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 שטר חוב

 
 שנה __________  יום _____ חודש _______ב__ _____ בשנערך ונחתם 

 
₪  _____________שלסך  "המכללה למיסים ולחשבונאות"אני/ו הח"מ מתחייב/ים לשלם לפקודת 

צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה  ,₪( _____________________במילים:)
 כמפורט להלן. שנה __________  ום _____ חודש _______יב ,המרכזית לסטטיסטיקה

 
 המדד הידוע בעת החתימה בפועל של שטר זה. "המדד הבסיסי" :

 המדד כפי שיהא ידוע בעת הפירעון בפועל של שטר זה. :   "המדד הקובע"
 

ר סכום השטהחדש גבוה מן המדד הידוע אשלם את רעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד יאם במועד פ
המחזיק בשטר פטור מכל ה של המדד לעומת המדד הידוע. יכשהוא מוגדל באופן יחסי למידת העלי

החובות המוטלות על המחזיק בשטר, לרבות מהצגה לתשלום, פרוטסט, הודעת אי כיבוד. שטר זה 
 ניתן להסבה ו/או להעברה.

 
 התלמיד( :פרטי חשבון הבנק של ) מקום התשלום

 
 ___________ חשבון :  ___________ : יףסנ ___________ : בנק

 
 

 התלמיד( :פרטי ) חתימת עושה השטר
 
__________________     _____________    ______________       __________________ 

   החתימ             מלא                  שם                    ת.ז.                                     כתובת              
        

 
 ערבות אוואל

 :ערבות אוואל לתשלום השטר על ידי עושה השטרו החתומים מטה ערבים בזאת, ביחד ולחוד, באנ

 פרטי הערבים חתימת הערבים

 ___ ____________ . שם מלא :1 __________ ___חתימה : .1

 ______מס' :  __________ : רח'

 __________ : ת.ז.

 ____________________ : עיר

 ___ ____________ . שם מלא :2 _____________חתימה : .2

 ______מס' :  __________ : רח'

 __________ : ת.ז.

 ____________________ : עיר

 

 וזיהוי החותמים חתימההאישור 

וב מאשר כי החתומים על שטר הח "המכללה למיסים ולחשבונאות"נציג  ___________ אני הח"מ,
 בפני על שטר חוב זה. שפרטיהם מופיעים לעיל, אשר זוהו על ידי באמצעות תעודה מזהה, חתמו

 
 _________חתימה:    ___________ת.ז.:  __________שם החותם:    ________תאריך: 
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