
 ק

 ד"בס
ה א ו ל ה ר  ט  ש

__________ את ר'_____ש"ח, מסך_____ שלויתי בזה אני החתו"מ מודה

___ התשע"_, ומתחייב להחזיר לו סך הנ"ל במזומנים עד _בתאריך____

תאריך________ התשע"_. ולא אהיה נאמן לטעון טענת פרעון או מחילה כל זמן 

וכן הערבים הקבלנים דלהלן ששטר זה עדיין יוצא מתחת ידי המלוה הנ"ל או ב"כ. 

לא יהיו נאמנים בטענת מחילה או פרעון כל זמן שהשטר יצא מתחת ידי המלוה או 

הן נגד הלוה והן נגד הערבים והן נגד יורשי הלוה או  ,ב"כ. והמלוה יהיה תמיד נאמן

אם יצטרכו הלוה או כן בתוקפו. ועדיין בלי שום שבועה לטעון שהשטר הערבים, 

להתדיין עם המלוה או ב"כ לגבי ההלואה הזו, אזי  [או יורשיהם] םהערבים הקבלני

וכל הנ"ל נעשה בענין תהיה זכות למלוה (או ב"כ) להחליט באיזה בית דין יתדיינו. 

וע"ז באתי על החתום.  שאין בו אסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, 

___________ ת.ז_ ______________פרטי____ _______________שם

____________ ______טלפון_____ ______________________כתובת

 _____________.____________חתימה________ __________פלאפון

 לוה יוכל לגבות את כל החוב מערב אחד בלי צורך לתבוע את שאר הערבים.המ

 הערבים מתחייבים לפרוע מיד אחרי שהמלוה יתבע אותם.

 ין שאין בו אסמכתא ולא כטופסי דשטרי.לשטר זה יש תוקף גמור, ונעשה בענ

 הערבות בתוקף אפילו באופן שהמלוה יחתים רק ערב אחד בלבד.

 ערבות/קבלן:

 ___________ת.ז.____________ פרטי________ שםערב קבלן א': 

 ____________פלאפון__________  טלפון

 ___________ת.ז.____________ פרטי________ שםערב קבלן ב': 

 ____________פלאפון__________  טלפון

: אני ערב קבלן והשתעבדתי על כל הנ"ל למלוה כדין, שאמרתי בשעת ע"ק א'

 ____________________.חתימה. »תן לו ואני אתן«ההלוואה 

: אני ערב קבלן והשתעבדתי על כל הנ"ל למלוה כדין, שאמרתי בשעת ע"ק ב'

 ____________________.חתימה. »ןתן לו ואני  את« ההלוואה
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