
לכבוד
קרית ספר (דיור מודיעין) בע"מ

תנאים מיוחדים לשטר העברת זכויות

המעבירים והנעברים מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן:

נספח.1 כל (על שלכם המקורי המכר חוזה מכח בלבד, חוזיות וחובות זכויות של היא ההעברה
[להלן: הזכויות העברת בשטר כמפורט הדירה לגבי לו) המקורי/הדירהותוספת ],החוזה

והניתנות להעברה לפי החוזה המקורי ולפי כל דין.

הרכוש.2 על הממונה אצל אצלכם, לרבות לדירה, בקשר הזכויות לגבי רלוונטי רישום כל בדקנו
[להלן: ושומרון ביהודה האזרחי במינהל והנטוש רשםהממונההממשלתי המשכונות, רשם ,[

לאחר לנו, הידוע ככל זו. להעברה מניעה אין כי ומצאנו אחר, רלוונטי מרשם וכל החברות
לרבות לדירה, בקשר הזכויות לעיל, כאמור המתאימים והבירורים הבדיקות כל את שערכנו
וזכויותינו בחתימתנו, בזה המצורף הזכויות אישור נוסח את תואמות שלישיים, צדדים זכויות
אישור בנוסח נזכרת שאינה ג' צד זכות וכל שיפוטי צו עיקול, מישכון, שעבוד, מכל נקיות
לרבות זו), עיסקה מכח (שאינן לדירה בקשר ג' צד זכויות שקיימות ככל הנ"ל. הזכויות
המתאימים האישורים את לכם ולהמציא לסלקם נדאג אנו משכנתא, הלוואות בגין ובעיקר

על כך, כתנאי לביצוע ההעברה.

בכל.3 כהגדרתם מקרקעין" ב"פנקסי להירשם מיועדות אינן לדירה בקשר הזכויות כי לנו ידוע
זכויות לרישום בקשר התחייבויות או חובה שום עליכם ואין בלבד, בספריכם אלא שהוא דין

אלה בפנקסי מקרקעין כלשהם.

לרבות.4 הנעברים, לבין המעבירים שבין כיו"ב וכל התחייבות הסכם, דברים, זכרון חוזה, כל
אם בין והכל שהוא, סוג מכל ואחריות חבות כל עליכם יטיל לא הדירה, לגבי המכר חוזה
לפינוי בקשר כלשהי חובה עליכם תחול לא מהאמור, לגרוע מבלי לאו. אם ובין לכם נמסר
בקשר סוג מכל וחובות לשעבודים ובקשר כלשהם, לתשלומים בקשר בדירה, החזקה ומסירת

 לדירה.

דרישותיכם.5 ע"פ והאישורים המסמכים כל בהמצאת מותנה בספריכם בפועל ההעברה ביצוע
אישור איכלוס, ועדת אישור עיריה, אישור מיסים, אישורי מהאמור לגרוע ומבלי דין, כל וע"פ

סילוק זכויות צד ג' וכל כיו"ב.

התחייבויות.6 למעט אחרת, עילה ומכל המקורי החוזה מכח כלפיכם ותביעה טענה כל לנו אין
על מולאו שלא ככל וכיו"ב, הממונה עם חכירה חוזה חתימת זכויות, בהעברת הקשורות

ידיכם עד היום.

הממונה..7 בספרי בדירה הזכויות להעברת הפניה מכם נקבל בספריכם ההעברה רישום לאחר
ההפניה, קבלת לאחר סביר זמן תוך הממונה בספרי הזכויות להעברת להביא מתחייבים אנו
הנוסח לפי הנדרשים המסמכים על חתימה לרבות בכך, הכרוכות הפעולות כל את ולבצע
הזכויות העברת לאחר סמוך לכם, להמציא מתחייבים אנו כן כמו הממונה. אצל המקובל

אצל הממונה, את אישורו על כך.
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