בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים
תאריך__________________ :

פרטי הנכס שבגינו מוגשת הבקשה:
מספר חשבון חוזה________________________ :

מספר מד המים____________________ :

כתובת הנכס_____________________________________________________________________ :
רחוב

מספר בית

קומה

מספר דירה

עיר

פרטי מגיש הבקשה:
שם ומשפחה____________________________ :

מספר ת.ז______________________________ :.

מספר טלפון _____________________________ :טלפון נוסף______________________________:
זיקה לנכס:

 הנני הבעלים של הנכס.
 הנני שוכר בנכס (שם בעל הנכס.)_____________________________ :
 הנני מייצג את דיירי הבניין (במקרה של חיוב חריג במד המים הראשי של הבניין).

פירוט הבקשה:
 בירור חיוב חריג במד המים הפרטי (דירתי) שלי.
 בירור חיוב חריג במד המים הראשי של הבניין.
תקופת החיוב שלגביה מבוקש הבירור_______________:
כמות המים שנמדדה במד המים:
 בתקופת הצריכה החריגה ________ :מ"ק
 בתקופה המקבילה בשנה קודמת _______ :מ"ק (תקופה)__________:

או

 בכל אחת משתי תקופות החיוב האחרונות ________ :מ"ק (תקופה)__________:
________ מ"ק (תקופה)__________:

הערות___________________________________________________________:

אני ,החתום מטה ,מצהיר ומתחייב בזאת כי:
( )1לא ידועה לי כל סיבה לצריכה החריגה
( □ )2לא הגשתי בשנתיים האחרונות בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים במד המים
המשויך לי.
□ למיטב ידיעתי לא הוגשה בשנתיים האחרונות בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים
במד המים הראשי בנכס.
אאפשר לנציג מטעמכם לבקר בנכס ולבדוק את נסיבות הצריכה החריגה ככל הנדרש.
()3

להצהרה זו נדרש לצרף את המסמכים להלן:

____________________________
חתימת המצהיר
 אישור שנחתם ביד שרברב כי לא נמצאו סימנים לנזילה ,חיבור שלא כדין למערכת המים או
שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס.

הסברים למילוי הטופס
 .1צריכה חריגה היא כמות מים השווה או עולה על  150%מכמות המים שנמדדה במד מים משוייך ,ובמד מים ראשי-
מהפרשי המדידה ,בתקופה המקבילה בשנה הקודמת ,ובהיעדר תקופה מקבילה כאמור -מכמות המים הממוצעת
שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד המים ,ובלבד שלא תפחת מ 15 -מ"ק בחודש במד מים
משוייך ,ולגבי הפרשי מדידה בנכס -מ 20 -מ"ק בחודש.
 .2יש למלא את כמות המים שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת; רק אם לא נערכה מדידה בתקופה המקבילה
מסיבה כלשהי (הצרכן לא היה רשום בפנקסי החברה כמקבל שירותי מים בנכס; הנכס חובר לתשתית המים לפני
פחות משנה וכיוצא באלה) יש למלא את כמות המים שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נערכה מדידה.
 .3באישור יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס ,מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך.

את טופס ההצהרה והמסמכים הנלווים יש לשלוח למיתב לכתובת :רח' העליה השניה  ,5פ"ת  ; 4910402או לפקס03-9306266 :

