ניהול גביית חובות
תוספת מס'  10לפוליסה מס' ) XXXXXXXXXXXXXXלהלן" :פוליסת הביטוח"(;
שהוצאה ל
.1

–XXXXXXXXXXXXXX

)להלן" :המבוטח"(

תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח.

 .2למרות האמור בסעיפים  14.1.3ו 15.2 -לפוליסה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  15.3לפוליסה,
מוסכם בזאת כי החברה תקבל לידיה את ניהול גביית חובות הקונה המחוסה עפ"י הפוליסה
)להלן" :הקונה"(
ובתנאי כי חובות הקונה הינו בגין מכירות ו/או שרותים שבוצעו בתקופת הביטוח הקבועה בנספח
א' ,נספח תנאים מיוחדים לפוליסה ,כפי שישתנה מעת לעת וזאת בכפוף לאמור להלן.
.3

המבוטח יפעל בתאום עם החברה לגביית חובות הקונה בהגיע מועד פרעונם המוסכם ,וינקוט
לשם כך בכל הפעולות הדרושות ,וזאת כל עוד לא הוחלט ע"י החברה לנהל הגבייה ,לרבות
באמצעות עו"ד ו/או חברת גבייה ו/או גורם מוסמך אחר כלשהו  .המבוטח ידווח לחברה,
באופן שוטף ,על כל הפעולות שביצע לשם גביית החובות.

.4

לחברה שיקול הדעת להחליט על פי ראות עיניה ,כיצד לנהל הגבייה ,לרבות באמצעות חברת
גבייה ו/או עו"ד ו/או גורם מוסמך אחר )להלן" :חברת גבייה"( .משנתקבלה החלטת החברה
כאמור לעיל ,תנוהל הגבייה על ידי החברה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי אין באמור לעיל כדי להטיל חובה על החברה לנהל את
הגבייה בכל מקרה ומקרה והדבר נתון להחלטתה.

.5

ניהול גביית חובות הקונה ע"י החברה כאמור בתוספת זו יעשה בכפוף לקבלת ייפוי כוח מאת
המבוטח המייפה את כוחה של החברה לנהל בשמו ובמקומו את כל ההליכים ו/או לעשות
את הפעולות הנדרשות לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה ,לגביית החוב
מהקונה ,לרבות הזכות למנות ולפטר לשם כך את חברת הגבייה.

.6

ייפוי הכוח יינתן באמצעות חתימה על מסמך ההתחייבות המצורף לתוספת זו כ"נספח "1
ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

.7

משייפה המבוטח את כוחה של החברה לנהל בשמו ובמקומו את הליכי הגבייה ,יהא המבוטח
ו/או כל גורם שהוא מטעמו בין בארץ ובין בחו"ל ,מנוע מליצור קשר עם הקונה באשר
להליכי הגבייה ו/או באשר לאופן הסדרת חובותיהם למבוטח ,אלא אם כן אישרה ו/או
הורתה החברה למבוטח בכתב אחרת.

.8

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסייג ו/או להפסיק על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי
את ניהול גביית חובות הקונה ,בכל שלב ושלב של הטיפול ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,במקרה שהסתבר כי קיימת מחלוקת מסחרית בין המבוטח לבין הקונה ,ו/או
שאין כדאיות לדעת החברה בהמשך הפעולות לגביית החוב.

.9

המבוטח מתחייב לעדכן את החברה בכל הידוע לו ,לחתום ו/או לעשות כל פעולה שיידרש ע"י
החברה ו/או חברת הגבייה לשם הקטנת ההפסד.
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נספח 1
)תוספת מס' (10

אנו החתומים מטה _____________________________________________________
ח .פ / .ח .צ ____________________ .שמקום מושבם ___________________________
מייפים בזאת את כוחכם לנהל בשמנו ובמקומנו את כל ההליכים ו/או לעשות את כל הפעולות
הדרושות לפי שיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט ,לגביית החוב מקונים שפרטיהם נקובים בנספח 2
להלן ושבוטחו על ידכם במסגרת פוליסה מספר ________ )להלן" :הקונה"( ,לרבות הזכות
למנות ולפטר לשם כך עו"ד ו/או חברות גבייה ו/או גורם אחר כלשהו )להלן" :חברת הגבייה"(
במסגרת הפעולות לגביית החוב ו/או ההליכים הדרושים כנ"ל ,אנו מייפים בזאת את כוחכם
לעשות ,בין השאר ,את הפעולות הבאות או חלקן ככל שהדבר ייראה לכם לפי שיקול דעתכם
הבלעדי והמוחלט.
לנקוט בכל הפעולות הדרושות לגביית החוב ,לחתום בשמנו ובמקומנו על כל מסמך
.1
שיידרש ,להעביר ו/או להמציא כל מסמך ,בלי יוצא מהכלל ,לחברת הגבייה ו/או לצד ג'
כלשהו ,להורות על הגשת תביעה או תביעה שכנגד ,ערעור ,ו/או כל הליך אחר הנוגע או
הנובע מהעניין הנ"ל ללא יוצא מן הכלל.
למסור כל עניין הנוגע או הנובע מהעניין האמור לבוררות ולחתום על כל מסמך שיידרש
לצורך כך בשמנו ובמקומנו .
.2

