בקשה לקבלת/הגדלת אשראי/פתיחת כרטיס לקוח  /ערבות אישית
אי מילוי כל הפרטים יגרום לעיכוב בפתיחת החשבון .
* יש לצרף תעודת רישום חברה ברשם החברות או תעודת עוסק מורשה כ"כ על בעלי החברות הרשומות ברשם החברות
יש להוסיף ערבות אישית .ללא פרטים אילו לא נוכל לדון בבקשתכם.
חפ /.ע.מ./

שם העסק

____________________________

שם העסק באנגלית
תאריך הקמה:

סוג עסק (יחיד ,שותפות ,חברה),

כתובת

עיר

מיקוד
איש קשר

כתובת E-mail
תפקיד

טלפון

שמות הבעלים או בעלי המניות
שם

_

פקס

כתובת

מספר ת.ז.

כתובת

מספר ת.ז.

שמות המנהלים
שם

בנקים
שם הבנק

שם החשבון

מס' סניף

כתובת

מס' חשבון

ספקים עיקריים
שם

כתובת

איש קשר

טלפון

ש"ח בחברת קומפיוטר סי-דאטה בע"מ .
אנו מבקשים לפתוח/להגדיל קו אשראי בסך
אנו משוכנעים כי העסק שלנו מסוגל לשלם את ההתחייבויות שלו לרבות ההתחייבויות שאנו ניקח על
עצמנו במידה ויאושר לנו קו האשראי המבוקש לעיל .הננו מסכימים כי לבתי המשפט בתל אביב תהייה
סמכות מקומית וענינית לדון בכל מחלוקת שבינינו.
הבעלות בסחורה תועבר ללקוח רק לאחר פירעון מלא של כל התשלומים המגיעים לסי דאטה .
כל עוד לא נפרעו התשלומים באופן מלא ,שמורה לסי-דאטה הזכות לבקר במחסני הלקוח ולמשוך בחזרה את הסחורה
(המסומנת לשם כך באופן ייחודי על ידי סי-דאטה).
מובהר כי אי פירעון בזמן של מי מהתשלומים המגיעים לסי-דאטה מהלקוח יעמיד לפירעון מיידי את כל התשלומים האחרים
המגיעים לסי דאטה מאת הלקוח.
תאריך

שם החותם ותפקידו

השולח ____________ :

רח' הסיבים  ,43פ"ת
טל03 – 9140000 :
פקס03 - 9271270 :

קומפיוטר סי דאטה
בע"מ

חתימה

הסכם
נא למלא את הפרטים הנדרשים במקומות המסומנים ולשלוח בפקס.
את המקור יש לשלוח ל-ת.ד  3214פ"ת 49120
 .1השטר הרצ"ב יוחזק בנאמנות על ידי קומפיוטר סי-דאטה בע"מ.
 .2סכום השטר ותאריך פרעונו ימולא על ידי קומפיוטר סי-דאטה בע"מ בהתאם לגובה החוב בכרטיס הנהלת
החשבונות של הלקוח אצל קומפיוטר סי-דאטה בע"מ וזאת בצירוף ריבית והצמדה ,כדין ,מיום היווצרות החוב ועד
לתאריך פרעון השטר.
 .3קומפיוטר סי-דאטה בע"מ תודיע ללקוח ולערבים שבעה ימים מראש לפני מילוי הפרטים בשטר והגשתו לגביה.
ולראיה באנו על החתום:
הלקוח _______________ :ח.פ _________________ :.כתובת____________________ :
טלפון ________________ :פקס _________________ :פלאפון____________________ :
חתימה וחותמת  __________ :בנק ________ :סניף ______ :מס' חשבון___________ :

שטר חוב מס'________________ :
שנעשה ב ___________ -ביום _____________ בחודש __________ בשנת ___________
ביום ___________________ בחודש ________________ בשנת _____________________
אנו הח"מ (שמות עושי השטר  -מורשי חתימה מטעם הקונה):
כתובת
ת.ז.
שם פרטי ,משפחה
_____________________________ _______________ ________________ .1
________________ .2

