הצהרה על החלפת מחזיקים בגין השכרה
מספר הודעה (לשימוש פנימי):
_______________________

תאריך__________________ :

פרטי הנכס:
מספר מד מים___________________________ :

מספר חשבון חוזה________________________ :

כתובת הנכס_____________________________________________________________________ :
מספר בית

רחוב

קומה

מספר דירה

עיר

פרטי בעל הנכס:
מספר ת.ז______________________________ :.

שם ומשפחה____________________________ :

כתובת בעל הנכס__________________________________________________________________ :
מספר בית

רחוב

קומה

מספר דירה

עיר

מספר טלפון _____________________________ :טלפון נוסף______________________________:

פרטי השוכר היוצא:
שם ומשפחה (או חברה) _____________________ :מספר ת.ז / .ח.פ_________________________ :.
מספר טלפון _________________:כתובת למשלוח דואר עתידי______________________________ :
כתובת ________________________________________:e-mail
אני מצהיר בזה כי פיניתי את הנכס המוזכר לעיל ביום (תאריך עזיבה) ______________ :וכי קריאת מד
המים ביום הפינוי הייתה _________ מ"ק .ידוע לי כי מילוי טופס זה אינו אישור על החלפת הצרכנים ,וכי
ביצוע החלפת המחזיקים מותנה בכך שאשלם את מלוא התשלומים בעד צריכת המים והביוב בנכס עד למועד
פינוי הנכס על ידי כאמור .ככל שלא הוסדר התשלום ידוע לי כי ביצוע ההחלפה מותנה בכך שאשאיר בידי מיתב
פרטים מלאים להתקשרות עימי לצורך הסדרת החוב.
חתימת השוכר היוצא ותאריך:
____________________________

פרטי שוכר נכנס:

שם ומשפחה (או חברה) _____________________ :מספר ת.ז / .ח.פ_________________________ :.

כתובת למשלוח דואר :כתובת הנכס  /אחר________________________________________________ :
מספר בית

רחוב

קומה

מספר דירה

עיר

כתובת ________________________________________:e-mail
קבלת החשבון התקופתי ישירות לאי-מייל :
לא מעוניין
מעוניין
מספר טלפון _____________________________ :טלפון נוסף______________________________:
תאריך כניסה ____________________________ :קריאת מד המים ______________________ :מ"ק
מועד תום שכירות________________________ :
אני מצהיר בזה כי החל מתאריך הכניסה אני שוכר בנכס המוזכר לעיל ומאשר את קריאת המונה כפי שהצהיר
עליה השוכר היוצא לעיל.
חתימת בעל הנכס

חתימת השוכר הנכנס

____________________________

____________________________

להצהרה זו נדרש לצרף:
 העתק חוזה השכירות
 צילומי תעודות זהות/תדפיס מרשם החברות/עמותות/שותפויות
 לתשומת לב השוכר החדש -כדי לקבל תעריף בעבור כמות מוכרת יש לצרף טופס הצהרה על מספר הנפשות
בצירוף ספחי תעודות הזהות שלך ושל כל ובני ביתך.
את טופס ההצהרה והמסמכים הנלווים יש לשלוח למיתב לכתובת :רח' העליה השניה  ,5פ"ת  ; 4910402או לפקס;03-9306266 :
מייל שירות לקוחותsherut@meitav-pt.co.il :

