
  נספח 3ב' להסכם- ערבות בנקאית
 

 
 לכבוד

"(המכללה)להלן: " המכללה האקדמית חמדת  

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 
 ערבות בנקאית מספר ____________

 
 

ח.פ.  ת.ז./פר מסלפי בקשת  _________________________________________   
לסכום כולל  ״( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עדהספק״ –)להלן  

בקשר  הספק״( שתדרשו מאת הערבות סכום״ –)להלן ₪(  ________ש״ח )במילים:של__________
הפקה ופיתוח של שירותי לקבלת בנוגע מיום _______  הספקלבין  המכללהאשר נחתם בין  להסכם

"(. ההסכם)להלן: " קורס מקוון )מוק( בנושא "פדגוגיה של חוסן"   
 

הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן   .1
 "( באופן הבא: הלשכהעל ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "

 

המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.    -המדד היסודי   

המדד הידוע בעת התשלום.  -המדד החדש   

י המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא אם יתברר בעת התשלום כ
מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי 

המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור 
רר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד ירידת המדד החדש לעומת המדד היסודי.  אם יתב

. היסודי, תשולם קרן הערבות בלבד  

  
הראשונה  מקבלת דרישתכם ימים 7תוך סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו  .2

עליכם כל חובה להוכיח או  וזאת, ללא כל תנאי ובלי להטיל מנכ"ל/ית המכללהבכתב חתומה ע״י 
תחילה את סכום הערבות מאת  ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרושלנמק את דרישתכם 

ו/או  הספקכמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד  .הספק
 כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.  לספקלפנות בדרישה מוקדמת 

 
 ידכם על שייקבע סכום כל על לעת מעת, אמורכ בדרישה הערבות את לממש ורשאים זכאים אתם .3

 לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שיידרשו הסכומים כל שסך ובלבד הערבות סכום מתוך
 זאת ערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זו ערבות תממשו ולא במידה, לפיכך. הערבות סכום על יעלו

 .  ממומשת הבלתי הערבות סכום יתרת לגבי תוקפה במלוא
 

 
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. כמו כן, ערבות זו הינה בלתי חוזרת,   .4

 . ואוטונומיתבלתי מותנית 
 

כאשר לאחר  יום מתום תקופת ההתקשרות בין הצדדים 30לאחר חלוף ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .5
תאריך זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא 

  יאוחר מהתאריך הנ״ל.

 
 

         ___________ 
 המוסד הבנקאי         


