
 שם מתחם )דומיין( מחברה לחברהבעלות העברת 
 

 )דומיין(  העברת בעלות שם מתחםאישור 
 נעבראישור ה

 

 :)הדומיין( המתחם םלהלן ש

___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________ח. פ.________  ____________________חברה/מוסד

 כתובת _______________________________________  עיר ____________________

 שם מורשה חתימה _________________________ תפקיד _______________________

 ת.ז. מס' ______________________ טלפון ליצירת קשר __________________________

 "הנעבר"להלן 

 )דומיין( מהבעלים: המתחם םאת שעל שמי להעביר מבקש אני מצהיר בזאת כי 

 ___________________________ח. פ.________  ____________________חברה/מוסד

 כתובת _______________________________________  עיר ____________________

 __שם מורשה חתימה _________________________ תפקיד______________________

 ת.ז. מס' ______________________ טלפון ליצירת קשר __________________________

 ".המעבירלהלן "

 

המתחם  ם, למנהל שלמעבירהריני לאשר כי לא יהיו לי כל תביעות או טענות  ,בחתימתי על מסמך זה

 ו/או לחברת פליגון בע"מ.

 

 _______ )מורשה החתימה(______________ ת הנעברתימח                                                

 

 או רו"ח אישור עו"ד 

 הריני לאשר כי מר/ת ________________________   ת.ז. ________________________

 מכתובת _____________________________________________________________

 ________  וחתם בנוכחותי על מסמך זה.נהש_________חודשהופיע והזדהה בפני ביום _____

 

 שם עו"ד נוטריון ________________________  ממשרד_________________________

 בכתובת ____________________________ טלפון ____________________________

 

 חתימה __________________________    חותמת ____________________________

 

 

 

 



 

 )דומיין(  העברת בעלות שם מתחםאישור 
 מעביראישור ה

 

 :)הדומיין( המתחם םלהלן ש

___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________ח. פ.________  ____________________חברה/מוסד

 _________  עיר ____________________כתובת ______________________________

 שם מורשה חתימה _________________________ תפקיד _______________________

 ת.ז. מס' ______________________ טלפון ליצירת קשר __________________________

 "רמעביה"להלן 

 המתחם ל: םשהמתחם שלעיל, מבקש להעביר את  םמצהיר בזאת כי אני הבעלים של ש

 ___________________________ח. פ.________  ____________________חברה/מוסד

 כתובת _______________________________________  עיר ____________________

 שם מורשה חתימה _________________________ תפקיד________________________

 ת.ז. מס' ______________________ טלפון ליצירת קשר __________________________

 ".רנעבהלהלן "

 

המתחם  ם, למנהל שלמעבירהריני לאשר כי לא יהיו לי כל תביעות או טענות  ,בחתימתי על מסמך זה

 חברת פליגון בע"מ.רשם ו/או ל

 

 _______ )מורשה החתימה(______________ ת הנעברתימח                                                

 

 או רו"ח אישור עו"ד 

 הריני לאשר כי מר/ת ________________________   ת.ז. ________________________

 מכתובת _____________________________________________________________

 ________  וחתם בנוכחותי על מסמך זה.נהש_________חודשהופיע והזדהה בפני ביום _____

 

 שם עו"ד נוטריון ________________________  ממשרד_________________________

 בכתובת ____________________________ טלפון ____________________________

 

 חתימה __________________________    חותמת ____________________________

 

 

קיבוץ רחוב  ,ביטמפ טכנולוגיותבדואר רשום אל חברת  המקורייש לשלוח את הטופס 

 .המעביר והנעברשל  החברהת ותעודצילום של בצרוף  91994פתח תקווה  91גלויות 



 רישום הדומייןהעברת פרטי הנעבר לצורך 
 

 
 את כל הפרטים יש למלא באותיות באנגלית

 
 

 ________________________________________שם פרטי ומשפחה _______________ _
 במקרה והנעבר הוא חברה יש לרשום את שמה המלא של החברה

 
 מייל של איש הקשר: ________________________________________________________

 
 כתובת _______________________________________________מיקוד ______________

 
 ______________________ פקס: _____________________________טלפון:_____

 
 נייד:___________________________

 
 

 
 פרטי כרטיס אשראי:

 
 ____________________חתימה________   ____________________שם המזמין ________

 

 ________________ם בעל כרטיס האשראי:__________________________ ת.ז._________ש

 

 תוקף _______________________  _____________________סוג כרטיס אשראי _________

 

 ספרות מאחור _________________ 3___________ __________מספר כרטיס ____________

 
 
 
 

 (דומייןלשם מתחם )ביצוע העברת בעלות להוראות 

 .תום במקומותם המצורפים, למלא ולחהטפסיכל להדפיס את יש  .1

 להחתים עו"ד/רו"ח במקומות המסומנים. .2

 לצרף צילומי תעודת זהות/תעודת תאגיד )עבור חברה( של המעביר והנעבר. .3

עם החתימות, בצירוף צילומי התעודות  הטפסים המקורייםלשלוח בדואר רשום את  .4

 לכתובת:

 ביטמפ טכנולוגיות

 91994פתח תקווה  91קיבוץ גלויות 

 העברה וחידוש הדומיין.עבור טיפול ב₪  171ת: עברת הבעלועלות ה .5

ורק אז ניתן לבצע את ₪  71 של פג תוקפו של הדומיין, יש קודם לחדשו בעלותאם  .6

. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור 5ין בסעיף כמצו₪  171של נוספת בעלות ה, העבר

 חידוש הדומיין במקרה זה.

 


