תאריך________
לכבוד החברה האמריקאית  -ישראלית לגז בע"מ
הנדון :העברת חוזים
הננו מתכבדים להודיעכם כי אנוכי* __________________________ ("המעביר"/הלקוח היוצא) העברתי למקבל
ההעברה ____________________ ("מקבל ההעברה"/הלקוח הנכנס) את כל זכויותיי וחובותיי על פי החוזים שנחתמו
ביני לבין אמישראגז ("החוזים") ,ובכלל זה פיקדון גז ו/או מקדמת גז ,ככל שקיימים ,ואין לנו כל טענה ו/או תביעה כנגד
אמישראגז בקשר עם העברת החוזים ,הנני מתחייב כי פירעון כל החובות כלפיכם עד למועד זה הנו באחריותי וממועד זה
באחריות מקבל ההעברה.
וכי אנוכי ,מקבל ההעברה ,הסכמתי לקבל על עצמי את כל הזכויות והחובות על פי החוזים שבנדון ו/או הנוסח הכללי של
החוזה של אמישראגז החל ממועד חתימתי על טופס זה ,לרבות כל התשלומים לאמישראגז ,וכן שילמתי למעביר (הלקוח
היוצא) את סכומי הפיקדון ומקדמת הגז.
הרינו מאשרים כי דמי העברת חוזה יגבו ממקבל ההעברה.
כתובת הנכס:
רחוב ____________________:מס' ______:דירה ____:יישוב_______________
מספר מונה (לצרכן גז מרכזי בלבד) ________________:קריאת מונה____________:
המעביר
שם________________________:

ת.ז________________________.

חתימה_______________

טל ________________________:כתובת מייל_______________________
▪

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

מקבל ההעברה
שם________________________:

ת.ז________________________.

חתימה_______________

טל ________________________:כתובת מייל_______________________
•
•
•
•

ידוע לנו כי אמישראגז מחויבת לרמת הבטיחות הגבוהה ביותר ,לכן עם תום העברת החוזה על שמנו ,נתאם בדיקת טכנאי
(ללא תשלום) לשם אישור תקינות מערכת הגז.
ידוע לנו כי במידה ונבצע שיפוצים בנכס אשר יגררו שינויים במערכת הגז ,עלינו ליידע את חברת אמישראגז מראש.
ידוע לנו כי כל שינוי במערכת הגז יש לבצע באמצעות טכנאי מוסמך בלבד.
ידוע לנו כי במידה ונרצה לשנות/להוסיף מכשירים למערכת הגז הביתית עלינו ליידע את חברת אמישראגז ולפעול
בהתאם להוראותיה.

מצורפים לטופס זה:
 צילומי תעודת זהות של המוכרים והקונים.
 טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי./ ,טופס הוראת קבע חתום ע"י הבנק של מקבל ההעברה.
פרטים לשליחת הבקשה והטפסים הנלווים:
שם הסניף  :עכו
טל04-9914160 :

פקס04-9913544 :

מיילmgr_33@amisragas.co.il :

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

מספר צרכן *
מספר כרטיס אשראי *
תוקף כרטיס אשראי
שנה *
חודש *
מספר טלפון

*

תעודת זהות *
*שדות חובה

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

