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 )ערבות הצעה( ערבות בנקאית לקיום ההצעה – 'דספח נ

 

 תאריך________________

 לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' הערבה 
  282ת.ד. 

 07177קריית שדה התעופה, 
 

 ערבות בנקאית מס. _____________הנדון: 

"(, אנו ערבים בזאת המציע" ___________ )להלן:______ ה של חברתפי בקשת-על .1

 ש"ח )במילים 40,000 כולל שלמרבי וכלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 

"(, בקשר עם עמידתו של המציע סכום הערבותארבעים אלף שקלים חדשים( )להלן: " –

 לקבלת שירותי הסעדה עבור מכרז פומביבמסגרת בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש 

 (."ענבל")להלן:  ענבל חברה לביטוח בע"מ

אנו מתחייבים לשלם לכם, על פי דרישתכם הראשונה בכתב, ומבלי שתהיו חייבים לנמק את  .2

דרישתכם ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, 

באופן מידי ובכל מקרה לא יאוחר  עד לסכום הערבות, באותה דרישה,כל סכום אשר יצוין 

כתב ערבות ב( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה 0מתום שבעה )

 זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה  .3

אמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כ

 כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא  .4

תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את 

 התשלום מאת המציע.

 אינו ניתן להעברה ו/או הסבה. כתב ערבות זה .5

  5.2.2715ליום כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד  .6

ימים נוספים, ובלבד שדרישתכם  87לתקופה של עד  , אולם יוארך על פי דרישתכם)כולל(

/או כל דרישה על פיה תימסר לנו בכתובתנו הרשומה מטה, בכתב להארכת תוקף הערבות ו

 לא יאוחר מהתאריך האמור.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:  .7

________________________________________________         

 בכבוד רב,  
 שם הבנק _____________________ 
 סניף ________________________ 
 מספר סניף ___________________ 

 
 

 תאריך:______________  
 חתימה של מורשי החתימה וחותמת הבנק:____________________


