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ספח א'  -טופס התחייבות העמותה
לכבוד
חשב משרד ___________

___________ ,הגוף המתאם
קרן ההלוואות לעסקים קטים וביויים
הדון :התחייבות העמותה

או ,עמותת _________ ,מס' ע.ר ________________ אשר כתובתו____________ )להלן -
המוטב( ,ואשר ביו לבין מדית ישראל חתם ביום ________ חוזה מספר ____________ בגין
_________ )להלן  -החוזה( מסכימים כי במידה ולא שלם את ההלוואה לקרן ההלוואות
לעסקים קטים וביויים בערבות המדיה בהתאם ללוח הסילוקין שקבע להלוואה ,תורשה
המדיה להעביר כל סכום לו או זכאים במסגרת החוזה ועד לגובה ההלוואה בסך של
_______________ ,לבק ___________ מספר ח.פ ____________ )להלן  -המחה(.
 .1או מסכימים בזאת כי:
 .1.1התחייבות זו איה פוגעת בטעות העומדות למדיה מכוח החוזה עמו ומכוח כל דין ,בין
אם קמו לפי מועד ההתחייבות ובין אם יקומו לאחריה ,ולכך שזכותם של המדיה ושל
המוטב לשות את החוזה איה מוגבלת .או מוותרים על כל טעה ועל כל תביעה בדבר
הגבלת זכות המדיה והמוטב לשיוי החוזה בייו בשום צורה שהיא ,ובכלל זה זכותם
להגיע להסדר פשרה.
 .1.2לא הומחתה זכותו בהתאם לחוזה זה לגורם אחר.
 .1.3או מסכימים כי למדיה תעמוד הזכות לקזז כגד הסכומים המגיעים לו )ושא החוזה(
כל סכום שחויב למשרדי הממשלה ,מכוח כל הסכם או כל דין ,לרבות תשלומי מס.
 .1.4ההמחאה היא בלתי הדירה )בלתי עבירה פעם וספת(.
 .2או מצהירים כי כל האמור בבקשתו זו כון.
תאריך _______________
פרטי מורשה חתימה מטעם המוטב )ת"ז ,שם מלא ,תפקידו אצל
המוטב(____________________:
חתימת מורשה חתימה מטעם המוטב ________________ חותמת המוטב _____________

רח' קפלן  1ירושלים  9103002ת.ד  3115טל' 02-5317500 :פקס02-5695379 :
חשכ"ל ברשתag.mof.gov.il :

אוצר ברשתwww.mof.gov.il :
שער הממשלהwww.gov.il :

4
אישור
אי החתום מטה ,עו"ד ________________ אשר כתובתו____________________ ,מאשר
בזאת כי ביום _________ הופיע/ה בפיי מר/גב' _____________ ,אשר זיהיתיו/ה על פי ת"ז
שמספרה _____________ ,ואשר הוא/היא מורשה חתימה בעמותה __________________
מספר ע.ר _______________.
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעושים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את כוות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה
עליה בפיי.

_________________
חתימה וחותמת עורך הדין

העתק:
הממוה על ערבויות מדיה ,אגף החשב הכללי
הגוף המתאם
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ספח ב' -טופס אישור החשב להעברת סכומים המגיעים לעמותה מהמדיה לבק

לכבוד בק _________ )להלן -הבק(

הדון :התחייבות להעברת סכומים מהמדיה לבק

לבקשת עמותה __________ מס' ע.ר ________ )להלן -המוטב( ,או מאשרים כי עם קבלת
פיית הבק בוסח המצורף כספח לאישור זה )להלן -הפיה( ,עביר לבק כל סכום שמגיע למוטב
מהמדיה הובע מחוזה אשר חתם ביום ________ בין המדיה לבין המוטב בגין
___________________ ,וזאת עד יתרת ההלוואה שתצוין על ידכם בפיה ,לחשבון שפרטיו
יצויו בפיה.
או שלם לבק אם לא תהיה מיעה חוקית לכך ,וכן בכפוף לכל טעה העלולה להיות למדית
ישראל כלפי המוטב בקשר לעסקה זו ,או בקשר לכל עסקה אחרת שבה התקשרה מדית ישראל
עם המוטב.
תאריך _____________
שם חשב המשרד ______________
שם המשרד ____________
דואר אלקטרוי ____________
חתימה ______________

העתק:
הממוה על ערבויות מדיה ,אגף החשב הכללי
הגוף המתאם
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