
 חוב –שטר 
 ._________ שנה ______חודש _____ ביום - _________________ ב נערך זה שטר

 
 לפקודת: זה שטר נגד לשלם יםמתחייב ואנ ___________שנת _______בחודש _________ביום

 קשורה )להלן:_____________( חברה כל או/ו מטעמה מי כל או/ו ____________________
 

 ₪ )בספרות(:_______________________  חדשים שקלים סך
 ________________________________________במילים(: ( חדשים שקלים סך

 
 ________________  :ב קיבלנו התמורה

 
 _____________ :המוסכם התשלום מקום

 
 :כדלקמן השטרעושה  של החשבון פרטי את לציין נא ,בבנק הוא התשלום מקום אם

 
____________              __________                    ____________         _________________ 

 החשבון י/בעל שם    חשבון 'מס     הסניף שם     הבנק שם  
 

  .יפו-תל אביב מחוז :המוסכם הייחודי השיפוט מקום
 .בזמן מוגבל ואינו הדיר בלתי הינו ,להסבה ניתן זה שטר

קיזוז  טענת לטעון או/ו להעלות רשאים נהיה ולא שהוא וסוג מין מכל קיזוז טענת כל על במפורש בזה מוותרים אנו
 .אליו בקשר או עליו בהסתמך שתוגש תביעה כל כנגד או/ו השטר סכום או/ו השטר כנגד

 פטור בשטר המחזיקחדש(.  )נוסח השטרות לפקודת 96 סעיף לפי ההתיישנות טענת על במפורש בזה מוותרים אנו
 וספויתו השטר לסכום .כיבוד אי הודעת ,רוטסטפ ,לתשלום מהצגה לרבות ,בשטר המחזיק על המוטלות החובות מכל

 לפי וזאת ,מרבית ריבית חוקית בתוספת למדד הצמדה או מירבית חוקית ריבית בתוספת ב"ארה של לדולר הצמדה

 .החוב סכום מלוא של בפועל הפרעון למועד ועד הפירעון המוסכם ממועד החל ,השטר אוחז בחירת
 

 פרטי עושה השטר
 

שם________________ ח.פ./ע.מ. _______________ רח'____________ מס'___ עיר________ מיקוד______ 
 טל': ______________ 

 
_______________  

 + חתימת מורשי החתימה[ /ע.מ.]חותמת החברה )הקונה( חתימת עושה השטר
 

 בשם החברה )הקונה( החותמים זיהוי
 

 כי בזאת מאשר ,)הספק( בחברת _________________ , עובד ___________ז..ת__________________:מ"הח אני
 1. _________________   2. __________________ :ה"ה בפני ו/התייצב _____________ ביום

כמורשי החתימה של חברת  בפני מו/וחתם ,בזאת מצורפים שצילומיהן .ז.ת פי על ם/אותו שזיהיתי לאחר
 )הקונה(. _______________

 
 __________חתימה _____________תאריך

 

 ערבות אישית לשטר
 

 .השטר עושה י"ע השטר סכום מלוא לפירעון ערבות ולחוד ביחד ערבים מטה החתומים אנו
 

 הערבים: פרטי
 
 ת.ז______________ רח'___________ מס'_____ עיר_________ טל'_____________.. שם_____________ 1
 . שם_____________ ת.ז______________רח'___________ מס'_____ עיר_________ טל'_____________.2
 
1      ______________ .2_______________ . 

   2הערב  חתימת       1 הערב חתימת      
 

 )הערבים( החותמים זיהוי
 

 כי בזאת מאשר ,)הספק( בחברת _________________ , עובד ___________ז..ת__________________:מ"הח אני
 1. _________________   2. __________________ :ה"ה בפני ו/התייצב _____________ ביום

 .זה שטר פי על כערבים בפני מו/חתםו ,בזאת מצורפים שצילומיהן .ז.ת פי על ם/אותו שזיהיתי לאחר
 

  __________חתימה _____________תאריך


