ניהול גביית חובות
תוספת מס'  10לפוליסה מס' ________________)להל" :פוליסת הביטוח"(;
שהוצאה ביו _____________ל _________________ )להל" :המבוטח"(
.1

תוספת זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח.

.2

למרות האמור בסעיפי  14.1.3ו  15.2לפוליסה ומבלי לגרוע מהאמור בסעי 15.3
לפוליסה ,מוסכ בזאת כי החברה תקבל לידיה את ניהול גביית חובות הקונה כאמור להל!:
ש קונה:
מס' קונה:
המכוסה/י על פי הפוליסה )להל!" :הקונה"(,
ובלבד שחובות הקונה הינ בגי! משלוחי שבוצעו בתקופת הביטוח הקבועה בנספח א'.

.3

ניהול גביית חובות הקונה על ידי החברה כאמור בתוספת זו יעשה בכפו לקבלת ייפוי כוח
מאת המבוטח המייפה את כוחה של החברה לנהל בשמו ובמקומו את כל ההליכי ו/או
לעשות את הפעולות הנדרשות .לחברה שיקול הדעת להחליט ,כיצד לנהל הגבייה ,לרבות
באמצעות חברת גבייה ו/או עור( די! ו/או גור מוסמ( אחר )להל!" :חברת גבייה"(.

.4

ייפוי הכוח יינת! באמצעות חתימה על מסמ( המצור לתוספת זו כ"נספח  "1ומהווה חלק
בלתי נפרד הימנה.
 .5א .המבוטח יפעל בתאו ע החברה לגביית חובות הקונה וינקוט לש כ( בכל הפעולות
הדרושות כפי שתורה לו החברה ו/או חברת הגבייה.
ב .המבוטח מתחייב לעדכ! את החברה בכל הידוע לו ,לחתו ו/או לעשות כל פעולה שיידרש
על ידי החברה ו/או חברת הגבייה לש הקטנת ההפסד.
ג .המבוטח ידווח לחברה ,באופ! שוט ,על כל הפעולות שביצע לש גביית החובות.

.6

משייפה המבוטח את כוחה של החברה לנהל בשמו ובמקומו את הליכי הגבייה ,יהא
המבוטח ו/או כל גור אחר מטעמו בי! באר +ובי! בחו"ל ,מנוע מליצור קשר ע הקונה
באשר להליכי הגבייה ו/או באשר לאופ! הסדרת חובותיה למבוטח ,אלא א כ! אישרה
ו/או הורתה החברה למבוטח בכתב אחרת.

.7

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.

תארי!__________ :
____________________________________
ב.ס.ס.ח  החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

לכבוד
בססח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ
רח' שנקר 2
תלאביב 680101

נספח 1
)תוספת מס' (10

אנו החתומי מטה _____________________________________________________
ח .פ / .ח .צ ____________________ .שמקו מושב ___________________________
מייפי בזאת את כוחכ לנהל בשמנו ובמקומנו את כל ההליכי ו/או לעשות את כל הפעולות
הדרושות לפי שיקול דעתכ הבלעדי והמוחלט ,לגביית החוב מקונה שפרטיה נקובי להל!:
א.
ושבוטחו על ידכ במסגרת פוליסה מספר ________ )להל!" :הקונה"( ,לרבות הזכות למנות
ולפטר לש כ( עו"ד ו/או חברות גבייה ו/או גור אחר כלשהו )להל" :חברת הגבייה"(
במסגרת הפעולות לגביית החוב ו/או ההליכי הדרושי כנ"ל ,אנו מייפי בזאת את כוחכ
לעשות ,בי השאר ,את הפעולות הבאות או חלק ככל שהדבר ייראה לכ לפי שיקול דעתכ
הבלעדי והמוחלט.
לנקוט בכל הפעולות הדרושות לגביית החוב ,לחתו בשמנו ובמקומנו על כל מסמ(
.1
שיידרש ,להעביר ו/או להמציא כל מסמ( , ,לחברת הגבייה ו/או לצד ג' כלשהו ,להורות על
הגשת תביעה או תביעה שכנגד ,ערעור ,ו/או כל הלי( אחר הנוגע או הנובע מהעניי! הנ"ל
ללא יוצא מ! הכלל.
למסור כל עניי! הנוגע או הנובע מהעניי! האמור לבוררות ולחתו על כל מסמ( שיידרש
לצור( כ( בשמנו ובמקומנו .
.2

להסכי ו/או לחתו בשמנו ובמקומנו על ייפויי כוח ,הסכמי ו/או הסדרי כלשה
לרבות הסכמי שכר טרחה ו/או הסכמי פשרה ,להסכי בשמנו ובמקומנו להסדרי חובות
ופירעו!  ,ולקבל בשמנו ובמקומנו כל מסמ( שאנו רשאי לקבלו על פי די!.

