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 ׳ ח פרק
 ערבות בנקאית 

 

 כללי   .115

סכומי  ("  לערוב מפעם לפעם   לעשות כן  דעתו ומבלי שיהיה חייבם הבנק יסכים לפי שיקול  א .115.1

( בעבור הלקוחות או  "מקבלי הערבויות"  –)ביחד ולחוד    צד שלישי כלשהוכלפי   (הערבויות" 

יחולו ,  ("הנערב"  –)כולם ביחד ובנפרד  אחרים ו/או גופים  לחוד עם אנשים  או  /בעבורם ביחד ו

   תנאי פרק זה.

יסכים הבנק ש בישראל, בשקלים חדשים,    ערבות בנקאיתזה יחולו על    פרקהתנאים המפורטים ב .115.2

  " כל סוגי האשראי  עלחלים  ה תנאים  לעיל "   ו'מפרק  לתת ללקוחות וזאת מבלי לגרוע מהאמור  

 . ( "הערבות"  או  "הערבויות")

בקשה  הגשת  . אין בבאמצעות האפליקציה ו/או מוקד הבנקבקשה להוצאת ערבות תוגש לבנק   .115.3

ושליחתה ללקוחות  כדי לחייב הבנק להוציאה. רק הוצאת הערבות בפועל    ,בנקערבות ללהוצאת  

 האמורה. קבלת הבקשה כתחשב 

הבנק אינו מעורב בעסקת היסוד שבין הלקוחות או הנערבים לבין מקבלי הערבויות או צדדים  .115.4

בקשר לכך, אחריות    לא תהיה לבנקכן  שבהתייחס אליהן הוצאו הערבויות, ול   –שלישיים אחרים  

 גם אם עסקת היסוד אוזכרה בערבות.  

 

  הלקוחות התחייבויות .116

יתבקש הבנק לערוב להם מדי פעם בפעם   וכלפי הבנק כי כל חיוב אשר בגינ  מתחייבים הלקוחות   116.1

 . ( יהיה בר תוקף ובלתי פגום מבחינה כלשהי"החיוב" )

על מנת  על ידי הבנק  הערבויות טרם הוצאתן    הלקוחות יקפידו לבדוק ולאשר מראש את נוסח  116.2

 .לוודא התאמתן לרצונם ולכוונותיהם של הלקוחות 

אשר  הלקוחות מתחייבים לשלם לבנק עמלות בקשר לערבויות בשיעור שיקבע לגבי כל ערבות ו  116.3

עורים ובמועדים  י , לרבות עמלות תקופתיות, בשיובא לידיעתם על ידי הבנק לפני הוצאת הערבות

בין   הבנק,  ידי  על  יוארך  שתוקפן  ערבויות  בגין  לרבות  ערבויות,  הוצאת  בגין  בבנק  כמקובל 

 ובין ללא הסכמתם.   הלקוחותבהסכמת 

תיקו   הלקוחות 116.4 הוצאות  לבנק  לשלם  ערבותמתחייבים  ובמועד   ,וחידושה   ן  בשיעור  לעת,  מעת 

 על ידי הבנק.  ושייקבע

מהבנק, בכל זמן שהוא ובכל דרך שהיא, שלא לקיים ערבות מתחייבים שלא לדרוש    הלקוחות 116.5

 בהתאם לתנאיה. 

כל סכום שיידרש מהבנק או שישולם    הלקוחות מתחייבים לסלק לבנק, לפי דרישתו הראשונה  116.6

הראשונה  דרישתו  לפי  לבנק,  ולפרוע  אליהן  בקשר  או  הערבויות  בגין  הבנק  ידי  כל  ,  על  את 

ממועד הדרישה   החשבוןוכל חיוב אחר לפי תנאי  פיגורים    ריביתהסכומים שידרשו כאמור בצירוף  

 . לבנק  בפועל מהבנק או התשלום על ידי הבנק ועד לתשלום המלא

  הלקוחות מתחייבים לפצות ולשפות את הבנק בכל מקרה שינקטו נגד הבנק הליכים משפטיים  116.7

נזקים, הפסדים, הוצאות  תביעות מסוג כלשהו ושכתוצאה מכך יגרמו לבנק  או יועלו נגד הבנק  

