לכבוד :דומיין דה נט טכנולוגיות בע"מ

בקשה להעברת דומיין לניהול עצמי
שלום רב,
אני ______________ (שם מלא) ,ת.ז .מס' ____________ הח"מ אבקש להעביר לניהול עצמי
את הדומיין( _____________________________ :שם דומיין כולל סיומת).
קוד זיהוי אישי( ______________ :קוד זה נשלח לכתובת המייל הנוכחית של בעל הדומיין)
 בנוסף ,אבקש לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלי לצורך קבלת פרטי גישה לניהול הדומיין,
לכתובת הדוא"ל הבאה ._______________________ :ואת מספר הטלפון ל ___________
אני מבין ומסכים כי שינוי זה ימנע מספק השירות הנוכחי שלי כל גישה לניהול הדומיין לעיל ,לרבות
חידוש הדומיין ,עדכון פרטים וכו' .פעולות אלו ובכלל ניהול הדומיין יהיו באחריותי הבלעדית.
אני מצהיר בזה כי הנני רשאי להורות על ביצוע השינוי לעיל בשם המחזיק ,וכי ידועה לי חומרת הנזק
אשר עלולה להיגרם לדומיין דה נט אם יתברר כי לא היה מקום להיעתר לבקשה ואני מתחייב בזה
לשפות את דומיין דה נט ,על פי דרישתה הראשונה ,על כל הוצאה ו/או חבות שתחויב בהן דומיין דה
נט ,לרבות פיצויים כספיים ,הוצאות ושכר טרחת עו"ד ,בגין כל טענה ,דרישה ,בקשה ,עתירה או
תביעה כנגד ביצוע השינוי כמפורט בבקשה.

אישור
אני הח"מ ,_________________ ,מספר רשיון ______ ,מאשר בזה כי ביום ____________,
הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב _____________________ ,מר/גב'
________________________________ ,שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני לפי ת.ז.
_______________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,והנ"ל רשאי להורות על ביצוע השינוי לעיל בשם
המחזיק ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,ואישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.
_________________
שם וחתימת עו"ד

__________________________
חותמת עוה"ד עם מ.ר .עו"ד

אופן הגשת הבקשה
• במקרה של חברה – יש לשלוח מסמך זה על גבי דף לוגו וחותמת של החברה  +צילום תעודת זהות של מבקש
הפעולה – החתום על גבי דף לוגו זה.
• במקרה של אדם פרטי – יש לשלוח מסמך זה בצירוף צילום תעודת זהות וחתימה.
• לא יתקבלו בקשות ללא חותמת עור דין שתכלול את מספר רשיון.
על המסמכים להישלח בקובץ  /בפקס אחד בלבד
את הבקשה בצירוף המסמכים הרלוונטיים יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת Support@dtnt.com :או בפקס מספר
.03-7600505

תאריך_______ :

שם מלא_____________________ :חתימה/חותמת חברה__________ :

*קוד הזיהוי אישי וייחודי לפעולה זו בלבד .קוד זה ישמש אותך כאמצעי זיהוי מול דומיין דה נט בעת
מילוי טפסים או בשיחת טלפון עם אחד הנציגים ,ויהיה תקף ל 24 -שעות בלבד.
במידה ופג תוקף הקוד המצורף (לאחר  24שעות) ,ניתן ליצור עמנו קשר ולבקש קוד זיהוי אישי חדש.

