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תצהיר
אני הא_3ש וווווווווווווווווווווש נושא/ת ת.ז .ווווווווווווווווווש ה_ו___ לאתו

ולהתאייב בש

האברהן

וווווווווווווווווווווווווווש ש__פרהן וווווווווווווווווו )להלןן 3האברה 3ולאאר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
הא_תש וכי אהיה צפוי/ה לעונשי ההבועי באוה א לא אעשה כןש _צהיר/ה ו_תאייב/ת בזה בכתב כדלה_ןן
תפהידי באברה הואן וווווווווווווווווווווווווווווווווווווו.
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האברה בלבד עו_דת _אאורי ההאזהה בש ה_תא ן וווווווווווווווווווווו )להלןן 3ש ה_תא  3ש ול_יטב ידיעתי לא
היי צד שלישי כלשהו העשוי לטעון לזכויות כלשהן בש ה_תא .
כל הפעילות ההשורה בש ה_תא נעשית על ידי האברה ו/או בכפום להנאיות האברה בלבד.
בשל טעות ביהשה האברה _האיגוד )בעצ_ה או בא_צעות _י _טע_ה לההצות את ש ה_תא לאאזהת ישות הנעדרת כשרות
_שפטית _לש_ש _אזיהה כא_ור.
אני _בהש/ת בזה _ן האיגוד לשנות את פרטי ה_רש באופן שפרטי ה_אזיה הרשו ישונו כדלה_ן )להלןן 3הבהשה 3ן
ש _תוהן של ה_אזיהן
א3פן
כתובתן
טלפוןן
פה_ן
דואר אלהלן
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ידוע לי כי האיגוד יהיה רשאי בכל עתש ע3פ שיהול דעתו ה_ופי וה_ואלטש להשיב את הרישו ל_צבו שלפני היענותו לבהשה ו/או
ל_נוע העברה של ש ה_תא לאאיזת אארי  .אני _ייפה בזה את כואו של האיגוד לפעול כא_ור בכל _הרה בו יראה לנכוןש
ו_וותר/ת בזה ויתור _ופי ו_ואלט על כל טענה כלפי האיגוד בעניין זה.
אני _צהיר בזה כי ידועה לי או_רת הנזה אשר עלול להיגר לאיגוד א יתברר כי לא היה _הו להיעתר לבהשה ואני _תאייב/ת
בזה לשפות את האיגודש על פי דרישתו הראשונהש על כל הוצאה ו/או אבות שיאויב בהן האיגודש לרבות פיצויי כ_פיי ש הוצאות
ושכר טראת עו3דש בגין כל טענהש דרישהש בהשהש עתירה או תביעה כנגד ביצוע השינוי כ_פורט בבהשה.
התאייבויות האברה כדלעיל תהינה בתוהם _יו אתי_תי על תצהיר זה וכל עוד ש ה_תא יי_צא באאזהת האברה וכן את כל
_י שש ה_תא יעבור לאזהתו ב_הרה של פירוה האברה.
ב_ידה שאבהש להעביר בעתיד את האאיזה בש ה_תא לצד שלישיש אני _תאייב להבל את ה_כ_תו ה_והד_ת בכתב לכום
עצ_ו לכל התאייבויותי כדלעיל .ידוע לי כי ללא הבלת התאייבות כא_ורש לא יועבר ש ה_תא .
ידוע לי כי כל ההתאייבויות כדלעיל באות בנו_ם לכל הכללי ה_אייבי באופן רגיל _אזיהי ש_ות _תא )כפי שה _פורטי
באתר האיגוד כתובתן (www.isoc.il/domain
הבלתי ייעוץ _שפטי לגבי _ש_עות התאייבויותי והצהרותיי שבתצהירי זהש זהו ש_יש זו אתי_תי והא_ור בתצהירי זה צ א_ת.
___________________
ה_צהיר
אישור

אניש הא _3עו3ד ווווווווווווווש _ראל וווווווווווווווו _אשר בזה כי וווווווווווווווו ה_וכר/ת לי אישית  /שזיהיתיו/ה
ע3פ ת.ז__ .ל ווווווווווווו ש אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה בפניש ולאאר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לו_ר את הא_ת וכי ת/יהיה
צפוי/ה לעונשי ההבועי באוה א לא ת/יעשה כןש את _/ה על הצהרה זו בפני.
____________________
אתי_ה