.3

להופיע בשמנו ובמקומנו מחו +לבית המשפט ובפני כל בתי המשפט ,בתי די! למיניה,
גופי משפטיי ,גופי אדמיניסטרטיביי ו/או רשויות ומוסדות אחרי.

.4

להוציא לפועל כל פסק די! או החלטה ,או צו ,לאכו הסכמי ,ו/או לעשות את הפעולות
המותרות על פי הדי!.

.5

לקבל ולבצע תשלומי ,לרבות תשלומי שכר טרחה ,לגבות את סכו החוב או כל סכו
אחר הנוגע לעניי! הנ"ל בשמנו ובמקומנו.

.6

להעביר את הסמכויות שבמסמ( זה ,כול! או מקצת! ,לחברת הגבייה ,למנות ולפטר את
חברת הגבייה ולמנות אחרי במקומה.

.7

לנהל את ענייננו הנ"ל לפי ראות עיניכ ובאופ! שתמצאו לנכו! ולמועיל בקשר ע העניי!
הנ"ל.

.8

למע! הסר ספק ,מובהר בזאת כי ,את תהיו רשאי על פי שיקול דעתכ הבלעדי
להפסיק את הניהול ו/או הטיפול בגביית החוב עבורנו ,בכל שלב ושלב של הטיפול בו.

כמו כ ,הננו מתחייבי בזאת בפניכ כדלקמ:
.1

לשפותכ מיד ע קבלת דרישתכ הראשונה בכתב בגי! אגרות בית משפט ,שכר טרחה,
והוצאות אחרות שיהיו לכ לגביית החוב ,בהתא לחלקנו היחסי בחוב כפי שיחושב על
ידכ.

.2

הננו מתחייבי להחזיר לכ מיד ע דרישתכ הראשונה כל סכו שנהיה חייבי לכ
כתוצאה מניהול הגבייה על ידכ ,לרבות סכומי שייפסקו נגדכ על ידי סמכות
שיפוטית כלשהי ו/או הפסדי שייגרמו לכ עקב ניהול הגבייה על ידכ.

.3

בכל מקרה שזכאותנו על פי הפוליסה לא תוכר מכל סיבה שהיא על ידכ נשיב לכ מיד
ע דרישתכ הראשונה את כל ההוצאות שהוצאת ו/או את כל ההפסדי שנגרמו לכ
בקשר ע גביית החוב .

.4

נדווח לכ מיידית אודות קבלת סכו החוב ו/או סכומי כלשה על חשבו! החוב על ידי
הקונה ו/או על ידי צדדי שלישיי.

.5

נחתו על כל מסמ( שנדרש לחתו עליו על ידכ ו/או על ידי חברת הגבייה ,לרבות ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל ,נחתו על יפויי כוח ,הסדרי פשרה ,תצהירי ,בקשות לבית
משפט ,ועוד.

.6

נופיע בכל מקו שנידרש ,לרבות לש מסירת מסמכי ,מסירת עדות ,חקירה ,הכנה
לעדות ,חתימה על מסמכי ,תצהירי ,ייפויי כוח ,ברור עובדות ועוד.

.7

נמסור כל מידע ו/או נמציא לכ ו/או לחברת הגבייה כל מסמ( שנידרש לצור( הטיפול
בגביית החוב מיד ע קבלת דרישתכ הראשונה.

.8

לא נעשה פעולות שיש בה! כדי לסכל את גביית החוב .כל הפעולות שייעשו מטעמנו ,ייעשו
בתאו עמכ מראש ובכתב.
משייפנו את כוחה של החברה לנהל בשמנו ובמקומנו את הליכי הגבייה ,נהיה אנו ו/או כל
גור שהוא מטעמנו בי! באר +ובי! בחו"ל ,מנוע מליצור קשר ע הקונה באשר להליכי
הגבייה ו/או באשר לאופ! הסדרת חובותיה לנו ,אלא א כ! תאשרו ו/או תורו לנו בכתב
אחרת.

.9

הננו מוותרי בזאת מראש על כל טענה שעשויה להיות לנו בדבר אופ! ניהול הלי( הגבייה
על ידכ.

_________________

_______________________________

)תארי((

)חתימה  +חותמת(

