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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI
Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

Prašymo gavimo data

*

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

PRAŠYMAS
ĮRAŠYTI LICENCIJOS SUTEIKIMĄ /
LICENCINĖS SUTARTIES
PASIKEITIMUS / ATŠAUKTI SUTEIKTĄ
LICENCIJĄ

Licenciaro arba licenciato žyma

**

Atstovo žyma

**

** Paties licenciaro, licenciato/atstovo šiam prašymui suteikta
žyma

1

Prašymas
1.1. ⬜
1.2. ⬜
1.3. ⬜

Šiuo prašymu patvirtiname, kad jame nurodyta paraiška ar registracija yra
licencijos objektas, ir prašome sutarties duomenis įrašyti į paraišką ar Prekių
ženklų registrą
Šiuo prašymu prašome įrašyti licencinės sutarties pasikeitimus
Šiuo prašymu prašome atšaukti suteiktą licenciją

Pažymimas tik vienas langelis: 1.1, 1.2 arba 1.3.

Paraiška ar registracija, kuriai skirtas prašymas

2

2.1. Paraiškos ar registracijos numeris:
.........................
.........................
.........................
.........................
Pažymėti šį langelį, jeigu 2.1 punkte netilpę paraiškų ar registracijų numeriai
2.2. ⬜
išvardyti papildomame lape priede.

Prekės ir (arba) paslaugos, kurioms taikoma licencija

3
3.1. ⬜
3.2. ⬜

Pažymėti šį langelį, jeigu licencija suteikta 2 grafoje nurodytos paraiškos ar
registracijos visoms prekėms ir (arba) paslaugoms.
Pažymėti šį langelį, jeigu licencija suteikta 2 grafoje nurodytos paraiškos ar
registracijos daliai prekių ir (arba) paslaugų. Papildomame lape išvardijamos
prekės ir (arba) paslaugos, kurioms suteikta licencija, sugrupuotos pagal Nicos
klasifikacijos klases.

Pažymimas tik vienas langelis: 3.1 arba 3.2

PASTABOS:
1. Vienu prašymu gali būti prašoma įrašyti licencijos suteikimą keliose paraiškose ar registracijose, kuriose pareiškėjas ar ženklo
savininkas ir licencijos gavėjas yra tie patys asmenys. Mokestis turi būti sumokėtas už kiekvieną suteiktą licenciją.
2. Šis prašymo blankas taikomas ir sublicencinei sutarčiai.

2
Pareiškėjas ar ženklo savininkas

4
4.1. Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas*** ............................................................
4.2. Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens kodas ...................................................................
4.3. Adresas, valstybės kodas, el. pašto adresas ..........................................................................
4.4. Susirašinėjimo adresas (jei reikia) ........................................................................................
***Jei šis duomuo nesutampa su paraiškoje ar Registre įrašytais duomenimis, turi būti pateiktas atskiras prašymas
įrašyti pakeitimus paraiškoje ar Registre (ZP-2 forma) arba teisės perdavimą (ZP-6 forma) dėl kiekvieno tarpinio
pakeitimo ar teisės perdavimo

4.5.

⬜ Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli ženklo savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant
4.1 – 4.4 punktų duomenis.

Atstovas

5
5.1. Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas .................................................................
5.2. Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens kodas ...................................................................
5.3. Adresas, valstybės kodas, el. pašto adresas ..........................................................................
Licenciatas

6
6.1. Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas ................................................................
6.2. Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens kodas ..................................................................
6.3. Adresas, valstybės kodas, el. pašto adresas .........................................................................
6.4. Susirašinėjimo adresas (jei reikia) ........................................................................................
6.5. ⬜ Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli licencijos gavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant
6.1 – 6.4 punktų duomenis.

Licenciato atstovas

7
7.1. Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas ................................................................
7.2. Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens kodas ..................................................................
7.3. Adresas, valstybės kodas, el. pašto adresas .........................................................................
Licencijos rūšis ir galiojimo teritorija

8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

⬜
⬜
⬜
⬜

Išimtinė licencija
Neišimtinė licencija
Sublicencinė sutartis
Licencijos galiojimo teritorija:
8.4.1. ⬜ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje
8.4.2. ⬜ Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje (nurodoma, kokioje)
..........................................................................................................................................

Reikiamą punktą pažymėti

☒

3
Licencijos galiojimo terminas

9
9.1. ⬜
9.2. ⬜

Terminuota licencija išduota terminui nuo ............................. iki ........................
Neterminuota licencija
Reikiamą punktą pažymėti

☒

Prie prašymo pridedama:

10
10.1. ⬜
10.2. ⬜
10.3. ⬜

Įgaliojimas atstovui
Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis
Papildomi lapai priede
licencinės sutarties sudarymo
10.3.1. ⬜
patvirtinimas (ZP-9 forma)
licencinės sutarties išrašas
10.3.2. ⬜
licencinės sutarties kopija (šalių
10.3.3. ⬜
pageidavimu)
Papildomi lapai priede
10.4. ⬜
Kiti dokumentai ........................................................
10.5. ⬜
...................................................................................
Pateiktus dokumentus pažymėti
Iš viso:
☒

.........
.........
.........
.........

lapų (-ai), 1 egz.
lapų (-ai), 1 egz.
lapų (-ai), 1 egz.
lapų (-ai), 1 egz.

......... lapų (-ai), 1 egz.
......... lapų (-ai), 1 egz.

......... lapų (-ai), 1 egz.
......... lapų (-ai)

Parašas arba parašo faksimilė
11

11.1.

Pasirašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė ...........................................................

11.2.

........................................................

..............................

(Parašas arba parašo faksimilė)

(Data)

A. V.
Mokestis:

12
Už licencinės (sublicencinės) sutarties duomenų
įrašymą į paraišką ar Prekių ženklų registrą sumokėtas

mokestis

Pavedimo numeris

Data

Mokėtojo vardas, pavardė ar
pavadinimas
Mokestis sumokėtas*

⬜
(VPB darbuotojo vardas ir pavardė)

* Užpildo Valstybinis patentų biuras.

_________________

(Data)

