בקשה של חברת ניהול להירשם כצרכן בנכס
כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות) ,תשע"א 2011-סעיף  28א'  -ה'
פרטי הנכס
כתובת הנכס:

שותף עסקי (*לשימוש המשרד)

חשבון חוזה (*לשימוש המשרד)

מספר זיהוי מד-מים ראשי

פרטי חברת הניהול
שם החברה:

מספר תאגיד

כתובת למשלוח דואר:

כתובת דואר אלקטרוני:

מספר טלפון:

מספר טלפון נייד:

מספר טלפון נוסף:

מספר פקס (לא חובה):

חברת הניהול מבקשת להירשם כצרכן בנכס לגבי צריכת מים ברכוש המשותף והפרשי מדידה ,ולשייך אליה את מדי-המים האלה.
מספר זיהוי מד-מים.____________________ :
אני _________________ ,מצהיר בזה בשם חברת הניהול כדלהלן:
( )1חברת הניהול מספקת שירותי ניהול ואחזקה של הרכוש המשותף בנכס המפורט לעיל.
( )2רישומה של חברת הניהול כצרכן בנכס אושר לפי סעיף (71ב) לחוק המקרקעין.
לבקשה מצורפת הסכמה של נציגות הבית המשותף בנכס לרישומה של חברת הניהול כצרכן בנכס הכוללת את כל אלה:
(א) אישור כי לפי תקנון הבית המשותף או החלטה שהתקבלה בידי בעלי דירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם,
ניתן לבצע את הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף בידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה זו.
(ב) אישור כי רישומה של חברת הניהול כצרכן בנכס לגבי צריכת מים ברכוש המשותף והפרשי מדידה אושר בידי בעלי דירות שיותר
ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.
(ג) הצהרה כי ידוע לצרכנים בנכס כי החיוב בעד צריכת מים ברכוש המשותף והפרשי מדידה ייעשה לפי תעריף לכל צריכה אחרת.
(ד) הצהרה כי ידוע לצרכנים בנכס כי אין ברישומה של חברת ניהול כצרכן כדי לגרוע מחובתם לשלם בעד צריכת המים ברכוש המשותף
והפרשי המדידה ,וכי במקרה שחברת הניהול לא תשלם בעד צריכת מים כאמור ,יחול התשלום על הצרכנים בנכס.
									

שם וחותמת חברת הניהול___________________ :

נא סמן כאן אם הנך מעוניין לשלם בהוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי.
נא סמן כאן אם הנך מעוניין לקבל את חשבון המים בדוא"ל.
לנוחותך ,אפשר לשלוח טופס זה בצירוף כל המסמכים הנדרשים באחת מהדרכים הרשומות מטה:
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טופס 2א (סעיף 28א(א))

תאריך____ / ____ / ____ :

שם ותפקיד המצהיר_______________________ :

