
 

 רכישת מתכות יקרות הסכם

 ________בשנת _____ __ בחודש  _באילת ביום __שנערך ונחתם 

 
 

 _______________________ מר/גב   בין:

 _______________________ ת.ז.

 _______________________ כתובת

 "(הרוכש" -)להלן 

 מצד אחד;         
 

 חברת מטבעות זהב וכסף ישראל בע"מ   לבין: 

  515234409 .פח.

 , אילת6: משעול הלויים כתובת

 "(המוכר" -)להלן 

 מצד שני;  

 

( ""המוצריםהנה חברה קמעונאית המתמחה ביבוא מתכות יקרות מחו"ל לישראל )להלן:  והמוכר הואיל:

 ; ומכירתן ללקוחות

 

לספק את ין מעוני והמוכרכמפורט בהסכם זה להלן, מוצרים  לקנות מהמוכרמעוניין  והקונה  :והואיל

 , והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה; קונהלהמוצרים 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 מבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.ה .1.1

 הסכם.הלצרכי פרשנות  ןכותרות הסכם זה נועדו לצרכי נוחות בלבד ואין להשתמש בה .1.2

 

 מוכרההצהרות והתחייבויות  .2

 :דלקמןכ הקונהומתחייב בפני צהיר מ המוכר .2.1

על ידו לא יהיה משום הפרה של מחויבות חוזית או חוקית  באספקת המוצרים וביצוע השירותים .2.2

 ידו.-כלשהי על

הדרושים  מחזיק וימשיך להחזיק למשך כל תקופת הסכם זה בכל האישורים ו/או הרישיונות המוכר .2.3

 למכירת המוצרים.

 ות הקונההצהרות והתחייבוי .3

 ידו.-ברכישת המוצרים המוזמנים על ידו אין משום הפרה של מחויבות חוזית או חוקית כלשהי על .3.1
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 הקונה מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי במוצרים המוזמנים.  .3.2

איי טים פתרונות אבטחה נים בחדר כספות בחברת את המוצרים המוזמ לאחסןהקונה מתחייב  .3.3

ך שלושה חודשים לפחות מרגע סיום בדיקת  המוצרים ( למש"האבטחה"חברת בע"מ )להלן: 

ישא בתשלום איחסון המוצרים המוזמנים בחברת  קונהה. ע"י המוכר המוזמנים במכס באילת

 האבטחה למשך אותם שלושה חודשים ראשונים. 

  המוצרים .4

 "(.הצעת המחיר______ )להלן: "___כמפורט בהצעת מחיר מס' _להלן רשימת המוצרים שהוזמנו  .4.1

 (. המוצרים המוזמנים"להלן: ")

 התמורה  .5

 (. "התמורה" -)להלן  המפורט בהצעת המחירסך את הקונה בעבור המוצרים המוזמנים  ישלםסה"כ  .5.1

את המוצרים אינו סופי ויכול להשתנות במועד הרכישה של המוכר מספקיו בחו"ל  התמורהמחיר 

 . המוזמן של המוצרוזאת בהתאם לתנודות שער הדולר ו/או שערו היציג המוזמנים 

ם, כלל ההוצאות הנלוות לקניית אחסונם לארץ ושינועשווי התמורה כולל את המוצרים המוזמנים,  .5.2

ו/או  בית הקונהעד  ים המוזמניםמשלוח המוצר ים המוזמנים,ביטוח המוצרהמוצרים המוזמנים, 

 ים המוזמנים לקונה.ומסירת המוצר מקום האחסון

מחיר התמורה ולא יידרש לשלם כל תשלום נוסף אלא אם ביקש  למען הסר ספק, הקונה ישלם את .5.3

 .לעיל 5.2הקונה שירות נוסף/אחר מאלה המנויים בסעיף 

בהעברה  ממועד החתימה על הסכם זהיום עסקים אחד תוך  את התמורה למוכרישלם  הקונה .5.4

, 02: מזרחי בנק ,מ"בע ישראל וכסף זהב מטבעות: המוטב שםשפרטיו בנקאית לחשבון המוכר 

 המוכר יעביר לקונה קבלה ו/או אישור קבלת תשלום בגין התמורה.. 026807: , חשבון072: סניף

 .5.1למען הסר ספק מובהר כי יתכנו שינויים במחיר הסופי כמפורט בסעיף 

 תנאי אספקת המוצרים המוזמנים .6

רט את המוצרים המוזמנים כמפולספק לקונה בכפוף לתשלום מלוא התמורה, מתחייב המוכר  .6.1

  בהצעת המחיר.

כדי לקשר אותו בחוזה  האבטחהחברת סמכי ההפקדה ביוסיף את שמו של הקונה על מהמוכר  .6.2

 מבטח ישירות מול חברת איי טים פתרונות אבטחה בע"מ. 

של המוצרים המוכר ירשום את שם הקונה על גבי המוצר ו/או כלי איחסונו וזאת בתור "הבעלים"  .6.3

בדיקת המוצרים ביקור לצורך  האבטחהבחברת בכל עת לתאם . לקונה עומדת הזכות המוזמנים

ים את המוצרולהוציא  האבטחהלקונה תהיה הזכות לבקר בחדר הכספות של חברת  המוזמנים.

