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 ת צ ה י ר
 

 _________________. ז.ת _____________,. 1 :מ"אנו הח/אני
 _________________. ז.ת _____________,. 2  

ים לעונשים הקבועים בחוק /ה/נהיה צפוי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נו כי עלי/לאחר שהוזהרתי
 -:ים בזאת כדלקמן/ה/נעשה כן מצהיר/אם לא אעשה

1.  

על דמרי "בפרויקט _____ . בבניין מס________ . נו את הדירה מס/רכשתי * 1.1     
     פי חוזה על  ,  מ"ח דמרי בניה ופיתוח בע.מחברת י") הדירה: "להלן(" הפארק

 ").החברה: "להלן(_________ כר מיום מ

על  דמרי"בפרויקט _____ . בבניין מס________ . נו את הדירה מס/רכשתי * 1.2     
חוזה מכר    על פי, מ"ח דמרי בניה ופיתוח בע.מחברת י) "הדירה": ןלהל ("הפארק

 )."החברה": להלן(_________ מיום 

 .מ"דמרי בניה ופיתוח בע. ח . י לפי כנו/כל התחייבויותי את נו/מלאתי .2

_____________ שכנתא מבנק  במות/ות מובטח/לצורך רכישת הדירה הלוואה נו/קבלתי .3
  .)___________________(____________ ס "ע

 ים לגרור /מתחייב ו/ואני ות/ות המובטח/את ההלוואה נו/עד היום לא פרעתי 3.1     
 או לסלקה בכל דרך / וות/במשכנתא ות/ות המובטח/או להחזיר את ההלוואה/ו

 מ את "דמרי בניה ופיתוח בע. ח .ולהמציא לי__________ שהיא וזאת עד למועד 

 רך ביטול ההתחייבות שניתנה לרישום כל האישורים הנדרשים לצורך כך ולצו
 .המשכנתאות

  ות/ות המובטח/במלואן את כל ההלוואה נו/ים כי סילקתי/מצהיר ו/ניא 3.2     

 .מצרף בזה את כל האישורים נו/ הדירה והנני על ות/במשכנתא

 או /או שעבוד ו/ים כי לא קיימת על הדירה כל משכנתא ו/מצהיר ו/הנני, מו כןכ 3.3     
 למעט זכויות הבנק נותן ', או זכות אחרת כלשהי של צד ג/או עיקול ו/משכון ו

 .עדיין קיימות כאלהאם , קשר לפרויקטבהליווי הפיננסי  

 .או משכנתאות הרובצות על הדירה/כל חובות ו נו/ים כי אין לי/מצהיר ו/אני .4

ני אחראי וחייב ים בזאת כי כל האמור לעיל אמת ובכל מקרה הנ/ים ומצהיר/ו מתחייב/ניא .5

כלשהו בקשר ' או דרישה של צד ג/עיקול ו, כנתאשמ, שיעבוד, בתשלום ובסילוק כל חוב
 .ל"לדירה הנ

 . _____על פי חוזה מיום______________________ ה "ל לה"נו את הדירה הנ/מכרתי .6

 . נו אמת/נו ותוכן תצהירי/נו וזו חתימתי/זה שמי .7

       

    
 ________________       ______________: היום

 ים /חתימת המצהיר         

 
 א י ש ו ר

  

, ד"עו______ ____________________ו בפני /ה/הופיע________ ת בזאת כי ביום / מאשר,מ"אני הח
 , ________________________________'גב/מר_____________________________ב במשרדי 

ה כי /ולאחר שהזהרתי אותו__________ _____________ת זהות על פי תעוד ה/אותו אשר זהיתי
ת  או/אישר, כן ו/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/הם להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי/עליו

 . בפני עליה מו/נכונות הצהרתם דלעיל וחתם

 

 _________________ : היום

        _______________________   

 


