לכבוד
איגוד האינטרנט הישראלי )(ISOC-IL
ע.ר) 58-029-954-3 .להלן" :האיגוד"(

תצהיר

אני הח"מ ,_____________________ ,נושא/ת ת.ז ,__________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה
בכתב כדלקמן:
אני בלבד עומד מאחורי ההחזקה בשם המתחם) ______________________ :להלן" :שם
.1
המתחם"( ,ולמיטב ידיעתי לא קיים צד שלישי כלשהו העשוי לטעון לזכויות כלשהן בשם המתחם.
כל הפעילות הקשורה בשם המתחם נעשית על ידי ו/או בכפוף להנחיותיי בלבד.
.2
בשל טעות ביקשתי מהאיגוד )בעצמי או באמצעות מי מטעמי( להקצות את שם המתחם לאחזקת
.3
ישות הנעדרת כשרות משפטית מלשמש מחזיקה כאמור.
אני מבקש/ת בזה מן האיגוד לשנות את פרטי המרשם באופן שפרטי המחזיק הרשום ישונו כדלקמן
.4
)להלן" :הבקשה"(:
שם:
ת.ז:.
כתובת:
טלפון:
פקס:
דואר אלק':
.5

.6

.7
.8
.9
.10

ידוע לי כי האיגוד יהיה רשאי בכל עת ,ע"פ שיקול דעתו הסופי והמוחלט ,להשיב את הרישום
למצבו שלפני היענותו לבקשה ו/או למנוע העברה של שם המתחם לאחיזת אחרים .אני מייפה בזה
את כוחו של האיגוד לפעול כאמור בכל מקרה בו יראה לנכון ,ומוותר/ת בזה ויתור סופי ומוחלט על
כל טענה כלפי האיגוד בעניין זה.
אני מצהיר בזה כי ידועה לי חומרת הנזק אשר עלול להיגרם לאיגוד אם יתברר כי לא היה מקום
להיעתר לבקשה ואני מתחייב/ת בזה לשפות את האיגוד ,על פי דרישתו הראשונה ,על כל הוצאה
ו/או חבות שיחויב בהן האיגוד ,לרבות פיצויים כספיים ,הוצאות ושכר טרחת עו"ד ,בגין כל טענה,
דרישה ,בקשה ,עתירה או תביעה כנגד ביצוע השינוי כמפורט בבקשה.
התחייבותיי כדלעיל תהינה בתוקף מיום חתימתי על תצהיר זה וכל עוד שם המתחם יימצא
באחזקתי והן תחייבנה את יורשיי במקרה של פטירתי.
במידה שאבקש להעביר בעתיד את האחיזה בשם המתחם לצד שלישי ,אני מתחייב לקבל את
הסכמתו המוקדמת בכתב לכוף עצמו לכל התחייבויותי כדלעיל .ידוע לי כי ללא קבלת התחייבות
כאמור ,לא יועבר שם המתחם.
ידוע לי כי כל התחייבויותי כדלעיל באות בנוסף לכל הכללים המחייבים באופן רגיל מחזיקי שמות
מתחם )כפי שהם מפורטים באתר האיגוד כתובת(www.isoc.il/domain :
קבלתי ייעוץ משפטי לגבי משמעות התחייבויותי והצהרותיי שבתצהירי זה ,זהו שמי ,זו חתימתי
והאמור בתצהירי זה  -אמת.
___________________
המצהיר
אישור

אני ,הח"מ עו"ד ______________ ,מרח' ________________ מאשר בזה כי ________________
המוכר/ת לי אישית  /שזיהיתיו/ה ע"פ ת.ז .מס' _____________  ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה בפני,
ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
ת/יעשה כן ,חתם/מה על הצהרה זו בפני.
____________________
חתימה