  החשבון הבנק יהיה רשאי לחייב את  .  או בעקיפין  ותשלומים אחרים הנוגעים לערבויות, במישרין
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בין אם החשבון יהיה ביתרת זכות, בין אם ביתרת חובה ובין אם יהפוך    ,בסכומים שיידרשו כאמור

 . להיות ביתרת חובה כתוצאה מכל חיוב

לפצות    ם זה ימשיכו לעמוד בתוקפן המלא, לרבות התחייבויותהלקוחות על פי כתב    התחייבויות 116.8

הבנק יקיים ו (כל דין אחר או 1967-למרות האמור בחוק הערבות, התשכ"ז) או לשפות את הבנק 

בקרות אחד או יותר מן המקרים המפורטים  , גם על פי שיקול דעתו הבלעדיותנאיה את הערבות  

 :  להלן

 ; תוקף או פגום מסיבה כלשהיאם יתברר כי החיוב איננו בר  116.8.1

 ; אם יתברר כי החיוב הינו קטן או שונה מהערבות שהוצאה בגינו על ידי הבנק 116.8.2

 ; אם יתברר כי החיוב הוקטן או חל בו שינוי 116.8.3

ערבות והבנק מילא את ערבותו כלפי  ה אם מכל סיבה שהיא עשוי הבנק להיות מופטר מ  116.8.4

 ;מקבל הערבות

פי ערבותו למרות דרי  116.8.5 שילם על  הנערב מאת הבנק שלא אם הבנק  או  שת הלקוחות 

 ;לקיים את הערבות

 ;אם מקבל הערבות גרם לאי מילוי החיוב 116.8.6

אם יש ללקוחות או לערב טענה כלפי מקבל הערבות שלפיה עשוי הבנק להיות מופטר    116.8.7

 ; על פי ערבותו

 ;אם מקבל הערבות גרם לפקיעת בטוחה או ערובה שניתנו או שינתנו להבטחת החיוב 116.8.8

 ;בל הערבות נגד הנערב בגין החיוב התיישנה אם תביעת מק 116.8.9

 ;אם יש לנכות מס במקור על פי דין מסכום הערבות 116.8.10

אם יקרה איזה מקרה אחר, אשר בגינו תהיה ללקוחות או לנערב טענה או הגנה כלשהי  116.8.11

 . או על פי כל דין אחר, 1967-התשכ"ז ,על פי חוק הערבות

ת 116.8.12 סמכות  חוללא  את  לבדוק  חובה  הבנק  או   על  הפועלים  התאגידים  או  האנשים 

להוכיח    מהם המתיימרים לפעול בשם מקבל הערבות, ולא תהיה חובה על הבנק לדרוש  

דרש לשלם בהתאם לערבותו, והבנק זכאי י סכומים שהבנק יגיע או מגיעים מהנערב  שה 

ל הוא  רשאי  או  הערבות  מקבל  של  ומצגים  הצהרות  על  סביר  להסתמך  באופן  הניח 

,  שניתנו על ידי או בשם מקבל הערבות או להסתמך על אותם מסמכים שימצא לנכון

 . שיקול דעתול בהתאם  והכל

 

 שינוי תנאי הערבות  .117

יהיה עוד לבצע בנוסח הערבויות שינויים  117.1 לאחר הוצאת הערבויות למקבלי הערבויות, לא ניתן 

 .הצדדים המעורבים ללא הסכמת מקבלי הערבויות וכל יתר 

על שינוי בחיוב, שאינו הקטנת   מקבלי הערבויותלבין    הנערבהוסכם בין  ,  על אף האמור לעיל 117.2

בהתאם  תהיה בידי הבנק הברירה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות הערבות  ,החיוב או הגדלתו 

שינוי או לקיים הערבות ללא שינוי או לבטל הערבות אם השינוי הוא שינוי יסודי הפוגע או העלול  ל

 לפגוע בזכויות הבנק. 

