הסכם פשרה
שנערך ונחתם ב__________ ביום _________ בחודש _________ בשנת _________
בין
______________ ,ת.ז_____________ .
מרח' ___________________________
(להלן" :הנושה")

מצד אחד

לבין
______________ ,ת.ז_____________ .
מרח' ___________________________
(להלן" :החייב")

מצד שני

הואיל

ולנושה טענות שונות כלפי החייב בדבר חובות שחייב לו החייב;

והואיל

והצדדים הגיעו להסכמה בדבר פירעון החובות הנ"ל ,בתנאים המפורטים בהסכם
זה ,ובזאת להביא לסילוק ופירעון מלא וסופי של כל חובות החייב לנושה;

לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
א .המבוא והנספח להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.
ב .כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה
לפיהן.
 .2סילוק החוב
א .החייב יפקיד בידיו של הנושה במעמד חתימת הסכם זה _____ שיקים (להלן:
"השיקים") בסך כולל של _____ ש"ח בסכומים ובמועדי הפירעון כמפורט
בנספח א' להסכם זה.
ב .פירעון כל השיקים בפועל על ידי הנושה יהווה פירעון מוחלט וסופי של כל חובות
החייב לנושה עד למועד חתימת הסכם זה.
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 .3הצהרות הנושה
א.בכפוף לפירעון המלא של כל השיקים ,מוותר בזאת הנושה על כל זכות ו/או טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה שהיו לו כלפי החייב עד למועד חתימת הסכם זה בויתור
מלא ,מוחלט ,סופי ובלתי חוזר.
ב .מובהר בזאת כי היה ולא יפרע שיק כלשהו מתוך השיקים במלואו ובמעודו
מסיבות שאינן תלויות בנושה ולא ניתנה תמורתו תוך  5ימים ממועד פרעונו,
יהווה הדבר הפרת הסכם זה על ידי החייב ויקנה לנושה את הזכות לנקוט כנגד
החייב בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו לצורך גביית חובות החייב
לנושה.
 .4כללי
א .כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים
להסכם זה.
ב .הסכם זה מבטל כל הסכמים ,מצגים ,התחייבויות והבנות קודמים שנעשו בין
הצדדים בכל הנוגע לעניינים המנויים בו ,בין בעל פה ובין בכתב ,והוא בא במקום
כל הסכמים ,מצגים ,התחייבויות והבנות אלה.
 .5הודעות
הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים כמפורט במבוא להסכם זה בדואר רשום ,תחשב
כאילו הגיעה לצד הנישגר ולידיעתו תוך  3ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר
בישראל ואם נמסרה ביד ,בעת מסירתה ,ואם שוגרה בפקס  -תוך  24שעות ממועד
שיגורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

_______________
החייב
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________________
הנושה