_______________ _____________________________

מתחייבים לשלם נגד שטר זה לפקודת קומפיוטר סי-דאטה בע"מ ,מרחוב הסיבים ,43פ"ת
סך של __________________ ש"ח (במילים) _________________________________ :
סכום השטר ישא ריבית כדין בצרוף הפרשי הצמדה עפ"י מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה או כל מצד אחר אשר יבוא במקומו (להלן" :המדד") וזאת באופן הבא:
היה והמדד שיתפרסם בסמוך לפני מועד פרעונו או מועד פרעונו בפועל של השטר ,לפי המאוחר (להלן:
"המדד החדש") ,יהיה גבוה מן המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד עשיית שטר זה (להלן" :המדד היסודי"),
יוגדל סכום השטר באותו יחס שיהיה בין המדד החדש והמדד היסודי.
מקום התשלום :אצל קומפיוטר סי-דאטה בע"מ.
התמורה קיבלתי בסחורה הנשארת בבעלותה המלאה של חברת קומפיוטר סי דאטה בע"מ עד לפירעון
מלא של החובות וההתחייבויות לחברת קומפיוטר סי דאטה בע"מ .
הבעלות בסחורה תועבר ללקוח רק לאחר פירעון מלא של כל התשלומים המגיעים לסי דאטה .
כל עוד לא נפרעו התשלומים באופן מלא ,שמורה לסי-דאטה הזכות לבקר במחסני הלקוח ולמשוך בחזרה את הסחורה
(המסומנת לשם כך באופן ייחודי על ידי סי-דאטה).
מובהר כי אי פירעון בזמן של מי מהתשלומים המגיעים לסי-דאטה מהלקוח יעמיד לפירעון מיידי את כל התשלומים האחרים
המגיעים לסי דאטה מאת הלקוח.

________________ .4 _______________ .3 _______________ .2 _______________ .1
חתימת עושי השטר

רח' הסיבים  ,43פ"ת
טל03 – 9140000 :
פקס03 - 9271270 :

קומפיוטר סי דאטה
בע"מ

תאריך ___________

שטר חוב
יום ____ חודש___________ שנה ___________
ביום ________ בחודש ____________ שנה ____________ אנו מתחייבים לשלם לפקודת
קומפיוטר סי דאטה בע"מ ________________ דולר ארה"ב
(ובמילים ) $_______________________ :צמוד כדלקמן- :
סכום שטר זה ישולם בשקלים כשהוא צמוד לשער היציג של השקל הישראלי לעומת דולר ארה"ב כפי
שמתפרסם מעת לעת ע"י בנק ישראל .שער בסיסי . ______ :שער קובע :השער המתפרסם ע"י בנק
ישראל של יום פירעון השטר בפועל.
אם ביום פירעונו של שטר זה יהיה השער הקובע גבוה מהשער הבסיסי ,נשלם את סכום השטר כשהוא
מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה של השער הקובע לעומת השער הבסיסי.
אנו פוטרים את המחזיק/ים בשטר זה מכל חובת הצגה ו/או משלוח התראות או הודעות כלשהן.
מקום התשלום:
___________
בנק :
סניף :
כתובת :

___________
___________

חתימות עושי השטר
שם__________________ :

שם__________________ :

ת.ז__________________ .

ת.ז__________________ .

מען_________________ :

מען_________________ :

X

X

חתימה

חתימה

אנו החתומים מטה ,ערבים ביחד ולחוד אוואל לפירעון שטר זה ע"י החותמים.
ערבות זו לא תפגע ע"י מתן ארכות או הנחות לחותמים ו/או לכל ערב ו/או לכל מסב שטר זה .אנו ביחד
ולחוד מוותרים בזה על כל זכות לטעון טענת התיישנות או כל טענה אחרת בקשר לשטר זה ,בין היתר לפי
הוראות פקודת השטרות וכמו כן הננו פוטרים בזה את מחזיק/י שטר זה מכל חובת הצגה ו/או משלוח
התראות או הודעות כלשהן.
חתימת הערבים:
שם__________________ :

שם__________________ :

ת.ז__________________ .

ת.ז__________________ .

מען_________________ :

מען_________________ :

X

X

חתימה

חתימה

תאריך___________
לכבוד :קומפיוטר סי דאטה בע"מ

כתב ערבות
 .1אנו הח"מ ערבים בזאת כלפי קומפיוטר סי דאטה בע"מ ,לפירעון כל חוב ו/או חיוב ו/או שטר ו/או שיק
של

מס' עוסק ו/או מס' תאגיד

שם התאגיד ו/או העסק ו/או השותפות

(להלן" :החייב ") ,לקומפיוטר סי דאטה בע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד התשלום ועד
לפירעונו בפועל בשיעור הריבית החריגה הנגבית בחשבונות חח"ד של בנק לאומי
ולרבות כל ההוצאות שיהיו כרוכות בגביית החוב הנערב ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 .2ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ,ולא תהיה ניתנת לביטול על ידינו בשום צורה ואופן.
 .3לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהיה הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הכרוך ו/או הקשור
בכתב ערבות זה.
 .4כל מכתב ו/או פנייה מצידכם שתשלח לכתובת המפורטת להלן ,יחשבו כמתקבלים כעבור  3ימים מיום
המשלוח ,ואישור הדואר הרשום בדבר משלוח המכתב ו/או הפנייה יחשב כאישור קבלה.
 .5נעשתה הערבות על ידי שניים או יותר תהא ערבותם ביחד ולחוד.
 .6הננו מוותרים על הצורך בפניית דרישה אל החייב בטרם פנייה בדרישה אלינו.

ולראיה באנו על החתום

שם הערב

מס' ת.ז

מען

חתימה

