דף הסבר  -בקשת חייב בטענת פרעתי
א .הסבר מהות הבקשה
בטופס זה ניתן להגיש בקשת חייב בטענת פרעתי.
פרעתי הינה טענה כי החוב שולם או שפסק הדין קוים.

ב .כיצד יש להגיש את הבקשה


הקפד למלא את כל הסעיפים בטופס.



יש לצרף בקשה מנומקת  +תצהיר



חתום בתחתית הטופס.



אופן הגשה:
 אזור אישי :עורכי דין בעלי כרטיס חכם יכולים להגיש את הבקשה באמצעות האזור האישי. דואר אלקטרוני  /פקס :חייב יכול לשלוח את הבקשה בפקס או מייל ללשכה בה מתנהל התיק. שליחה בדואר :ניתן לשלוח ללשכה בה מתנהל התיק. -הגשה בלשכה :ניתן להגיש את הבקשה בכל לשכת ההוצאה לפועל.

ג .צרופות (מסמכים שחובה לצרף לטופס)
 טופס " 236בקשה בטענת פרעתי" מלא וחתום – מצורף לדף הנחיות זה
 בקשה מנומקת
 תצהיר לאימות העובדות בבקשה בצירוף המסמכים הרלבנטיים – יש לחתום בפני עורך דין /רשם /שופט וכל
מי שהוסמך לכך לפי דין.
 צילום תעודת זהות

ד .מה הלאה?


בקשתך תועבר לעיון בפני רשם ההוצאה לפועל ,שהוא הגורם השיפוטי במערכת ההוצאה לפועל.



החלטה תשלח אליך תוך  45ימים ממועד הגשת הבקשה.



באפשרותך לברר האם ניתנה החלטה באמצעות ה"איזור האישי" באתר האינטרנט או באמצעות מוקד
שירות טלפוני  *35592או 073-2055000
הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו ,אך הוא מיועד לנשים וגברים.
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לשכת ההוצאה לפועל ב:

תאריך
בקשה:

מספר תיק:

מספר תיק פרטני( :בקשה בתיק איחוד)

חודש

שנה

יום

בקשת חייב בטענת פרעתי
1

פרטי המבקש
חייב במקרה של מס' חייבים ציין מס' חייב__

זוכה במקרה של מס' זוכים ציין מס' זוכה __

שם פרטי:

שם משפחה:

טלפון:

כתובת:

אחר_________

מספר זיהוי:
ס"ב

דואר אלקטרוני:

0

@

מ.ר.

פרטי עו"ד:

2

הבקשה מוגשת בעניין
צד ג'

חייב
שם פרטי:

מספר זיהוי:

שם משפחה:

ס"ב

3

טענת פרעתי
[ ]119בקשה בטענת פרעתי
[ ] מצ"ב בקשה מנומקת  +תצהיר.

4

מסמכי חובה הנדרשים לצרף לבקשה
 בקשה מפורטת  -יש לצרף בקשה מנומקת לטופס זה.
 תצהיר התומך בבקשה בו מפורטות כל העובדות הנוגעות בעניין.
 צילום ת.ז.

5

חתימת המבקש
__________________

תאריך
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_______________________

_________________________________

שם מלא

חתימה
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