
מס. הסכם באקו"ם

הצהרה על הוספת יצירות חדשות להסכם מו"לות משנה קיים 

:)Assignee - פרטי צד ב' )מו"ל משנה

שם                               ח.פ/ע.מ 

 :)Assignor  - פרטי צד א' )מו"ל מקורי

שם                               ח.פ/ע.מ 

שם                               ח.פ/ע.מ 

שם                               ח.פ/ע.מ 
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שם היצירה בעברית ו/או בלועזית                                                          סוג היצירה:               לחן בלבד                      מילים ולחן

שם המלחין                                    שם המתרגם 

שם המחבר                                    שם המבצע            

שם המעבד                                              תאריך פרסום היצירה                                   תזמון  
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הצהרה על הוספת יצירות חדשות להסכם מו"לות מוגבל קיים המשך...

תאריך                                                        חתימת צד א'                                                       חתימת צד ב' 

אנו, צד' א' וצד ב', מצהירים: 
1.  כי להסכם המו"לות בינינו מיום _________________________ נוספו היצירות המפורטות בהצהרה זו.

2.  בחתימתנו על הצהרה זו אנו מאשרים את נכונותם ודיוקם של הנתונים הרשומים בה. הצהרה זו תחייב אותנו לכל דבר ועניין כלפי 
אקו"ם ולא תהיה לנו כל טענה כלפי פעולת אקו"ם על פי נתונים הכלולים בהצהרה.

3.  פרטי הצהרה זו יוזנו למחשב אקו"ם רק לאחר שתיחתם ע"י שני הצדדים להסכם. שחרור כספי התמלוגים העומדים לזכות צד ב' 
)מו"ל משנה(, מותנה בחתימת שני הצדדים על הצהרה זו.

נכונה,  אינה  זו  הצהרה  כי  שיתברר  מכך  כתוצאה  לה  שייגרם  נזק  כל  בגין  דרישתה,  פי  על  אקו"ם  את  לשפות  מתחייבים  אנו    .4 
או אינה שלמה.  השיפוי יכול שיעשה, על פי החלטת אקו"ם, באמצעות קיזוז החלק הנדרש מתוך תמלוגים עתידיים ככל שיהיו.
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