הכל מתחיל בדומיין אחד נהדר.

עמוד

טופס העברת זכויות
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טופס העברת זכויות אחזקה בשם מתחם ()Re-Assign
בעזרת הטופס הבא תוכלו להגיש בקשה להעברת זכויות אחזקה בשם מתחם
מהי העברת זכויות?
העברת זכויות היא פעולה באמצעותה מעבירים את הזכויות בדומיין (שם מתחם) ,מישות משפטית אחת לאחרת .השינוי
מבוצע על ידי הגשת בקשה של הקצאה מחדש או באנגלית  .Re-Assign -בפעולה זו בעצם רושמים מחדש את הדומיין
על שם מחזיק חדש.
העברת זכויות אחזקה היא מחיקה של רשומת שם המתחם הקיימת (הדומיין) והקצאה של רשומה חדשה,
שאוחדו לפעולה אחת .טופס הבקשה ישלח לרשם שבו מנוהל הדומיין – דרוביט רייד בע"מ (להלן)mynames:
חשוב לציין כי הליך העברת בעלות בדומיין הוא הליך משפטי לכל דבר ,ולכן נדרש טופס ידני ואימות וזאת על מנת למנוע
אי אלו טעויות בהליך שיעכבו את השלמתו מול איגוד האינטרנט הישראלי.
התהליך עצמו (במידה וכל הטפסים שהוגשו תקינים והליך האימות בוצע בהצלחה) מתרחש תוך מספר ימי עסקים ,לאחר
קבלת האישורים הנדרשים שלאחריו יתעדכנו פרטי הבעלים החדשים של הדומיין.
יש לוודא טרם שליחת הטופס שכל הפרטים מולאו ונחתמו בצורה תקינה.
• במידה ומדובר בהעברת בעלות מאדם פרטי לאדם פרטי ,יש לצרף צילום תעודת זהות לטופס של בעל הדומיין הנוכחי
(המעביר).
• במידה והמעביר או המקבל הם חברה/עמותה/גוף ציבורי  -יש לצרף החלטה בדבר אישור ההעברה חתומה ע"י עו"ד
ומורשה חתימה.
התשלום יבוצע ע"י המעביר/המקבל לפי בחירתם של הצדדים בטופס זה .ובכפוף לקיומו של אמצעי תשלום תקני בחשבון
המשתמש שלהם באתר .mynames
בטרם הגשת הטופס המקבל נדרש לפתוח חשבון משתמש (אם אין ברשותו עדיין) באתר הרשם www.mynames.co.il
ובמידה ולא יהיה ברשותו חשבון באתר – הפעולה תיכשל .במידה ויבחר המעביר /המקבל לשלם עבור פעולת ההעברה
יהיה עליו להזין באתר כרטיס אשראי שבעזרתו יבוצע החיוב עבור הפעולה .במידה ויסומן כי התשלום על הפעולה מתבצע
ע"י המעביר/המקבל אך אין ברשותו חשבון באתר/אין בחשבון אמצעי תשלום תקין לחיוב – הפעולה תיכשל .
ההליך
(א) העברת זכויות אחזקה בשם המתחם (דומיין) למחזיק אחר תעשה באמצעות הגשת בקשת העברת זכויות ע"י הגשת
בקשת  .Re-Assignהגשת הבקשה תעשה באמצעות דרוביט רייד בע"מ לאיגוד האינטרנט הישראלי.
(ב) מחזיק שם המתחם נדרש לאשר בקשת העברת זכויות אחזקה ,בהתאם לפרוצדורות שנקבעו ע"י האיגוד ו-דרוביט
רייד בע"מ .
(ג) גביית תשלום דמי העברת זכויות אחזקה תעשה ע"י דרוביט רייד בע"מ .העברת הזכויות לא תחשב כמושלמת עד
לקבלת מלוא דמי העברת הזכויות ע"י דרוביט רייד בע"מ .רק עם קבלת מלוא דמי העברת הזכויות ע"י דרוביט רייד בע"מ
יושלם תהליך ההקצאה מחדש.
תנאים כלליים להליך העברת זכויות בדומיין:
1.בחתימה על המסמך ,שני הצדדים בהעברת הזכויות מצהירים כי קראו בעיון את הטופס ,הבינו והסכימו לכלל התנאים
וההוראות המפורטים בו.
2.עלות התהליך היא .₪ 120
3.אישור התהליך והשלמתו כפופים לתנאי איגוד האינטרנט הישראלי המפורטים בקישור הבא:
https://www.isoc.org.il/about/terms-of-use
4.העברת זכויות אחזקה היא מחיקה של רשומת שם המתחם הקיימת (הדומיין) והקצאה של רשומה חדשה -שאוחדו
לפעולה אחת.
5.הקצאה לאחר העברת זכויות  -עם השלמת הליך העברת הזכויות ,החברה תגיש בקשה לאיגוד לרשום את פרטיו של
מחזיק השם החדש (מקבל זכויות האחזקה בשם המתחם) במרשם שמות המתחם .מועד החידוש של הקצאת שם
המתחם הוא שנה קלנדרית אחת מיום ביצוע ההעברה.
6.מחזיקו החדש של שם המתחם (מקבל הזכויות) כפוף לכללי הרישום התקפים בעת השלמת תהליך העברת הזכויות
וכן לכללי הסכם זה .איגוד האינטרנט הישראלי ו MyNames-רשאים לדרוש ראיות להוכחת זכאותו של המחזיק החדש
להקצאת שם מתחם המועבר לאחזקתו ,כתנאי להעברת הזכויות.
7.ביצוע פעולת העברת זכויות אחזקה מחייבת כי שם המתחם יהיה בתוקף .במידה ושם המתחם אינו בתוקף ,יש לחדשו
בעלות חידוש נפרדת קודם לביצוע העברת זכויות האחזקה.
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תאריך הזמנה:

