
  הבק כלפי התחייבות כתב- 1ספח ו

  

  כתב התחייבות

 בק דיסקוטידוע לרוכש הדירה שהיזם מקבל אשראי ו/או שירותי בק מ . 1

ובכלל זה גם ערבות לפי בקשת היזם או רוכש הדירה לזכות מי מהם (כל 

 "האשראי"). –אלה, האשראי, שירותי הבק וערבויות להלן 

ידוע לרוכש הדירה שמתן האשראי בידי הבק מותה, בין היתר, בהתחייבות  . 2

 רוכש הדירה על פי כתב ספח זה. 

 דיסקוטבבק  83597היזם מצהיר כי פתח את חשבון הפרויקט שמספרו  . 3

 והחשבון על תכולתו עתה ובעתיד משועבד לבק. 

דיור  היזם מצהיר כי הדירה היא חלק מהפרויקט של ביית יחידות . 4

(בשלמות),  13(בשלמות),  12(בשלמות),  11כחלקות הידוע במקרקעין הידועים 

הידועים גם כמגרשים מס'  ,80033 גושב (בשלמות)16(בשלמות), 15(בשלמות), 14

 11(בשלמות),  10(בשלמות),  9וכן חלקות  010,011,012,013,014,015

, 028, 027הידועים גם כמגרשים מס'  80032(בשלמות) בגוש  12(בשלמות), 

 .כעת, או בעתיד ןעל כל תיקויה102-0066951מתאר ת ותוכילפי  030, 029

.ה. לספח התאים 21ר בסעיף תשלום לחשבון הפרויקט יבוצע בהתאם לאמו . 5

 הכלליים.

היזם מצהיר שעל פי ההסכם ביו לבין הבק, כל שיוי במחיר, במועדי  . 6

התשלום וכן שיויי ביה מהותיים טעוים הסכמת הבק מראש ובכתב, 

וללא הסכמה כזו לא יהיה לשיויים האמורים תוקף לפי הבק; הבק עלול 

 ט להמשיך ולסיים את הביה.שלא להתחשב בשיויים אלו אם יחלי

הרוכש מסכים ומאשר כי זכותו של הבק או של כל מי מטעמו, או כל מי  . 7

שהבק יעביר לו את זכויותיו או החובות הוגעים לפרויקט, באם הבק יבחר 

בכך, להמשיך בעצמו או באמצעות אחרים, בהקמת הפרויקט למקרה שהיזם 

ת וביצוע הפרויקט. במקרה כזה בהתחייבויותיו כלפי הבק להקמ לא יעמוד

עפ"י דרישות הבק בכתב מתחייב הרוכש לשלם לבק או לכל מי מטעמו, 

את כל הסכומים שמגיעים ויגיעו ממו ליזם עפ"י ההסכם ולבצע את כל שאר 

 התחייבויותיו עפ"י ההסכם, כלפי הבק או כל מי מטעמו. 

וע או בהקמת באם יבחר הבק להמשיך בעצמו או באמצעות אחרים בביצ

הפרויקט, יסיים את הפרויקט במועד המסירה של הדירה כפי שקבע 

בהסכם, או תוך תקופה של תשעה חודשים מיום שמוה כוס כסים, 

  המאוחר מבין השיים, אלא אם קבע בית המשפט אחרת. 

הבק זכאי להחליף את הערבות שתן לרוכש הדירה בערבות דומה לפי  . 8

-ות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ההוראות חוק המכר (דיר

  , ויתן לו הודעה על כך.   1974
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