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מאתיים וחמישים )במילים :   250,000הננו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

"( בקשר למכרז הנערב)להלן" "......................  -"( שתדרשו מ סכום הערבות)להלן : "₪  ( אלף 

 במט"ש דימונה.והתקנת צנטריפוגה עבודות להקמת מתקן לטיפול שלישוני  – 01/2019מס' 

סכום זה יהיה צמוד למדד תשומות הבניה למגורים כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה 

וסד ממשלתי המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מ

בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים אחר או כל מדד רשמי שיבוא במקומו, 

המדד ובין אם לאו. אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: "

...שהוא עומד על "( כי המדד החדש עלה לעומת המדד לחודש........... שפורסם ביום..........החדש

"(, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה המדד היסודי............. נקודות  )להלן: " 

"(. אם המדד סכום הערבות המוגדללשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "

 הערבות ללאהחדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 כל הפרשי הצמדה.

אנו נשלם לכם מפעם לפעם, ובכל מקרה לא יאוחר מיום עסקים אחד מיום מקבלת דרישתכם 

הראשונה בכתב אצלנו, כל סכום ובלבד שסך כל דרישותיכם יהיו בגבול סכום הערבות המוגדל, 

וזאת מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח או לבסס את דרישתכם או לפנות תחילה בדרישה 

מבלי להטיל עליכם את החובה לתבוע בתביעה משפטית את הנערב ובלבד שהסכום כלשהי לנערב, ו

 הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי דרישותיכם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 "יום עסקים" כהגדרתו ע"י בנק ישראל במועד הדרישה מהבנק.

על פיה צריכה להגיע למשרדי  ועד בכלל, וכל דרישה 25/09/2019ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום 

הסניף חתום מטה שמענו הוא ................................. לא יאוחר מיום ............ בשעות שבהן הסניף 

 פתוח לקבלת קהל.

דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה. "דרישה בכתב" כאמור לעיל אינה כוללת דרישה 

 ליה, טלקס או מברק.שתגיע לבנק באמצעות הפקסימ

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה להעברה או לביטול.

___________ 

 בנק


