "בע_______________ הנני ערב בזה לכל חיוביה של   .1

בין חיובים , ם לבואבין חיובים העתידי, בין חיובים קיימים, כלפיכם") החייבת" –
ב "וכיו, בין חיובים קצובים ובין חיובים בלתי קצובים, בין חיובים מותנים, מתחדשים

  .או סוג שהוא/חיובים מכל מין ו
  
, ותחול גם על הפרשי הצמדה, בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בסכום, ערבותנו זו תהא מתמדת  .2

תחייב בהם החייבת בשל החיובים או ת/תחייבה והפיצויים ודמי נזק ש, הוצאות, ריבית
  .ל"הנ

  
דין שטר או שיק שנמסרו לכם על ידי , למען הסר ספק מובהר בזה כי לעניין ערבותי זו  .3

וזאת בין אם מדובר בשיק או שטר , כדין חוב של החייבת כלפיכם, ולא נפרעו, החייבת
  .החייבת ובין אם מדובר בשיק או שטר שרק הוסבו על ידי, שנמשכו על ידי החייבת

  
או בכל דבר אחר , או בחתימתה, ערבותי זו לא תפקע עקב פגם כלשהו בכשרות החייבת  .4

  .הקשור לחיובי החייבת
  
, והיא תחול ללא כל סייג, ערבותי זו הינה עצמאית ובלתי תלויה בהיקפם של חיובי החייבת  .5

  .החייבת מחילה או כל הסדר שייעשה עם, ויתור, ותעמוד בתוקפה על אף כל דחייה
  
מוסכם עלי כי לצורך קביעת גובה חובותיה של החייבת כלפיכם יהוו ספרי החשבונות   .6

  .שלכם ורישומיכם ראיות מכריעות לנכונות הפרטים המופיעים בהם
  
ואני , הנני מתחייב לשלם לכם כל סכום שהחייבת חבה לכם מיד עם דרישתכם הראשונה  .7

  .לה את מילוי החיוב מן החייבתמשחרר אתכם בזה מן החובה לדרוש תחי
  
להבטחת קיום ערבותי זו אני חותם בזה כערב גם על שטר חוב ללא נקיבת סכום ומועד   .8

ומסמיך אתכם בזה למלא את , אשר עליו חתמה גם החייבת בתור עושה השטר, פירעון
  .סכום השטר ומועד הפירעון כפי שיהיו במועד הגשת השטר לביצוע

  
  _____________/  ____________  /  _________  : ולראיה באתי על החתום היום

  
  חתימה  טלפון בבית  .ז.ת. מס  כתובת  שם הערב

___________  _______________  __________  ________  __________  
  

___________  _______________  __________  ________  __________  
  

___________  _______________  __________  ________  __________  
  

  יש לצרף צלום של תעודות הזהות
  
  

  __________ביום _________________ . ז.ת____________________  נחתם בנוכחות 
  

            
  _____________:  ה/חתימת העד

  
  
  



  שטר חוב

  

  _____ שנת ______  חודשב __יום שנחתם ב

  

  

, מ"רצף בע- טכנואנו מתחייבים לשלם לפקודת ______ שנה _ _________בחודש ______ ביום 
  ).ח"ש  __________________: במילים(ח "ש________ סך של  ,51-091901-2. פ.ח

  

  .או משלוח התראות או הודעות כלשהן/ים בשטר זה מכל חובת הצגה ו/אנו פוטרים את המחזיק

   

  חתימות עושי השטר

  שם      

  .פ.ח       

  מען      

  חתימה    

  

  .אוואל לפרעון שטר זהבערבות ערבים ביחד ולחוד , אנו החתומים מטה

  
אנו . או לכל מסב שטר זה/או לכל ערב ו/י מתן ארכות או הנחות לחותמים ו"ערבות זו לא תפגע ע

, ביחד ולחוד מוותרים בזה על כל זכות לטעון טענת התיישנות או כל טענה אחרת בקשר לשטר זה
י שטר זה מכל חובת /ראות פקודת השטרות וכמו כן הננו פוטרים בזה את מחזיקבין היתר לפי הו

  .או משלוח התראות או הודעות כלשהן/הצגה ו

  

  :חתימת הערבים

  :  שם    :  שם

  :  .ז.ת    :  .ז.ת

  :  מען    :  מען

  :חתימה    :חתימה

 
  
  
  
  
  



  

  
  

  _________: תאריך                  לכבוד
  

  מ"טכנו רצף בע
  
  ,.נ.ג.א
  
  
  
  
  
  

  "דברי פרסומת"הסכמה לקבל : הנדון
  
  
  
  

  
נו לכך שתשגרו אלינו מפעם לפעם דברי פרסומת /ים בזה את הסכמתי/מ נותן"ו הח/אני  

 או באמצעות הודעות אלקטרוניות/או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי ו/באמצעות פקסימיליה ו

  .או באמצעות הודעות מסר קצר/ו

  
  
  
  
  
  
  

  ,בכבוד רב
  
  

                    
  

  ____________________שם החברה

  ____________________.           פ.ח

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                           _____________________  
  )חותמת חברה+ חתימה+שם(                

 
  
  
  
  