אף האמור, במידה והקונה על  .בכל עת שיחפוץ וע"פ שיקול דעתו הבלעדי של הקונה המוזמנים

כי אז הקונה יישא  חודשים( 3) המועד הנדרש לידיו בטרם חלוף יבקש לקבל את המוצרים המוזמנים

 .בתשלום המע"מ

ביקש הקונה  בחברת האבטחה. איחסוןהמקום לעד  ים המוזמניםהמוכר מתחייב לספק את המוצר .6.4

הקונה בתשלום אחסונם בחלוף שלושת  אלהותיר עת המוצרים המוזמנים בחברה האבטחה, יש

 .כמפורט בהצעת המחיר החודשים הראשונים
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עד להגעת את הקונה לכל אורך התהליך לגבי מיקום המוצר והתקדמות העברתו  יעדכןהמוכר  .6.5

 המוצרים המוזמנים לכספת שבחברת האבטחה.

ימי עסקים  28תוך או חברת האבטחה לידי הקונה או שליחו  יעברולא  ים המוזמניםוהמוצר היה .6.6

, מסכום הקנייה 2% בסךכספי פיצוי קבל הקונה ליהיה מיום העברת הכסף מהקונה למוכר, רשאי 

, ובלבד שמקור העיכוב המוצרים המוזמנים כאמור בסעיף זהשל איחור בקבלת  ייםעבור כל שבוע

 .אינו טמון במוכר ו/או מי מטעמו

 איכות המוצרים המוזמנים .7

במעמד מסירת המוצרים המוזמנים לידי הקונה, יחתום הקונה על מסמך המאשר את דבר קבלתם  .7.1

במועד זה ישיב הקונה למוכר את שטר החוב אשר נמסר לו במועד ביצוע (. ""מסמך מסירה)להלן: 

תשלום התמורה. בכל מקרה, חתימת הקונה על מסמך המסירה מבטלת את שטר החוב אשר נמסר 

 לקונה. 

מובהר כי הקונה ידרש לחתום על מסמך המסירה רק לאחר שערך ביחד עם נציג המוכר בדיקה של 

 איכות המוצר.  

ברר כי המוצרים המוזמנים שסופקו לקונה אינם מקוריים ו/או המספר הסידורי אינו תואם היה וית .7.2

למספר הסידורי המוצהר ע"י המוכר, ו/או משקל המוצרים המוזמנים אינו תואם את המשקל 

שהוזמן על ידי הקונה ו/או כי המוצר מזוייף בחלקו ו/או מרביתו, כי אז מתחייב המוכר לקבל 

ים ם המוזמנים לידיו ולהשיב לקונה את כספו, וזאת במעמד השבת המוצרבחזרה את המוצרי

תנאי לתחולתו של סעיף זה הינו כי ביום קבלת המוצרים המוזמנים לידי הקונה, למוכר.  המוזמנים

נקבע על ידי  ובמסגרת מסמך המסירהערכו הקונה והמוכר בדיקה משותפת של המוצרים המוזמנים 

 דת הזכות להשיב את המוצרים המוזמנים למוכר.שני הצדדים כי לקונה עומ

 כללי .8

המוצרים רכישת מתחייב לשמור בסודיות ולא לגלות, ישירות או בעקיפין, את תנאי  המוכר .8.1

  .דים שלישייםה לצד הקונהע"י המוזמנים 

תהיה  באילתהמשפט המוסמכים -הסכם זה יהיה כפוף לדין הישראלי ויתפרש בהתאם לו, ולבתי .8.2

 בלעדית לדון בכל סכסוך בין הצדדים הקשור ו/או הנובע מהסכם זה.  מקומיתסמכות 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינם כמפורט במבוא לעיל, ו/או כל כתובת אחרת אשר תימסר  .8.3

 צד למשנהו מעת לעת.ע"י 

הסכם זה מגלם את כל המוסכם והמותנה בין הצדדים בהקשר לנושאים הנדונים בו. שינויים  .8.4

 יהיו ברי תוקף אלא אם נעשו במסמך אשר נחתם ע"י שני הצדדים.  בהסכם זה לא

 

  ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

  ____________________                __________________________ 

 חברת מטבעות זהב וכסף ישראל בע"מ             

 המוכר       הקונה 
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 שטר חוב צמוד מדד

 ___ בחודש  _____ בשנת ________ביום __ באילתערך נש

 

)להלן: מר ___________ ת.ז. ______________  מתחייב לשלם לפי דרישה ראשונה נגד שטר זה לפקודת הנני

, צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם מעת לעת _________ ₪(במילים: ___________ )"( את הסך של הנפרע"

מדד אחר שיבוא במקומו לפי קביעת הנפרעת  -יחדל מדד זה להתפרסם  על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואם

"(, מהמדד הידוע במועד המצוין לעיל ועד למדד אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד ביצוע התשלום המדד)להלן: "

 בפועל על פי שטר זה.

 (."ההסכם")להלן:  בהסכם מיום ___________ תיאת התמורה קיבל

 

יושב השטר לידי המוכר. חתימת הקונה על קבלת כאמור בהסכם זמנים לידי הקונה עם מסירת המוצרים המו

 המוצרים המוזמנים לידיו מבטלת שטר חוב זה.  

 

 

 :פרטי עושה השטר

 

  202030025מ ח.פ. חברת מטבעות זהב וכסף ישראל בע"

 

 

  שטר זה אינו ניתן להעברה או להסבה.

 

 

  תימת עושה השטר:ח

  

____________________________ 

 חברת מטבעות זהב וכסף ישראל בע"מ 

 

 

 

 


