בקשה לשינוי חברות לישראל בלבד
שם החבר:
מס' החבר:
גיל:

תאריך הבקשה:
התקבל ע"י:
סוג חברות:

ותק באקו"ם:

 .1רקע (סוגי יצירות,
יצירות מוכרות)
 .2סיבת הבקשה
 .3סוג הבקשה

א .להפוך ל' -חבר לישראל בלבד' לכל הזכויות
אקו"ם תגבה תמלוגים בגין כל הזכויות עבור שימושים בתחומי מדינת
ישראל בלבד.
ב .להפוך ל' -חבר לישראל בלבד' לכל הזכויות  +טיפול בזכויות מכאניות
בעולם
אקו"ם תגבה תמלוגים בגין כל הזכויות עבור שימושים בישראל ובנוסף
תגבה זכויות מכאניות בכל העולם.

 .4סך תמלוגים מחו"ל

שנה נוכחית:

שנה קודמת:

 .5סך תמלוגים בארץ

שנה נוכחית:

שנה קודמת:
כן/לא

בדיקות:

פירוט

 .6האם חשבון התמלוגים ביתרת חובה?
 .7האם חשבון התמלוגים מעוקל?
.8
.9
.10
.11

האם האגודה בחו"ל (אליה מעוניין להצטרף)
מגינה על כל סוגי הזכויות?
מצורפת הודעה על הצטרפות מהאגודה בחו"ל?
האם ניתן לחבר הסבר על מניית "ישראל בלבד"
ושינוי סוג חברותו?
האם היתה בקשה קודמת לשינוי סוג חברות?

אם כן ,מועד הבקשה הקודמת:

הצהרת החבר :


ידוע לי ,כי על סמך בקשתי מעתה אקו"ם תגבה עבורי תמלוגים רק עבור שימושים שנעשים ביצירותיי
בישראל ,בהתאם לזכויות שסימנתי לעיל ,וכי מעתה מניית החברות שלי באקו"ם היא 'מניית חברות
לישראל בלבד'.



ידוע לי כי עדכון בפועל של בקשתי מותנה בקבלת הודעה על קבלתי כחבר מהאגודה אליה אני מעוניין
להצטרף ובאחריותי לספק למרכז השירות לחבר הודעה זו.



ידוע לי כי עם אישור הדירקטוריון של בקשתי זו ,זכויות היוצרים ביצירותיי לגבי שימושים שמחוץ
לתחומי מדינת ישראל אינן בידי אקו"ם ואקו"ם לא תנהל זכויות יוצרים אלה.



ידוע לי כי ,על פי תקנון אקו"ם ,בעקבות שינוי מנייתי ל"חברות לישראל בלבד" לא אוכל להשתתף
באספות בעלי המניות ,לבחור ולהיבחר לדירקטוריון אקו"ם.



ידוע לי כי אם בתוך שנה מיום בקשה זו אגיש בקשה נוספת להחזרת הטיפול של אקו"ם בזכויותיי בכל
העולם ,אשלם דמי טיפול עבור הבקשה החוזרת בסך של .₪ 250
תאריך__________________ :

חתימה____________________X :

תאריך אישור הבקשה ע"י הדירקטוריון _____________:חתימה_____________________ X :
לשימוש פנימי  -לאחר אישור הבקשה
 .1קבלת הודעה מהאגודה בחו"ל  .2שינוי סוג החברות :סימון 'קוד ( '1הגבלה לישראל בלבד) ועדכון הנתונים ב.IPI-
 .3שינוי סטאטוס :לעדכן תאריך החלטת הדירקטוריון  .4רישום הערה 'בתצוגה' ותיעוד בפניות  .5שליחת מכתב לחבר ו/או לאגודה.

