נספח א' לנוהל " 030103הפקדת ערבות בנקאית"
הנחיות ליבואן  -עמיל מכס להפקדת ערבות בנקאית במת"י עבור התמ"ת:

לקוח יקר!
כידוע לך ,נציגנו במעבדות פועלים עפ"י הנחיות הממונה על התקינה ובהתאם להוראות נוהל מת"י מס' 401
 בדיקת טובין מיובאים )מתן אישור ת"ר( .עפ"י הוראות נוהל זה יתכנו מקרים בהם תידרש להפקידערבות )ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן( לפקודת מדינת ישראל משרד התמ"ת כתנאי מקדים
לקבלת "אישור ת"ר" .
להלן הנחיות למילוי טופס הערבות:
ערבות :ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן.
המוטב :מדינת ישראל -משרד התמ"ת .אין לרשום/להוסיף שם אחר או נוסף.
שם הנערב :שמו המלא של היבואן )כתובת  +מיקוד(  .במקרים בהם עמיל המכס הנו הערב ליבואן,
יש לציין את שמו המלא של עמיל המכס כנערב ולהוסיף "עבור היבואן" דהיינו :שם היבואן.
שם הערב :שם הבנק .ערבויות יתקבלו מכל אחד מהבנקים העסקיים הפועלים במדינת ישראל.
סכום הערבות :עפ"י הנחיית הממונה על התקינה בתמ"ת הנו  30%מחושב על אותם טובין
החייבים באישור תקן כפי שרשומים בחשבון הספק )מכר( רשום בספרות ומילים ולא פחות מ$ 1000-
ארה"ב.
תוקף הערבות :תוקפה של הערבות יהיה  90יום ממועד הנפקתה.כל דרישה לתשלומה או הארכתה
יכולה להתקבל בסניף הבנק שהוציא את הערבות ולא יאוחר מ 30-יום מהיום שנקבע כיום הסיום,
כך שתוקף כתב הערבות יהיה במשך  30יום נוספים מהתאריך המצוין כסיומה.
מורשי חתימה :עפ"י ההוראות הפנימיות בכל בנק.
המדד היסודי :הידוע בעת חתימת הערבות.
ביול :הערבות חייבת להיות מבוילת כחוק.
מספר הסניף :יש להקפיד על רישום מס' הסניף של הבנק נותן הערבות .
ניתן לעשות שימוש חוזר בכתב ערבות ובלבד שתוקף הערבות וגובהה עומדים בדרישות
המתייחסות לסכום הערבות ותוקפה.

לידיעתך,
נציגינו יגבו בגין פתיחת "תיק ערבות" סך כולל של ) ₪ 245.5לא כולל מע"מ וצמוד למחירון מת"י(
מחיר פתיחת "תיק ערבות" יעודכן מעת לעת עפ"י הכללים הנהוגים במכון.
ללקוחות שאינם בהסדר תשלום עם המכון ,התשלום יהיה במזומן .

נספח י"ח לנוהל
מת"י מס' 401

ההצהרה תודפס ,בנוסח שלהלן ,על נייר מקורי של
היבואן ,עם שם החברה
לכבוד
מכון התקנים
המעבדה ל________________ -
הנדון :שחרור על תנאי עם הפקדת ערבות בנקאית  -התחייבות היבואן
אני מצהיר בזה ,שהטובין המתוארים להלן__________________________________________________ :
תיאור מלא של הטובין) __________________________________________________ :להלן" :הטובין"(
מספר יבואן________________ :שם היבואן_______________________________________________ :
כתובת היבואן______________________________________________________________________ :
שטר מטען _____________:אנייה/טיסה_____________________:
תאריך כניסה:

נמל היבוא_________________:

_____________________ מס' מצהר_______________________________________:

קוד ארץ היבוא _____________:שם ארץ היבוא____________________________________________ :
חשבון ___________________:תאריך _____________:ספק/יצרן_______________________________:
ששוחררו ע"י מת"י על תנאי עם הפקדת ערבות בנקאית יועברו למחסני ולא יוצאו מאזור האחסון עד לקבלת אישור ממת"י.
 .1ידוע לי ,כי התחייבות זו ניתנת :1
¨ עד לקבלת אישור מת"י ,כי הטובין מתאימים לכל התקנים החלים עליהם .אם יימצא ,כי הטובין אינם מתאימים לדרישות
התקנים ,כאמור ,אני מתחייב לפעול לסילוק הליקויים שיימצאו בטובין ,כאמור בסעיף  2להלן.
¨ עד לקבלת אישור מת"י ,כי הדגם מתאים לכל התקנים החלים עליו ,וזאת הואיל ולטובין אין אישור דגם .אם יימצא ,כי הדגם
איננו מתאים לדרישות התקנים ,כאמור ,אני מתחייב לפעול לסילוק הליקויים ,כאמור בסעיף  2להלן.
¨ עד לקבלת אישור מת"י ,כי סולקו הליקויים הבאים______________________________________________ :
________________________________________________________________________________________
המפורטים בתעודת בדיקה מס' ____________ מיום ________ .אני מתחייב לפעול לסילוק הליקויים הנ"ל ,כאמור בסעיף
 2להלן.

 .2אני מתחייב לסלק את הליקויים ,במידה ונמצאו בטובין ,ולהזמין את נציג מת"י כדי שיוודא כי הליקויים אכן הוסרו ,כל זאת
תוך שלושה חודשים .ידוע לי ,שבמידה ולא אציג בפני נציגי מת"י את הטובין לאחר שסולקו בהם הליקויים ,או אוכיח למת"י כי
השמדתי את הטובין או החזרתי אותם לחו"ל ,תוך שלושה חודשים כאמור ,יהיה רשאי מת"י להורות על חליטתה של הערבות
הבנקאית שהפקדתי.
ידוע לי ,כי אם ברצוני לבקש ארכה לצורך סילוק הליקויים שנמצאו בטובין ,עליי לפנות לראש המעבדה ,בכתב ,לפחות  3שבועות
לפני סיום תוקף הערבות ,ולפרט את הסיבות לכך שנדרשת לי ארכה .ידוע לי ,כי ראש המעבדה רשאי לסרב לבקשה שכזו ,אם
הנימוקים המפורטים בבקשה אינם מצדיקים מתן ארכה .כן ידוע לי ,כי מת"י רשאי להורות על חילוט הערבות הבנקאית
שהפקדתי כל עוד לא אושרה בקשת הארכה.

תאריך

שם היבואן

 - 1נא סמן את אחת האפשרויות.

מס' יבואן

שם החותם

חתימה וחותמת

