בקשה להחלפת צרכנים בנכס
)טופס  2בהתאם לתוספת לכללי התאגידים ,תשע”א (2011
מסמכים שיש לצרף לבקשה:
הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים.
צילומי תעודות זהות/תדפיס מרשם החברות/עמותות/שותפויות.
לתשומת לבך ,כדי לקבל תעריף בעבור כמות מוכרת יש לצרף
טופס הצהרה על מספר נפשות בצירוף ספחי תעודת זהות של הצרכן
החדש ובני ביתו ובהתאם לכללים.
אמצעי תשלום בכרטיס אשראי  /מזומן.

לנוחיותכם ,ניתן לשלוח טופס זה בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,באחת
מהדרכים הבאות:
אפליקציית www.mast.co.il : MAST
פקס08-9578820 :
מרכז שירות הלקוחות אשקלון :רח' יורם ורון  2קומה 7
מרכז שירות הלקוחות נתיבות :רח' שד' ירושלים  ,18קומה א'

פרטי הנכס
כתובת הנכס
מס’ נכס

פרטי המשכיר /

כרטיס מים

המוכר )משכיר/מוכר הוא בעל הנכס ,אשר מקנה לאדם אחר זכות להחזיק ולהשתמש בנכס(

שם פרטי ומשפחה  /חברה
כתובת דואר אלקטרוני

פרטי צרכן

מס’ מד מים

כתובת למשלוח דואר
מס’ נייד

מס’ טלפון

נוכחי )צרכן נוכחי הוא אדם אשר מתגורר בנכס או לחילופין ,שוכר שקיבל את הזכות להחזיק ולהשתמש בנכס(

שם פרטי ומשפחה  /חברה

מס’ זהות  /מס’ ח.פ.

כתובת מגורים

כתובת למשלוח דואר

כתובת דואר אלקטרוני

מס’ נייד

מס’ טלפון

וכי קריאת מד המים ביום הפינוי היתה

מצהיר בזה כי פיניתי את הנכס המוזכר לעיל ביום
אני
מ"ק.אני מבקש לרשום את השוכר/הקונה החדש ,שפרטיו רשומים להלן כשוכר/קונה חדש.
ידוע לי כי מילוי טופס זה אינו אישור על החלפת הצרכנים ,וכי ביצוע החלפת הצרכנים 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 החברה פרטים מלאים
להתקשרות עמו לצורך הסדרת החוב.
חתימת הצרכן הנוכחי

תאריך

פרטי שוכר  /קונה

חדש )שוכר/קונה הוא אדם אשר מקבל את הנכס להחזקתו לשם שימושו ,תמורת תשלום(

שם פרטי ומשפחה  /חברה

מס’ זהות  /מס’ ח.פ.

כתובת מגורים

כתובת למשלוח דואר

כתובת דואר אלקטרוני
אני מצהיר בזה כי החל ביום
תאריך

מס’ טלפון

מס’ נייד

אני מחזיק בנכס המוזכר לעיל ומאשר את קריאת המונה כפי שהצהיר עליה הצרכן היוצא לעיל.
חתימת הצרכן החדש
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