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אגודת אחים
אנשי אמריקה ירושלים )ע"ר(

מס' עמותה 580096238

שטר חוב

התחייבות הערבים
על הערבים עצמם למלאות בכתב ברור

אנו הח"מ כל אחד מאתנו נעשה ערב קבלן באמירת תן לו לחתּום דלעיל, ואני אתן לבעל המעות את כל סכום הכסף שנתן. כמו"כ אנו 
מתחייבים שכל אחד מאתנו שירצה המלווה לתובעו, יפרע את החוב הנ"ל במלואו, תוך שבוע מיום התביעה.

אנו הערבים מקבלים על עצמינו את כל תנאי שטר החוב הנ"ל, וכמו"כ לא נוכל לטעון טענות של טעות, או שהוטעינו ע"י הלווה, ואנו 
מודים שחתמנו לאחר ששטר ההתחייבות נתמלא ע"י הלווה.  

ערב קבלן: 

שם פרטי____________ משפחה ______________  ת"ז ______________  כתובת ___________________  

עיר _______________ טל' _______________   נייד _________________  חתימה ___________________

ערב קבלן: 

שם פרטי____________ משפחה ______________  ת"ז ______________  כתובת ___________________  

עיר _______________ טל' _______________   נייד _________________  חתימה ___________________

ערב קבלן: 

שם פרטי____________ משפחה ______________  ת"ז ______________  כתובת ___________________  

עיר _______________ טל' _______________   נייד _________________  חתימה ___________________

ביום____ לחודש_______ התש___
אני החתום מטה,

שם פרטי ________________   משפחה ________________________   ת"ז ________________________

כתובת _______________________ עיר ____________ טל'________________  נייד _________________

שם בן/בת הזוג _________________ ת"ז _____________________ 

לוויתי מגמ"ח שע"י אגודת אחים אנשי אמריקה 

סך        במילים _________________________________________________________

ומתחייב לפרוע:

 בתשלום אחד: בתאריך _____________ 

 ב ____  תשלומים: בסך של  לחודש, החל מתאריך ____________

הגביה תתבצע בתאריך  20 /  5 לחודש,   ב  הוראת קבע   צ'ק.

₪

₪

הלוה והערבים מקבלים עליהם ומתחייבים בזה כדלהלן:

א. במקרה של אי תשלום אחד התשלומים במועדו, יחול זמן הפרעון של כל סכום ההלואה מיידית.

ב. אנו משחררים בזה את המלוה מכל חובות מחזיק בשטר, ומוותרים ויתור גמור על זכותם להשביע את הנהלת הגמ"ח, במקרה של 
תביעה נגדנו.

ג. טענה על תשלום כל החוב או חלק ממנו, לא תתקבל אלא בהצגת קבלה של הגמ"ח.

ד. אנו מתחייבים לשלם את כל ההוצאות שהוציא המלוה ו/או שנגרמו לו בגין גביית ההלואה )כולל הוצאות בגין שירותים משפטיים וכדו'.(

ה. חשבון החוב וההוצאות שייערכו ע"י המלוה, יחייב אותנו לכל דבר וענין.

ו. כל אחד מהערבים הוא ערב קבלן יחיד על כל החוב.

ז. המלוה נאמן על הלוה והערבים בכל דבר ששייך בו נאמנות.

ח. התחייבות הערבים הינה גם על מקרה שהמלוה יבצע שינויים בתאריך הפרעון, הארכה ו/או דחייה ו/או פריסת תשלומים.

ט. אם לא אופיע לכשיתבעוני לדין תורה, בבי"ד שייקבע ע"י המלוה, רשאים למנות שליח לגבות כל החוב וההוצאות.

וע"ז באתי על החתום _______________________ 

לשימוש הגמ"ח:  הלואה מס'___________      צ'ק מס'________________


