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 ערבות ביצוע –להסכם ההתקשרות ' בנספח 

 תאריך________________
 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 רח' ערבה 

  282ת.ד. 
 70100קריית שדה התעופה, 

 הנדון: ערבות מס. _____________
(, "המבקש/ים"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1

מתן שירותי שינוע רכבים של מדינת ישראל אשר נבחרו להיות הספקים/נותני השירות של חברתכם עבור 

בזה ,  אנו ערבים וגופים נוספים עבור הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

"סכום הקרן אלף שקלים חדשים(, )להלן:  מאה)במילים: ₪   100,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן הנ"ל"

, בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם עמו "הפרשי הצמדה למדד"( )להלן:

במסגרת ההליך למתן שירותי אספקה, התקנה ותיקון נזקי שמשות לכלי הרכב המכוסים בקרן הפנימית 

 (."ענבל"לביטוחי הממשלה עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ,  )להלן: 

 כום הערבות".הקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: "ס .2

 לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  - "מדד המחירים לצרכן" א.

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י  - "המדד החדש" ב.

 ערבות זו.

 מדד המחירים לצרכן המפורסם ביום פרסום המכרז. - "המדד היסודי" ג.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין  

המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר כי המדד 

 היסודי או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.החדש שווה למדד 

ימים )במילים: שבעה ימים( לאחר קבלת  7אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל תוך  .4

דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, טלפון ושם 

_______, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה  איש קשר

עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני 

רים, ובלבד שסך יום פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעו

 התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5
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חודשים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות, קרי עד ליום ___________  38ערבות זו תישאר בתוקף למשך  .6

ריכה להתקבל על ידנו בכתב לא )כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה על פי ערבות זו צ

 יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7

 בכבוד רב, 

 שם הבנק _____________________ 

 סניף ________________________ 

 מספר סניף ___________________ 

 תאריך:_____________ 

 הבנק:____________________חתימה של מורשיי החתימה וחותמת 

 
 


