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 ממון הסכם

 XXXֹֹֹֹֹֹֹֹ בשנת XXXֹֹֹֹֹֹֹֹ לחודשXXX  ביום ונחתם שנערך                                            

 

 ("'א צד": להלן)                         ...... ז.ת    XXXX  :בין

  XXXXX :הכתובתש

                 

 ("'ב צד": להלן)   ....... ז.ת   XXXX  :לבין

         XXXXX: ותכתובש

                                                      

 .XXXX ביום י"כדמו ז"זל להינשא עומדים 'ב וצד' א וצד : הואיל

 .נישואיהם בטרם, הסכם הוראות י"עפ כלכלייםהו הממוניים יחסיהם את להסדיר מבקשים והצדדים  והואיל

 

 :כדלקמן םהצדדי בין והותנה הוסכם כן על אשר

 .אחת בכפיפה עמו ויקרא ממנו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1

 .זה בהסכם יוסדרו, ביניהם הממוניים העניינים כל כי מסכימים הצדדים .2

 הנובעות להתחייבויות פרט השני הצד כנגד שהוא עניין בכל תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל מהצדדים למי תהא לא .3

 .זה מהסכם

 ההסדרים יחולו, וחלילה חס הזוג מבני אחד של מותו עם או/ו פרידתם עם או/ו גירושין עקב הצדדים נישואי פקיעת עם .4

 – כדלקמן הרכושיים

 – ג"התשל, זוג בני בין ממון יחסי חוק פי על משאבים איזון הסדר תמתחול זה הסכם פי על המוחרגים הנכסים למעט .א

 יחסי לחוק בהתאם המשאבים איזון רהסד יחול' ב וצד' א צד בין ממוןה יחסי על"(, ממון יחסי חוק" להלן, )1973

 .ממון

 ויישארו' א צד של בבעלותה הינם להלן המפורטים הנכסים כל כי מאשר' ב צד', א קטן בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .א

 הקשור כלב תביעה או/ו בעניינם טענה כל תהיה' ב שלצד ללא, לאזנם שאין כנכסים וייחשבו הבלעדית בבעלותה

 .להם

 ב_____  סניף_______,    בבנק_______  שמספרו בחשבון' א צד של והעתידיות הקיימות הזכויות כל._______ 

 ירכשו או/ו ל"הנ בחשבון שהיו הסכומים יופקדו בהם אחרים חשבונות יפתחו ל"הנ החשבון שבמקום ככל

 ויישארו לאזנם אין אשר נכסים אלו חשבונות או/ו נכסים גם יהיו, כלשהם זכויות או/ו נכסים באמצעותם

 '.א צד של הבלעדית בבעלותה
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 ברחוב בדירה' ב צד של זכויותיו XXXXX ,גוש XXXX חלקה XXXX חלקה תת XXXX (הדירה" להלן ,)"

 .בה חלק כל יהיה לא' א ולצד הייחודי כקניינו בלבד בבעלותו ותישאר בלבד' ב לצד שייכת

 בתמורה ירכש אם. בלבד' ב לצד שייכת ממנה שתתקבל התמורה תהיה', ג לצד הדירה תימכר שהיא עת בכל אם 

' א שצד ככל. בלבד' ב לצד שייך יהיה זה נכס אף"(, החדש הנכס" להלן) אחר נכס הדירה ממכירת שתתקבל

 יחסי חלק שמה על יירשם, הלוואה באמצעות אם ובין שלה מכספים אם בין, שתירכש בדירה מכספה תשקיע

 .הנכס של הכולל שוויו לעומת החדש בנכס השקעתה להיקף בהתאם, החדש בנכס

 להסכם( ב)4 בסעיף המנויות לזכויות בקשר תביעות או טענות, דרישות, זכויות כל בעתיד יהיו ולא אין' ב לצד 

 .זה

 .הצדדים בין שנעשו ככל, קודמים הסכמים כל מבטל זה הסכם .5

 .דין פסק של תוקף לו וייתן ושיאשר מנת על משפחה לענייני המשפט תלבי ,חתימתו לאחר מייד, זה הסכם יגישו הצדדים .6

 הטוב מרצונם עליו חותמים הם וכי, ותוצאותיו, משמעותו, תוכנו את הבינו, ההסכם את קראו כי מאשרים הצדדים .7

 .וכפיה לחץ כל ללא והחופשי

 

                                                                      

 החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 

           ____________        ________________ 

XXXX              XXXX 


