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  נספח ז' 

 כתב ערבות -דוגמא לכתב ערבות 

 

 שם הבנק/חברת ביטוח* __________________

 מס' הטלפון __________________

 מס' הפקס __________________

 

 לכבוד:

 רשות האוכלוסין וההגירה  -משרד הפנים

 אגף תאגידים ולשכות פרטיות

 

 ערבות מס' ___________________________: הנדון

  2010-תקנות שירות התעסוקה )ערובה(,  התש"ע לפי

 

המבקש(, אנו  –לפי בקשה מאת: _________________, ח.פ._____________)להלן  .1

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך כולל של  ___________בלבד 

סכום הערובה(, בקשר עם חוק שירות התעסוקה,  –)במילים:______________( )להלן 

 , התקנות והנהלים לפיו.1959 -ט התשי"

 

)א( אנו מתחייבים לשלם לכם מדי פעם בפעם, על פי דרישתכם, את הסכום הנקוב  .2

בדרישה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם או לדרוש את 

   התשלום תחילה מאת המבקש, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

 ת זו לא יעלה על סכום הערבות.הסכום הכולל שנדרש לשלם לכם על פי ערבו .א

 הדרישה על פי ערבות זו הוגשה לנו בכתב )לרבות בפקסימיליה(.  .ב

 

ימי עבודה  7 -)ב(  אנו מתחייבים לבצע את התשלום כאמור בפסקה )א( לא יאוחר מ

לאחר קבלת דרישתכם בכתב במען המצוין מטה. התקבלה דרישה כאמור לאחר שעות 

 העבודה כאמור יחל ביום העבודה למחרת קבלת הדרישה.  מניין ימי –העבודה הרגילות 

  

ייעשה על ידינו בדרך של זיכוי חשבון משרד הפנים   2ביצוע התשלום כאמור בסעיף  .3

( בסניף ראשי  09 בבנק הדואר )מספר בנק   243438ההגירה מספר רשות האוכלוסין ו

, או חשבון אחר של  91360ירושלים מיקוד  36125ת.ד.  217(, ברח' יפו  001)מספר סניף 

 משרד הפנים שפרטיו יצוינו בכתב בדרישה שתשלח.
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תאריך זה , ועד בכלל, וכל דרישה שתגיע אלינו לאחר 31.01.20ערבות זו תקפה  עד יום   .4

 ( לא תענה. 23:59)עד שעה 

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח בכתובת שלהלן:  .5

 

   

שם ומספר הבנק/חברת 

 הביטוח המורשית 

 כתובת מלאה שם ומספר הסניף

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

  

  על החתום,   

 

 ________בנק/חברת ביטוח  : ________

 

 סניף:__________________________

 

 

*לקבלת מידע נוסף ומעודכן על חברות הביטוח המורשות לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות, 

ניתן לפנות אל מנהל תחום לרישוי ויציבות חברות הביטוח, אגף שוק ההון, משרד האוצר 

 .02-5317041ירושלים, טל': 

 

 

 

 

 

 


