הסכ– הסבת אופציה
שנער ונחת בע"ה בתלאביב ביו
בי:

לחודש

מליבו ניהול פרוייקטי בע"מ ח.פ514525054.
רח' ביאליק  ,155ר"ג
)להל – "המעביר"(

שנת 2013

מצד אחד

לבי:
ש______________ :

ת.ז__________ .

ש_____________ :

ת.ז__________ .

שכתובת _______________________________
)כול ביחד וכל אחד לחוד יקראו להל" :הנעברי"(

מצד שני
הואיל

וה"ה טבצ'ניק מרי ת.ז , 00388421 .הינה הבעלי הרשו במקרקעי המצויי בי
הרחובות קיש והנביאי בפ"ת בפ"ת והידועי כחלקה  11בגוש  6390כמפורט
בהעתק נסח רישו המקרקעי המצור ,להסכ זה כנספח א' )להל " -החלקה"(;

והואיל

והוענקה למעביר אופציה לרכישת חלק מהחלקה כמפורט בהסכ האופציה המצ"ב
להסכ זה כנספח ב' ולהסכ המכר המצ"ב להסכ זה כנספח ב') 1להל" :הסכ
האופציה" ו – "הסכ המכר" בהתאמה(;

והואיל

והמעביר מבקש לסחר לנעברי והנעברי מבקשי לקבל את האופציה המתייחסת
למגרשי מס' _______ )המהווה מחצית ממגרש על פי התב"ע( באופ שלפיו יהיו
זכאי הנעברי לזכויות בחלק המגרש כמסומ על פי התשריט המצ"ב להסכ זה
כנספח ג' )להל" :הממכר"(;

לפיכ ,הוסכ הוצהר והותנה בי הצדדי כדלקמ:
.1

המבוא יהווה חלק בלתי נפרד מהסכ זה.

.2

המעביר מצהיר בזאת שכל זכויותיו על פי הסכ האופציה נקיות מכל שיעבוד ו/או
משכנתא ו/או עיכבו ו/או זכויות צד ג' מכל סוג ומי.
הנעברי מצהירי כי קראו את הסכ האופציה ואת הסכ המכר וכי הוראותיה
ברורות לה.

.3

הסבת האופציה

2
כנגד תשלו התמורה הנקובה בסעי 4 ,שלהל ,מעביר בזאת המעביר את כל זכויותיו
וחובותיו על פי הסכ האופציה )בהתייחס לממכר בלבד( לידיה של הנעברי והנעברי
מקבלי בזאת לידיה את כל זכויותיו וחובותיו של המעביר על פי הסכ האופציה
)בהתייחס לממכר בלבד(.
.4

תמורת ההסבה
בתמורה להסבת האופציה )בהתייחס לממכר בלבד( לידי הנעברי ,ישלמו הנעברי
למעביר ,במועד חתימת הסכ זה ,ס 0של ) 1 216,500מאתיי ושש עשרה אל ,וחמש
מאות ש"ח( )כולל מע"מ(.

.5

החל מיו חתימת הסכ זה נכנסי הנעברי לנעלי המעביר ומקבלי עליה את כל
חובות וזכויות המעביר על פי הסכ האופציה ככתב וכלשונ ביחס לממכר.

.6

תשלו מיסי
כל צד ישא בכל תשלומי המיסי מכל מי וסוג שהוא החלי עליו בגי הסכ זה.
בנוס ,הנעברי מצהירי כי ידוע לה כי יידרשו לשאת בכל המיסי החלי עליה
כרוכשי על פי הסכ המכר וכמפורט ש.
ולראיה באו הצדדי על החתו לעיל:

המעביר ע"י מורשה חתימה מטעמו

הנעברי