להסכים ו/או לחתום בשמנו ובמקומנו על ייפויי כוח ,הסכמים ו/או הסדרים כלשהם
לרבות הסכמי שכ"ט ו/או הסכמי פשרה ,להסכים בשמנו ובמקומנו להסדרי חובות ופרעון
שהם לרבות הסדר מועדון פריז ,ולקבל בשמנו ובמקומנו כל מסמך שאנו רשאים לקבלו
עפ"י דין.

.3

להופיע בשמנו ובמקומנו מחוץ לבית המשפט ובפני כל בתי המשפט ,בתי דין למיניהם,
גופים משפטיים ,גופים אדמיניסטרטיביים ו/או רשויות ומוסדות אחרים.

.4

להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה ,או צו ,לאכוף הסכמים ,ו/או לעשות את הפעולות
המותרות על פי הדין.

.5

לקבל ולבצע תשלומים ,לרבות תשלומי שכ"ט ,לגבות את סכום החוב או כל סכום אחר
הנוגע לעניין הנ"ל בשמנו ובמקומנו.

.6

להעביר את הסמכויות שבמסמך זה ,כולן או מקצתן ,לחברת הגבייה ,למנות ולפטר את
חברת הגבייה ולמנות אחרים במקומה.

.7

לנהל את ענייננו הנ"ל לפי ראות עיניכם ובאופן שתמצאו לנכון ולמועיל בקשר עם העניין
הנ"ל.

.8

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אתם תהיו רשאים על פי שיקול דעתכם להפסיק הניהול
ו/או הטיפול בגביית החוב עבורנו ,בכל שלב ושלב של הטיפול בו ,לרבות במקרה שהסתבר
שקיימת מחלוקת מסחרית בינינו לבין הקונה ו/או שאין לדעתכם כדאיות בהמשך
הפעולות לגביית החוב וכו'.

-2-

כמו כן ,הננו מתחייבים בזאת בפניכם כדלקמן:
.1

לשפותכם מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בגין אגרות בית משפט ,שכ"ט,
והוצאות אחרות שיהיו לכם לגביית החוב ,בהתאם לחלקנו היחסי בחוב כפי שיחושב על
ידכם.

.2

הננו מתחייבים להחזיר לכם מיד עם דרישתכם הראשונה כל סכום שנהיה חייבים לכם
כתוצאה מניהול הגבייה על ידכם ,לרבות סכומים שייפסקו נגדכם ע"י סמכות שיפוטית
כלשהי .ו/או הפסדים שייגרמו לכם עקב ניהול הגבייה על ידכם.

.3

בכל מקרה שזכאותנו על פי הפוליסה לא תוכר מכל סיבה שהיא על ידכם נשיב לכם מיד
עם דרישתכם הראשונה את כל ההוצאות שהוצאתם ו/או את כל ההפסדים שנגרמו לכם
בקשר עם גביית החוב .

.4

נדווח לכם מיידית אודות קבלת סכום החוב ו/או סכומים כלשהם ע"ח החוב ע"י הקונה
ו/או ע"י צדדים שלישיים.

.5

נחתום על כל מסמך שנדרש לחתום עליו על ידכם ו/או על ידי חברת הגבייה ,לרבות ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,נחתום על יפויי כוח ,הסדרי פשרה ,תצהירים ,בקשות לבית
משפט ,ועוד.

.6

נופיע בכל מקום שנידרש ,לרבות לשם מסירת מסמכים ,מסירת עדות ,חקירה ,הכנה
לעדות ,חתימה על מסמכים ,תצהירים ,ייפויי כוח ,ברור עובדות ועוד.

.7

נמסור כל מידע ו/או נמציא לכם ו/או לחברת הגבייה כל מסמך שנידרש לצורך הטיפול
בגביית החוב מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה.

.8

לא נעשה פעולות שיש בהן כדי לסכל את גביית החוב .כל הפעולות שייעשו מטעמנו ,ייעשו
בתאום עמכם מראש ובכתב.
משייפנו את כוחה של החברה לנהל בשמנו ובמקומנו את הליכי הגבייה ,נהיה אנו ו/או כל
גורם שהוא מטעמנו בין בארץ ובין בחו"ל ,מנוע מליצור קשר עם הקונה באשר להליכי
הגבייה ו/או באשר לאופן הסדרת חובותיהם לנו ,אלא אם כן תאשרו ו/או תורו לנו בכתב
אחרת.

.9

הננו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעשויה להיות לנו בדבר אופן ניהול הליך הגבייה
על ידכם.

_________________
)תאריך(

_______________________________
)חתימה  +חותמת(

