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  הישראלי השידור תאגיד

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 
 

 ________ערבות בנקאית מספר הנדון: 
 

 
(, אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת, "המבקש" - להלן) ____________________פי בקשת -על .1

 (מאתיים אלף) 200,000תנת לביטול, לתשלום כל סכום, עד לסכום של בלתי הדירה, בלתי מותנית ולא ני
)כהגדרתו להלן(, על פי החישוב המפורט  למדדהצמדה "(, בתוספת הפרשי סכום הקרן" -שקלים חדשים )להלן 

(, שתדרשו "סכום הערבות -)כהגדרתו להלן(, יכונה להלן  למדדשלהלן )סכום הקרן, בתוספת הפרשי הצמדה 
קצרים במסגרת אירועי  VTRהפקת סרטוני למתן שירותי  ההסכם שנחתם עימוש, בקשר עם מאת המבק

 . 21/2018' )במסגרת מכרז מס 2019אירוויזיון 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: .2

דד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית ממשמעו  - "המדד" 2.1
בכל חודש בחודשו. בהעדר מדד כאמור, כל מדד רשמי אחר אשר לסטטיסטיקה, כפי שהוא מתפרסם 

 יבוא במקומו. 

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.  - "המדד החדש" 2.2

בגין  ,2018ספטמבר שנת בחודש  15פורסם ביום אשר ) 11.10.2018המדד הידוע ביום  - "המדד הבסיסי" 2.3
 (. 2018שנת  אוגוסטחודש 

יהיו הפרשי  המדד הבסיסי,מ גבוהיתברר, כי המדד החדש  ועד ביצוע תשלום כלשהו על פי ערבות זם במוא .3
כפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי בסכום הנדרש לתשלום על פי ערבות ההצמדה סכום השווה למ

אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי ערבות זו, יתברר כי המדד החדש נמוך  , ומחולק במדד הבסיסי.וז
 מהמדד הבסיסי, אזי אנו נשלם לכם את סכום הקרן.

)שבעה( ימים מיום  7אנו נשלם לכם כל סכום, או סכומים, שיידרש/ו על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך  .4
ו כל מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת מבלי שיהא עליכם להציג לנ

דרישתכם האמורה ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ומבלי שיהא עליכם לדרוש 
 את הסכום או הסכומים האמורים, מראש או בדיעבד, מאת המבקש, או לפתוח בהליך כלשהו נגד המבקש.

ת, על כל סכום שיקבע על ידיכם מתוך סכום הערבות, ובלבד אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לע .5
שסך כל הסכומים שידרשו על ידיכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זו לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, אם לא 
תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זו במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי 

 ממומשת. 

 ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. ________תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות זו .6

     

 בכבוד רב,    

____________ 
 [שם הבנק הערב]

 


