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 גביית'חובות'באמצעות'עורכי'דין'חיצוניים
                 

לאחרונה הובאו לידיעתי מספר מקרים בהם עורכי דין המייצגים את הבנקים בתביעות נגד חייבים 

ובמיוחד בניגוד , ")החוק "-להלן (1967 �ז "התשכ, פועלים בניגוד להוראות חוק הערבות, וערבים

 ".ערבות של ערב יחיד"שעניינו , לחוק' כמפורט בפרק ב, "ידערב יח"להוראות המתייחסות ל
 

שמוגשות תביעות נגד ערבים , החריגה מהוראות חוק הערבות באה לידי ביטוי בין השאר בכך

מבלי שנתקבל קודם לכן אישור יושב ראש ההוצאה לפועל על מיצוי , יחידים כמשמעותם בחוק

 ). לחוק)2)(א(ג17כדרישת סעיף (ההליכים נגד החייב 

ביחד עם , "ערב יחיד"העונה להגדרת , נתקלנו במקרים בהם הוגשה תביעה נגד ערב, חמור מכך

 .בניגוד גמור להוראות החוק, החייב

תוך התעלמות , על מלוא סכום החוב, ואף מוצאות אל הפועל, במקרים אחרים מוגשות תביעות

 .בחלקים שווים, כלפי הנושה, יםשלפיו ערבים יחידים יהיו חייב, לחוק) א(ה17מהוראת סעיף 

הקובעת את התוספות לסכום הערבות בהן חב ערב , ב17הוראה אחרת שמופרת היא הוראת סעיף 

 .והמותרת לגבייה מערב יחיד, ונוקבת שיעור ריבית נמוך יחסית לריבית המוטלת על החייב, יחיד
 

וב של הלקוח כפי שהוא בעיה נוספת הנפוצה בגביית חובות הינה חוסר ההתאמה בין גובה הח

לחוסר התאמה זו עשויות להיות . לבין סכום החוב ברישומי ההוצאה לפועל, רשום בספרי הבנק

העדר עדכון רישומי ההוצאה לפועל בתקבולים , וביניהן שיעור ריבית שונה, סיבות אחדות

ין כי למותר לצי. או עידכונם באיחור ולא בימי הערך המתאימים, שהתקבלו על חשבון החוב

 דבר שמקשה עליהם �החייבים עומדים בפני מצב בו אין הם יודעים מהי יתרת חובם המעודכנת 

 .ועלול להוביל לתשלום עודף של החוב, את פרעון החוב
 

 עורכי הדין המועסקים על ידכם לצורך גביית חובות לכלהינכם מתבקשים לפנות , אשר על כן

, ת פעולות הגביה שהם מבצעים עבור הבנקולדרוש מהם בכל תוקף להתאים א, מלקוחות

 .ובמיוחד להפנות את תשומת ליבם להוראות חוק הערבות לענין ערב יחיד, להוראות כל דין

כי עורך דין שלא יקפיד על מילוי , אבקשכם להודיע לעורכי הדין החיצוניים המועסקים על ידכם

 .דרישה זו לא יוכל להמשיך ולהיות מועסק על ידכם
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