צורך   לבנק כי הוקטן החיוב, תפחת הערבות בסכום שהוקטן החיוב, ללא  עו מקבלי הערבויותהודי 117.3

אלא אם הוסכם אחרת    הבנק,  לא יהיה שינוי בחיובלכך. הוגדל החיוב,    הלקוחותבקבלת הסכמת  

 מראש ובכתב. הלקוחות  מול

, ובלי שיהא עליו לקבל  מקבלי הערבויותהבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהסכמת   117.4

, להאריך תוקף הערבות פעם אחת או מפעם לפעם, לתקופה או לתקופות הלקוחותאת הסכמת 

להאריך    מקבלי הערבויותשת  , או לסרב לבקמקבלי הערבויותשיוסכם עליהן בין הבנק לבין  

ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה שהארכת  תוקף ערבות, מכל סיבה שהיא לרבות, 
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 התוקף תפגע בזכויות הבנק.  

 

 פירעון מיידי  .118

יהיה עוד לבצע בנוסח הערבויות שינויים  .118.1 לאחר הוצאת הערבויות למקבלי הערבויות, לא ניתן 

 .הצדדים המעורבים  ללא הסכמת מקבלי הערבויות וכל יתר

דרש על  יבמקרה שערבות תינתן על ידי הבנק להבטחת תשלומים במועדי פירעון שונים והבנק י .118.2

האמורים  התשלומים  מן  כלשהו  תשלום  לשלם  הערבות  מקבל  לדרוש  ,  ידי  רשאי  הבנק  יהיה 

נפרעו על ידי הבנק למקבל הערבות, את מלוא סכום הערבות  שהלקוחות, מלבד התשלומים  מ 

והלקוחות  ה רעונפמועד    או טרם הגיע  שטרם נפרעה או שתשלומה טרם נדרש, בין אם הגיע  ,

 . והתאם לדרישתבלבנק  מומתחייבים לשל

לעיל,   .118.3 האמור  מכלליות  לגרוע  מקבל   מצויןמבלי  דרישת  תיחשב  זה  כתב  לצורך  כי  במפורש 

  יתרת הערבות. כדרישה לתשלום  כאמור הערבותשהוא של  שיעורהערבות לתשלום כל  

לעיל   ו'לפרק    94, בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף  מהאמור לעילמבלי לגרוע   .118.4

יהיה רשאי,  דייהמקנים לבנק זכות להעמיד לפירעון מי  בשינויים ,  להעמיד לפירעון מיידי  הבנק 

בין אם הבנק    יידי האמור,הפירעון המ שהבנק הוציא עד לתאריך  את סכומי הערבויות  המחויבים,  

הערבויות ובין    נן שלנדרש לשלם הערבויות כולן או חלקן ובין אם לאו, בין אם הגיע זמן פירעו

רשאי לחייב את יהיה  הבנק  יובהר, כי במקרה כזה,  אם לאו, בין שהערבויות מותנות או מוחלטות.  

ובין   או ביתרת חובה   ביתרת זכותחשבון בסכומי הערבויות האמורים לעיל, בין אם החשבון יהיה  ה 

לממש את הבטוחות  כן  אם יהפוך להיות ביתרת חובה כתוצאה מכל חיוב שיבצע בו הבנק כאמור, ו

 .אפשרית ובהתאם לדיןוהערובות בכל דרך 

  .מתחייבים לשלם לבנק, לפי דרישתו הראשונה, את מלוא יתרת סכומי הערבויות הלקוחות .118.5

על ידי הלקוחות לפי דרישת הבנק כאמור לעיל על חשבון  כל הכספים והתשלומים שישולמו   .118.6

או שתשלומן טרם נדרש ושטרם נפרעו  פיקדון ו/או  יופקדו בחשבון    ,סכומי הערבויות שהוצאו 

 כלפי הבנק בגין הערבות.   הלקוחותכבטוחה לפירעון התחייבויות  מיוחד

כאמור לעיל, ולאחר מכן יתברר אם הלקוחות ישלמו לבנק את הסכומים שהלקוחות חייבים לבנק   .118.7

בוטלו באופן   אלושמקבלי הערבויות לא דרשו מהבנק לשלם סכום כלשהו מסכומי הערבויות ו 

  את יתרת סכומי   ם ידרש לשלם סכום כלשהו בגינן, ישלם הבנק ללקוחות לפי דרישתישהבנק לא  

וץ, ישלם הבנק  לרבות פירותיהם. אם סכומים אלה כוללים סכומים במטבע ח ,  הערבויות שבוטלו

שער הבנק  מטבע, או לפי בקשת הלקוחות במטבע ישראלי לפי  ה באותו    הערבויות  את תמורת

 .ביום התשלום הדיגיטלי 

 


