תאריך __________2021,

לכבוד
סלקום ישראל בע"מ
רח' הגביש 10
ת.ד4060 .
נתניה 42140
א.ג.נ,.
הנדון :כתב סילוק וויתור
אנוי הח"מ XXX ,ת.ז _________ .מצהיר ומאשר בזה כדלקמן:
.1

הריני לאשר בזאת ,כי תשתית הסיבים של חברת סלקום ישראל בע"מ ו/או סלקום
תקשורת קווית ש.מ ו/או חברות הקשורות אליהן (להלן" :סלקום") הותקנה בXX-
ברחוב  XXXב( XX-להלן":תשתית סלקום" או "הבניינים").

.2

אני מאשר כי נתקבלו כל האישורים הנדרשים מאת נציגות הבית המשותף ברחוב XXX
להתקנת תשתית סלקום בבניין  XXXוכן הנני מאשר כי לאחר שבדקתי אישית נתקבלו
כל האישורים הנדרשים של נציגויות הבית המשותף של הבניינים  XXXלהתקנת תשתית
סלקום בבניינים הנ"ל.

.3

רשמתי לפני את הודעתכם לפיה הינכם מוכנים לשלם לנו לפנים משורת הדין את הסך של
( ₪ 1,500במילים :אלף וחמש מאות ש"ח) (להלן " :התשלום" או "תשלום חד פעמי").
התשלום כאמור לעיל ,ישולם לנציגות הבית המשותף  XXXעבור התקנת התשתית ב4-
הבניינים ( XXXלהלן":הבניינים").

.4

ויובהר ,התשלום בסעיף  3לעיל משולם לנציגות הבית המשותף  XXXלסילוק סופי
מוחלט ובלתי חוזר של כל טענות ו/או דרישות הבניינים כלפיכם .העברת התשלום תבוצע
בתוך  30יום ,ממועד החתימה על מסמך זה.
אתם תנכו מהסכום הנ"ל מס במקור ,ככל שקיים ,בשיעור הקבוע לפי דין.

.5

יודגש כי התשלום לעיל ישולם לפנים משורת הדין ואין בתשלומו כדי להוות הודאה
כלשהי מצדכם באחריות כלשהי לתשתית סלקום בבניינים ו/או לנזקים כלשהם שנגרמו
לבניינים ,במידה ונגרמו ,ו/או באחריות לתיקונם.

.6

עם חתימת נציגות הבית המשותף על מסמך זה ותשלום הסכום כאמור לעיל ,הבניינים
מוותרים בזה ללא תנאי ,באופן מוחלט ,סופי ובלתי חוזר ,על כל זכות ו/או טענה ו/או
תביעה כלפי סלקום ו/או בקשר לסלקום ו/או בקשר לתשתית סלקום בבניינים ו/או כל
הסכם ו/או הסדר עימכם בכתב או בע"פ ובקשר לבניינים ו/או נזק שנגרם להם ,וכל ענין

הכרוך או הנובע מאלה ,וכן נהיה מושתקים ומנועים מלטעון כלפיכם ו/או כלפי מי
מטעמכם כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר לנ"ל.
.7

אם תוגש נגדכם ו/או נגד מי מטעמכם (לרבות מבטחיכם) ,על -ידי הבניינים ו/או מי
מטעמנו ,תביעה כלשהי בגין התשתית בבניינים ו/או השבת מצב הבניינים לקדמותם ו/או
נזק כלשהו שנגרם לבניינים ו/או אחת מהעילות המנויות בסעיף  6לעיל ,הננו מתחייבים
לפצותכם בגין הסכומים ו/או ההוצאות שתאלצו לשאת בהם בשל כך ,מיד עם דרישתכם
ומבלי שייגרם לכם חסרון כיס.

.8

הננו לאשר כי נשמור בסודיות הן את דבר קיומו של הסכם זה והן את תכנו ומתחייבים
לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח שקיום ההסכם ותכנו לא יובאו לידיעת צד ג'
כלשהו .להסרת ספק ,אין באמור לגרוע מזכותי להציג הסכם זה במסגרת הליך משפטי בו
הוא זכאי לנקוט במקרה של הפרת הסכם זה על ידי סלקום או מי מהם או מי מטעמם או
במקומם.

.9

הננו לאשר כי אני חותם על כתב וויתור זה מרצוני החופשי וללא אונס ו/או כפיה מכל סוג
שהוא.
הרינו לאשר את האמור בכתב וויתור וסילוק זה ,על כל סעיפיו ולראייה באתי על החתום :

___________________________________
נציגות הבית המשותף XXX

_____________________
XXXX

באמצעות מורשה החתימה מטעם הנציגות ברחוב XXXXX
מר XXX

תאריך_______________ :
אישור
אני הח"מ  | XXXראש צוות בקרת פרוייקטים | תחום תכנון תפעול ובקרה אגף טכנולוגיות ,עובד
סלקום ישראל בע"מ ,מאשר בזאת כי ה"ה אשר שמותיהם מצויינים לעיל ,חתמו בפני על מסמך
זה.

____________________
חתימה

