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   . ספח צ"ב צילום תעודת זהות שלי+ר .1
  
 םאיאחר םינא ו/או המציג מטעמם הכונס, ידוע לי כי הנכס נמכר במצבו הפיזי והמשפטי כפי שהוא .2

 או למתן הפרטים בדבר הנכס. םלמצב  
  
 ת ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. לקבל א יםמתחייב םאינ יםידוע לי ואני מסכים לכך שהכונס .3
  
  זכות לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם ו/אום לעצמ ים שומר ים ידוע לי ואני מסכים לכך שהכונס .4

 לקיים תחרות בין המציעים בכל דרך שימצאו לנכון. 
  
 .בית המשפט בת"א כמו  כן, ידוע לי ואני מסכים שהמכירה כפופה לאישור   .5

  
 מיום אישור בית המשפט.י שהפינוי מהיר ידוע ל  .6
  
אני מסכים לכך שבמידה ואחזור בי מהצעתי או שלא אשלם את הסכום הנקוב בהצעתי, סכום השיק  .7

 .המשפטעפ"י החלטת בית כונסי הנכסים ושכ"ט לטובת  הבנקאי או הערבות הבנקאית שצירפתי יחולט  
  
 .או עמלה כלשהי דמי תיווך מיםמשל םאינ ו/או המוכרים ים הכונסשבכל מקרה  ידוע לי .8

  

 ידוע לי שהעברת הזכויות בנכס לקונה יהיה על אחריותו ועל חשבונו של הקונה/הזוכה. .9
  

 ידוע לי שהסכם מכר יוכן מול הזוכה לאחר ההתמחרות.   .10
  

 בהתמחרות ולא אזכה אזי אקבל חזרה את השיק הבנקאי שנתתי.תתף ידוע לי  שככל שאש .11
  

כן הובהר לי שאני רפאל רפאלוב כמפורט במודעה תתקיים תיערך במשרדו של עו"ד ידוע לי שההתמחרות   .12
 חייב לוודא באותו יום טלפונית שאכן מתקיימת ההתמחרות.
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