בקשה להוצאת כתב ערבות בנקאית במט"ח

אל:מרכז סחב"ל ,הסניף המרכזי תל אביב
נא הוציאו כתב ערבות/התחייבות (במסמך זה כל כתב ערבות או כתב התחייבות ייקראו להלן – "ערבות") לפי הפרטים המצוינים להלן.
 .1אופי הערבות
 ערבות בנקאית אוטונומית
 סטנד ביי ()Stand By Letter of Credit
 כתב התחייבות לתשלום (ללא דרישה)

 .2אנא הכפיפו את הערבות ל:

אשראי ספקים במסגרת ד"ג מס'

URDG

ISP

UCP

ז"פ

חשבונית מס'

חוק__________________:

 .3פרטי מבקש הערבות )בלועזית(
שם הלקוח ______________________________________________________________________________________
כתובת _________________________________________________________________________________________
שם החייב (בלועזית) _______________________________________________________________________________
 תאגיד  יחיד ועסק קטן עם פיקדון כספי ספציפי  יחיד ועסק קטן ללא פיקדון כספי ספציפי
סוג לקוח:
חשבון לחיוב בעמלה  :במט"י  במט"ח

סוג מטבע

סוג חשבון

מספר חשבון

סניף

חשבון לחיוב בפרעון  :במט"י  במט"ח (בכתב התחייבות
לתשלום (ללא דרישה)
 .4פרטי הערבות
מהות העסקה שלשמה מבוקשת הערבות
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
סכום ומטבע הערבות ________________________ תום תוקף הערבות _____________ תום תוקף ערבות הגיבוי_____________
פרטי מוטב הערבות )בלועזית(
שם המוטב __________________________________________________________________________________________
כתובת _____________________________________________________________________________________________
כתובת סוויפט _________________________
שם הבנק בחו"ל שבאמצעותו יש לשדר את הערבות/להעביר כספים
שם מלא של הבנק המוציא/המודיע_________________________________________________________________ :
סוג מטבע

סוג חשבון

מספר חשבון

סניף

 .5עמלות
 עמלת ערבות בשיעור  _____%לשנה מסך הערבות ובלבד שהעמלה לא תפחת מסכום מינימום של ________ דולר ארה"ב לכל שנה. עמלת "דמי טיפול באשראי וערבויות" בסך של ____________ש"ח /בשיעור של  ____________%מסכום הערבות .במידה ועמלתהערבות בה נחויב תהיה עמלת מינימום ,לא תיגבה עמלת דמי טיפול באשראי וערבויות.
ידוע לנו כי באותם מקרים בהם הנכם משתמשים בשירותי בנק קורספונדנט לצורך הוצאת  /הודעת הערבות הנ"ל ,אנו נחויב ,בנוסף
לעמלות הנ"ל ,בעמלות והוצאות הבנק הקורספונדנט.

 .6התחייבות בלתי חוזרת להעברת כספים )מתייחס אך ורק לכתב התחייבות לתשלום )ללא דרישה(
הננו נותנים לכם בזה הוראה בלתי חוזרת לחייב את חשבוננו הנ"ל ולהעביר כספים בהתאם לפרטים דלעיל.
במקרה שיום הפרעון של תשלום כלשהו על פי הערבות (להלן" :יום הפרעון המקורי") חל ביום שאינו "יום עסקים" במשמעותו להלן ,יידחה
יום הפרעון ליום העסקים הראשון שלאחר יום הפרעון המקורי.
"יום עסקים"  -כל יום שהוא יום שבו הבנק מבצע בפועל עסקאות במטבע החוץ הרלוונטי ללא הגבלה בסכומי העסקאות.
 .7תנאים כלליים
על הערבות הנ"ל יחולו התנאים הכלליים לניהול חשבון חוזר דביטורי או תנאי כתב ההתחייבות בקשר להוצאת ערבויות בנקאיות ו/או כתבי
שיפוי שחתמנו לכם (להלן ביחד ולחוד" :תנאי הניהול") והתנאים הנוספים המפורטים בכתב זה .התנאים המפורטים בכתב זה משלימים
את התנאים המפורטים בתנאי הניהול ,אך אינם באים לגרוע מהם .במקרה בו לא קיימת הוראה לגבי עניין מסוים בכתב זה ,אך קיימת
הוראה באותו עניין בתנאי הניהול ,יחולו על אותו עניין ההוראות המפורטות בתנאי הניהול .להסרת ספק מובהר כי משמעותו של כל מונח
בכתב זה תהיה כמשמעותו בתנאי הניהול.
ככל שהבקשה הינה של תאגיד  -בהתאם להוראת בנק ישראל אנו מתחייבים למסור לכם את הדוח הכספי שלנו ,במתכונת שנקבעה על פי
דין או על פי כללי חשבונאות מקובלים ,וזאת מיד לאחר יום חתימתו.
 יש לנכות מס הכנסה במקור בשיעור   ___ %מהתשלום המגיע למוטב או  באמצעות גילום לחובת חשבוני
 .8הוראות לתשלום
בש"ח/מט"ח.
מס הכנסה )במקרה
של מימוש הערבות(
 מצ"ב פטור חלקי/מלא מתשלום המס

חתימה וחותמת הלקוח ________________X
אישור עסקי

האם העסקה מובטחת במקור כספי כהגדרתו בנוהל ?18/16
כן  .פירוט הטעם הכלכלי לעסקה __________________שם הגורם העסקי המאשר______________
לא

אנו מאשרים את הבקשה,
בנק לאומי לישראל בע"מ
תאריך ______________
 .1 384-19לסניף  .2לסניף יוזם  .3ללקוח

חתימות וחותמת הסניף ______________________
אוגדן 01.18

