
 

 
                                                                                          

                                                                                 

 חברה –כתב ערבות                       

 

 אנו החתומים מטה: .1
 

 א.  ______________   ת.ז. _____________  מרחוב  ____________________
 

 ב.  ______________   ת.ז. _____________  מרחוב  ____________________
 

 ג.  ______________   ת.ז.  _____________  מרחוב  ____________________
 
 

מוסד לביטוח לאומי )להלן "המוסד"( כולנו ביחד וכל אחד ערבים בזאת ערבות אישית כלפי ה             

קיום כל ההתחייבויות של ________________ בע"מ, ח.פ. ___________ ללחוד  מאתנו

החברה( כלפי המוסד בהתאם להסדר תשלום חובות דמי הביטוח  –רחוב___________ )להלן מ

הסדר תשלומים(  –______  )להלן ומס הבריאות שנעשה בין החברה, לבין המוסד ביום ______

  המצ"ב לכתב ערבות זה. 

אם לא תקיים החברה את חיוביה או את כל אחד מהם כלפי המוסד , נשלם אנו באופן אישי כל              

 תשלום שהיה על החברה לשלמו.

 
ערבות זו תחול באופן אישי על כל החוב שעל החברה יהיה לשלמו למוסד  על פי הסדר  .2

ים , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החלים על חובת דמי הביטוח ומס התשלומ
 הבריאות.

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי ערבות זו מוגבלת לסכום של __________ש"ח  .3

 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החלים על החובות .
 

מובהר כי כל תחשיב של הסכומים המגיעים על פי הסדר התשלומים אשר יערך על  .4
הל תחום הביטוח והגביה במוסד או אדם אחר מטעמו יחייב אותנו, והעניין ידי מנ

 הנוגע לחיוביה של החברה ולערבות זו.
 

מובהר כי אם, לא תקיים החברה את חיוביה או את כל אחד מהם על פי הסדר  .5
 התשלומים, ניתן יהיה לנקוט כנגדנו באופן אישי בכל אמצעי חוקי לגביית החוב.

 
ולא שולמו  –מובהר כי לעניין זה ייראו את הסכומים המגיעים על פי הסדר התשלומים 

לפקודת המיסים  4כסכומים שהוטלו עלינו באופן אישי כאמור בסעיף  –על ידי החברה 
 )גבייה( )להלן: "הפקודה"(, ויראו אותי "כסרבן" במשמעות המונח בפקודה.

 
ימים בכתב לפי  15מתן התראה  של המוסד רשאי לממש ערבות זו בכל עת לאחר  .6

 הכתובת לעי"ל.
 

 ולראיה באו הצדדים                                                 
 

 ______________________________ -ביום  ______________             ב         
 

      א. __________________ ב.  ________________ ג. _________________  



 2נספח 
 
 
 

 לכבוד:
 

____________ 
 

____________ 
 

____________ 
 
 
 
 

 כתב ערבות לחב'  _______________________________הנדון:                              
 

 מס' תיק               _______________________________                                         
 
 

 י הנתונים הרשומים בפנינו חברת    _________________________פ-על
 

 אינה עומדת בתשלומיה כפי שנחתם בפנינו.
 

 כערב   לפרעון החוב על פי ההסכם הינך מתבקש לשלם את יתרת החוב בסך _________
 ללא דיחוי.

 
העומדים יום מיום משלוח מכתב זה, נאלץ לנקוט בכל האמצעים  15אם לא יסולק החוב תוך 
 לכתב הערבות.   5לרשותנו כאמור בסעיף 

 
 
 

 בברכה
 
 
 

 מנהל תחום ביטוח וגבייה
 

 סניף ______________
 

 העתק: מנהל אגף אכיפה והוצל"פ


