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  נוסח של ערבות אישית
                      
                  

  לכבוד
  מ"אחוזות החו� בע

  6גרשו� ' רח
  תל אביב

  
  ערבות אישית: הנדו

  :מ"אנו הח .1

�מ ) ____________.ז.ת(_______________ .  א__________________   

�מ ) ____________.ז.ת(_______________ . ב__________________   

�מ ) ____________.ז.ת(_______________ . ג__________________   

, )"אחוזות החו! "–להל (מ "כלפי אחוזות החו� בע, ביחד ולחוד, ערבי� בזה אישית

של כל  , )"ילהמפע "–להל ( ________________על ידי , לקיומ� במלוא� ובמועד�

חוזה מספר  (01.06.2010התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה להפעלת חניו� מיו� 

או הנובעות מחוזה , )"חוזה ההפעלה "–להל (בי� אחוזות החו� לבי� המפעיל ) 16/10

התחייבויות המפעיל לשל� , כולל א' מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההפעלה

� המגיעי� או אשר יגיעו לאחוזות החו� מכל סיבה במלוא� ובמועד� כל סכומי

כאילו היינו החייב העיקרי על פי חוזה , או כנובע ממנו, שהיא על פי חוזה ההפעלה

כי בכל מקרה שהמפעיל לא , והננו מתחייבי� בזאת כלפי אחוזות החו�; ההפעלה

 כנובע או, סכו� כלשהו המגיע ממנו על פי חוזה ההפעלה, במועדו או במלואו, ישל�

התחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה , במלואה או במועדה, או לא יקיי�, ממנו

לפי דרישתה , ימי�) שבעה (7תו' , אנו נשל� לאחוזות החו�, או כנובע ממנו, ההפעלה

על כל , לפי דרישתה הראשונה, כל סכו� כאמור ונשפה את אחוזות החו�, הראשונה

ות שיגרמו לאחוזות החו� כתוצאה מאי קיומה של או הוצא/או נזקי� ו/הפסדי� ו

  . ההתחייבות האמורה של המפעיל במלואה או במועדה
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  :כדלקמ�, אנו מסכימי� ומתחייבי� בזאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .2

ערבותנו זו תעמוד בתוקפה המלא ג� במקרה שאחוזות החו� תעניק למפעיל  2.1

או , יו של המפעיל על פי חוזה ההפעלהארכה או הקלה אחרת בקשר להתחייבויות

, לרבות שינויי� לרעת המפעיל, או במקרה של שינויי� כלשה�, כנובע ממנו

או במקרה של המנעות מצד אחוזות החו� מנקיטת צעדי� , בתנאי חוזה ההפעלה

נגד המפעיל לגביית סכומי� שלא שולמו על ידיו כאמור או לאכיפת התחייבויות 

ואנו לא נשוחרר , ו במקרה של שיהוי בנקיטת צעדי� כאמורשלא קויימו כאמור א

המנעות או שיהוי , שינויי�, הקלה, מאחריותנו על פי ערבות זו במקרה של ארכה

, מראש ובדיעבד, אנו מסכימי� בזאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. כאמור

 אחוזות החו� ובי� או שייחתמו בי�/או תוספת  שנחתמו ו/או תיקו� ו/לכל שינוי ו

או תוספות /או תיקוני� ו/לרבות שינויי� ו, המפעיל בקשר לחוזה ההפעלה

והכל בי� א� נעשו , או המגדילי� את חבות המפעיל/הפוגעי� בזכויותינו ו

  .בי� א� אנו מסכימי� לה� ובי� א� לאו, בידיעתנו ובי� א� לאו

וד בתוקפה המלא ג� ערבותנו זו תעמ, עוד מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 2.2

. או שינוי של זכויותיה� בו/במקרה של שינוי בהרכב בעלי מניותיו של המפעיל ו

בי� א� נחזיק מניות בהונו של המפעיל ובי� , כ� תעמוד ערבותנו זו בתוקפה המלא

  .וללא כל קשר לחלקנו היחסי בהונו של המפעיל, א� לאו

זו תעמוד בתוקפה המלא ג� ערבותנו , עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 2.3

או מי /או פקעה ערובה אחרת כלשהי שניתנה על ידי המפעיל ו/מקו� שבו שונתה ו

ואנו , על פי חוזה ההפעלה, כול� או חלק�, מטעמו להבטחת התחייבויות המפעיל

לא יפגעו באופ� , או פקיעת ערובה אחרת כאמור/כי כל שינוי ו, מסכימי� בזאת

או פקיעת /י נהיה מנועי� מהעלאת כל טענה לפיה השינוי ווכ, כלשהו בערבותנו זו

או מקטי� באופ� כלשהו /או מפקיע ו/הערובה האחרת כאמור פוגע בזכויותינו ו

  .את ערבותנו זו

, כולה או חלקה, אחוזות החו� תהא רשאית לדרוש מאתנו את מילוי ערבותנו זו 2.4

ספי� על דרישתה או ראיה כלשה� נו/מבלי שיהא עליה להציג לנו כל מסמ' ו

ומבלי שתצטר' לדרוש תחילה מהמפעיל , או לנמק לנו את דרישתה/האמורה ו

את תשלו� הסכו� שלא שול� על ידיו כאמור או את קיו� החיוב שלא קויי� על 

  . או לממש תחילה בטחונות אחרי� שהומצאו לה על ידי המפעיל/ידיו כאמור ו

הנכ� , ויותינו האמורות בכתב ערבות זהכי רק על סמ' הצהרותינו והתחייב, ידוע לנו .3

 .מסכימי� לקבל ערבותנו זו
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אלא בהסכמתה (או לצמצו� /אינה ניתנת לביטול ו, בלתי חוזרת, ערבותנו זו הינה מוחלטת .4

  .או מכוחנו/והיא תחייב אותנו ואת הבאי� במקומנו ו, )מראש ובכתב, של אחוזות החו�

  

  _____בשנת ________ ודש בח________ ולראיה באנו על החתו" היו" 

  
  
  

  _______________.        ג  _____________.       ב  _____________.א
  
  
  

  
  אישור
נחתמה הערבות דלעיל בפני על ידי ______ ת בזה כי ביו� /מאשר, ד"עו, __________ מ"אני הח

______, ' ז מס.ת ת/נושא' _______ גב/מר' _______, ז מס.ת ת/נושא' ________ גב/מר
  .'_______ז מס.ת ת/נושא' ________ גב/מר

_______________  
  ד"עו,                     


