סימוכין090181 :
לכבוד
מועצה מקומית שוהם
האודם 36
שוהם

אישור על ביצוע ערבות בנקאית אוטונומית
 .0על פי בקשת __________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של
_________ ש"ח ____________________  ₪בלבד ( ₪להלן" :הסכום הבסיסי") ,אשר יהיה צמוד,
בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  2להלן ,שתדרשו מאת המבקש בקשר לסגירה עונתית נשוא
תיק רישוי מס'_______________.
 .2הסכום הבסיסי ,האמור בסעיף  0לעיל ,יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה
לסטטיסטיקה ,כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב 01-לחודש _______שנת ( 2103דהיינו,
________ נקודות) _להלן" :המדד הבסיסי").
אם המדד האחרון ,שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום ,על פי כתב ערבות זה (להלן" :המדד החדש") ,יהיה
גבוה מן המדד הבסיסי ,נשלם לכם לפי המדד החדש.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי ,נשלם לכם את הסכום הבסיסי.
 .6אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל ,תוך  0ימים לאחר שתגיע אלינו
דרישתכם הראשונה בכתב ,בלי תנאי כלשהו ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ,מבלי
שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המפעיל ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה
לעמוד למפעיל בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 .4אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת ,או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ,ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
 .1ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול.
 .3ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום_________ ועד בכלל ,וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען
הרשום מטה עד ליום _________וכל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.
 .0ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,

בנק __________________
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כתב התחייבות
אני/ו .........................הח"מ ת.ז.............................מנהל '/העסק נשוא תיק רישוי מס' ..............
שברחוב...............................מס'.................בשוהם ,מצהיר/ים ,מתחייב/ים ונותן/ים בזאת הסכמתי /נו
המפורשת ,באופן בלתי חוזר כדלקמן:
הואיל והגשתי/נו בקשה לסגירה עונתית בעסקינו ,אני/נו מתחייב/ים להעמיד את הסגירה העונתית ,על פי
ובהתאם לתוכנית הקמה כפי שאושרה על ידי מהנדס מטעמי/נו שהוגשה לכם.
 .0ידוע לי/נו כי האישור להצבת הסגירה העונתית הינו תקף מיום  ....../....../......ועד ליום ....../....../......
 .2אני/ו מתחייב/ים להסיר את הסגירה העונתית עם תום תקופת האישור או על פי דרישתכם ,לפי המוקדם
מבניהם.
 .6להבטחת התחייבותי/נו להסרת הסגירה העונתית ,אני/ו מפקיד/ים בידיכם רבות בנקאית בנוסח המצ"ב
כנספח א' לכתב התחייבות זה בסך של ...................ש"ח ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן:
:הערבות הבנקאית" ) .אני/ו נושא בכל הוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הבנקאית לרבות מס בולים.
 .4הערבות הבנקאית תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית וניתנת למימוש על פי פניה חד צדדית של המועצה ו/או
מי מטעמה ,ללא כל דרישה להוכחת נזק וללא הנמקה וללא צורך לדרוש את סכום הערבות ממני/מאתנו.
 .1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4לעיל ,אני/ו נותן/ים בזאת את הסכמתי/נו הבלתי חוזרת כי היה ולא
אסיר/נסיר את הסגירה העונתית במועדים המתחייבים כאמור בסעיף  6לעיל ,המועצה ו/או מי מטעמה
יהיה רשאים להסיר את הסגירה העונתית ואני/ו מתחייב/ים לפצות ולשפות את המועצה בגין כל
הוצאותיה שיידרשו לשם הסרתה על ידיה.
 .3הנני משחרר בזאת את המועצה מאחריות לכל נזק אשר יגרם לי/לנו ו/או לעסקי/נו ו/או לצד שלישי
כלשהו ,במידה ונפר את התחייבותנו להסרת הסגירה העונתית והמועצה תאלץ להסירה בעצמה.
 .0ידוע לי/לנו כי התחייבותי/נו זו הינה בלתי חוזרת ,הואיל והיא מהווה תנאי והמועצה הסתמכה עליה עת
אישרה את בקשתנו להצבת הסגירה העונתית.

............................
תאריך

...........................................
מנהל/י העסק
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