
   תאריך                   

                   לכבוד החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ 

   החלפת  דיירים  :הנדון     
 

בה  ומתבצעת    של חברת אמישראגז גז  שלהלן : "כתובת הנכס" קיים מונה     בדירה בכתובת הננו מתכבדים להודיעכם כי  

 מהמוכר )"הדייר המוכר"( לקונה  ושלמה מכירת הדירה והזכויות בה הועברו הבתאריך  _____/____/__,  אספקת גז 

 ) הדייר הקונה "(. 

 
 

 

 
 ת .ז.                                                     חתימה                                  

    הדייר המוכר  

 שם :  
 

 

 טל :                                                 כתובת  מייל                                                   

 .כח מכלל היורשים במקרה של יותר מיורש אחד יש לצרף ייפוי ,בנוסף  ".צו ירושה"במקרה של ירושה יש לצרף 

        

עד למועד זה הינו באחריותי  לרבות הפרשי הצריכה במונה   חברת אמישראגז   כי פירעון כל החובות כלפי ידוע לי  •
התחייבות בגין מכשיר  וכן  ראו "קריאת מונה" בכתובת הנכס (   על פי קריאת המונה שנמסרה )  עד ליום העזיבה 

 ת . במידה וקיימ

 מקדמה במידה ועומדים לזכותי . ו פיקדון סכומי שלם לי  חברת אמישראגז ת •
 

 

 

 ת .ז.                                                     חתימה                                  

 הדייר הקונה  

 שם :  

 

 טל :                                                 כתובת  מייל                                                   
 

ולבצע תשלום עבור פיקדון ומקדמה כפי שיקבעו על   להשאלת  ציוד ולהספקת גזעליי לחתום על חוזה דוע לי כי  י •
 .  אלת ציוד ולהספקת גז ( א, ב בחוזה להש  10ידכם  )  סעיף 

  בדיקת  נתאם  ,שמנו  על  החוזה  העברת  תום  עם  ן לכ  ,ביותר  הגבוהה  הבטיחות   לרמת  מחויבת   אמישראגז  כי  לנו  ידוע •

 .לשם אישור תקינות מערכת הגז( ללא תשלום)  טכנאי

עלינו ליידע את חברת אמישראגז   ,ידוע לנו כי במידה ונבצע שיפוצים בנכס אשר יגררו שינויים במערכת הגז •
 .מראש

 .בלבדידוע לנו כי כל שינוי במערכת הגז יש לבצע באמצעות טכנאי מוסמך   •

להוסיף מכשירים  למערכת  הגז  הביתית עלינו ליידע את  חברת אמישראגז  /ידוע לנו כי  במידה ונרצה לשנות •

 .בהתאם להוראותיה ולפעול 

 

 
 

 :מצורפים לטופס זה 

         צילומי תעודת זהות של המוכרים והקונים. 

   י הבנק "את קבע חתום ע טופס הור /  טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי 
 

 :לשליחת הבקשה והטפסים הנלווים  פרטים

 ילת אשם הסניף :  

        _amisragas.co.il10mgr@:    מייל    6370531-08  :פקס      6372632-08    טל : 

 

 :הנכס  כתובת

 רחוב :                                        מס ':              דירה:         יישוב                                 
 

                              :קריאת מונה                                 _(  לצרכן גז מרכזי בלבד) מונה   מספר

https://www.amisragas.co.il/_Uploads/dbsForms/33Untitled.PDF
tel:08-6372632


 דייר קונה  

 הרשאה לחיוב כרטיס אשראי 
 

 ל בגין תשלום חשבונית גז "נותן לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני באמצעות כרטיס האשראי לפי הפרטים הנ  הריני
 .מכשירים ושירותים בסכומים ובמועדים שיקבעו על ידכם  ,מרכזי

 
 
 

 

 

 
 

 *   אשראיכרטיס    תוקף 
 

                 
 

             
 

                            
 
 
 

 
 

 חובה   שדות*
 
 
 

 ל"קבלת חשבון הגז בדוא  שירות

 לצורך   .בקלות ובנוחות וללא ניירת מיותרת  ,ל שלכם"אמישראגז מציעה לכם לקבל את חשבון הגז ישירות לדוא 
 :ל שלכם  "הצטרפות אנא מלאו את הדוא

 

 
 
 

 
 

 

 מספר צרכן * 

 מספר כרטיס אשראי * 

 שנה * 

 חודש * 

 מספר טלפון* 

 תעודת זהות* 

 דוא"ל  
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