PATVIRTINTA
Valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m.
balandžio 30 d. įsakymu Nr. 37 (Valstybinio
patentų biuro direktoriaus 2019 m. sausio 24 d.
įsakymo Nr. 3R-6 redakcija)

ZP-9 forma
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI
Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius

Gavimo data

*

* Užpildo Valstybinis patentų biuras

LICENCINĖS / SUBLICENCINĖS
SUTARTIES SUDARYMO
PATVIRTINIMAS
Patvirtinimas

1
Žemiau pasirašę licenciaras ir licenciatas patvirtina, kad licencija suteikta žemiau
nurodytai paraiškai ar registracijai pagal licencinę (sublicencinę) sutartį.
Paraiška ar registracija, kuriai taikoma licencija (sublicencija)

2

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

Licenciaras

3
3.1. Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas .................................................................
3.2. Fizinio asmens kodas / Juridinio asmens kodas ...................................................................
3.3. Adresas, valstybės kodas, el. pašto adresas ..........................................................................
Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli ženklo savininkai ir jie išvardyti papildomame lape priede,
3.4. ⬜
nurodant 3.1 – 3.3 punktų duomenis.

Licenciatas

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. ⬜ Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli licencijos gavėjai ir jie išvardyti papildomame lape priede, nurodant
4.1, 4.2 ir 4.3 punktų duomenis.

2
Prekės ir (arba) paslaugos, kurioms taikoma licencija

5
5.1. ⬜

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

5.2. ⬜

Pažymimas tik vienas langelis: 5.1 arba 5.2.

Licencijos rūšis ir galiojimo teritorija

6
⬜
⬜
⬜
⬜

Išimtinė licencija
Neišimtinė licencija
Sublicencinė sutartis
Licencijos galiojimo teritorija:
6.4.1. ⬜ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje
6.4.2. ⬜ Lietuvos Respublikos teritorijos dalyje (nurodoma, kokioje)
..........................................................................................................................................
Reikiamą punktą pažymėti ☒
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Licencijos galiojimo terminas

7
7.1. ⬜
7.2. ⬜

Terminuota licencija išduota terminui nuo ........................... iki .........................
Neterminuota licencija
Reikiamą punktą pažymėti ☒
Parašai
8

8.1.

8.2.

8.3.

Licenciaro parašas:
8.1.1. Pasirašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė .................................................
8.1.2. Pasirašymo data ir vieta ......................................................................................
8.1.3. Parašas .......................................................................................
A. V.
Licenciato parašas:
8.2.1. Pasirašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė .................................................
8.2.2. Pasirašymo data ir vieta ......................................................................................
8.2.3. Parašas .......................................................................................
A. V.
⬜

Pažymėti šį langelį, jeigu yra keli licenciarai arba licenciatai ir jų 8.1.1, 8.1.2 ir 8.2.1, 8.2.2 punktų
duomenys ir 8.1.3 ir 8.2.3 punktuose nurodyti parašai pateiktos papildomame lape priede.

⬜ Pažymėti šį langelį, jeigu pridedami papildomi priedai ir (arba) dokumentai
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Iš viso:

......... lapų (-ai)

_________________

