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   האם חשבון התמלוגים ביתרת חובה? .6

   האם חשבון התמלוגים מעוקל?  .7
 

האם האגודה בחו"ל )אליה מעוניין  להצטרף(  .8
 מגינה על כל סוגי הזכויות?

  

   מצורפת הודעה על הצטרפות מהאגודה בחו"ל? .9
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 : הצהרת החבר

  ידוע לי, כי על סמך בקשתי מעתה אקו"ם תגבה עבורי תמלוגים רק עבור שימושים שנעשים ביצירותיי

חברות מניית 'חברות שלי באקו"ם היא בישראל, בהתאם לזכויות שסימנתי לעיל, וכי  מעתה מניית ה

 . '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.

  ,לא אוכל להשתתף בעקבות שינוי מנייתי ל"חברות לישראל בלבד" ידוע לי כי, על פי תקנון אקו"ם

 המניות, לבחור ולהיבחר לדירקטוריון אקו"ם.  באספות בעלי

 בכל  יידוע לי כי אם בתוך שנה מיום בקשה זו אגיש בקשה נוספת להחזרת הטיפול של אקו"ם בזכויותי
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 ____________________Xתאריך: __________________           חתימה:  

 
 _____________________ X חתימה:_____________    אריך אישור הבקשה ע"י הדירקטוריון:ת
 

    לאחר אישור הבקשה -לשימוש פנימי 

 .IPI-' )הגבלה לישראל בלבד( ועדכון הנתונים ב1שינוי סוג החברות: סימון 'קוד . 2. קבלת הודעה מהאגודה בחו"ל 1

 .שליחת מכתב לחבר ו/או לאגודה. 5 רישום הערה 'בתצוגה' ותיעוד בפניות. 4 ת הדירקטוריוןשינוי סטאטוס: לעדכן תאריך החלט. 3