שם המתחם (דומיין)

www.

כתובות מייל המשוייכות לחשבונות mynames.co.il
המחזיק הנוכחי:

המחזיק החדש:

פרטי המזמין
שם חברה/עמותה/גוף ציבורי:

שם פרטי:

שם משפחה:

רחוב:

מס' בית:

עיר:

מיקוד:

טלפון:

טלפון נייד:

פקס:

אימייל:

רחוב:

מס' בית:

שם להנפקת החשבונית:

הזמנת שירות
₪ 120

עלות העברת זכויות אחזקה עבור שם מתחם
שיוך הדומיין לאחר העברה לחשבון ב,mynames.co.il-
לכתובת המייל המשוייכת לחשבון:

ללא עלות

אני מאשר בזאת כי התשלום עבור הפעולה יתבצע ויחויב באמצעות כרטיס
האשראי שלי המסתיים בספרות  XXXXומוזן תחת החשבון הפעיל והתקין שלי
באתר  mynamesהרשום תחת כתובת המייל:
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תצהיר מעביר הדומיין (המחזיק הנוכחי בדומיין)
נא למלא את כל הפרטים באנגלית בלבד!
הנני מאשר בזאת את העברת
זכויות האחזקה בדומיין

□

www.

□

אדם פרטי

חברה/עמותה/גוף ציבורי

תעודת זהות

ח.פ  /ע.ר

First name:

Company /
association
name:

Last name:

על החתום:
שם חברה/עמותה/גוף ציבורי:

שם פרטי:

שם משפחה:

רחוב:

מס' בית:

עיר:

מיקוד:

טלפון:

טלפון נייד:

פקס:

אימייל:

חתימה:

חותמת:

חשוב!
אדם פרטי  -נא לצרף צילום תעודת זהות של בעל הדומיין הנוכחי (המעביר).
חברה/עמותה/גוף ציבורי  -נא לצרף החלטה של החברה בדבר העברת הבעלות מאושרת ע"י עו"ד.
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פרטי מקבל הדומיין (המחזיק החדש בדומיין)
נא למלא את פרטי המחזיק החדש בדומיין באנגלית בלבד!
Company / association name:

First name:

Last name:

Full address:
Zip code:

City:

Cell Phone:

Phone:

Email:

Fax:

Stamp:

Signature:

חשוב!
אדם פרטי – יש לצרף תעודת זהות של פרטי מקבל הדומיין (המחזיק החדש בדומיין)
חברה  /עמותה – יש לצרף תעודת זהות של פרטי מקבל הדומיין (המחזיק החדש בדומיין)

תנאים כלליים להזמנה
1.מסמך הוראות העברת זכויות אחזקה בשם מתחם ( )Re Assignמהווה חלק בלתי נפרד מההזמנה ושני הצדדים – המעביר והמקבל מצהירים כי
קראו ,הבינו והסכימו לכל ההוראות.
2.כל המחירים בהצעה כוללים מע"מ כחוק.
3.ביצוע הפעולות בדומיין בהתאם לחתימה על הסכם הזמנה מצ"ב.
4.תנאי תשלום :בכרטיס אשראי מראש.
5.בחתימה על טופס ההזמנה מצהיר הלקוח כי הוא קרא ומסכים להסכם קבלת שירותי החברה ולתנאי הרישום הבאים:
https://mynames.co.il/terms
6.ההזמנה כפופה באופן ישיר לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי.
7.הפעולה תבוצע תוך  72שעות בימי עסקים כסדרם לאחר קבלה ואימות ההזמנה החתומה ולאחר אישור קבלת התשלום.
8.יש לחתום על גבי כל דפי ההזמנה ולצרף את כל המסמכים הנלווים הנדרשים לפי הצורך.

לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו בצירוף הנספחים
לדוא"לsupport@mynames.co.il :
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