תקציר תנאי רישיונות של מחלקת רישיונות פרטניים
התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון .הרישיון שיינתן
למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

תקציר תנאי רישיון להעתקת יצירות על גבי מוצרים שלא לצרכי פרסום
(לדוגמא :ע"ג מצעים ,ספלים ,לוחות שנה וכד')
התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון .הרישיון שיינתן
למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.
סוג הרישיון
פרטני
סוג השימוש
על
יצירות/ציטוטים
של
העתקה
משחקים/חולצות/מצעים/ספלים/לוחות שנה.

גבי

מוצרים,

לדוגמא:

ציטוטים

ע"ג

במידה והשימוש ביצירה הוא לצרכי פרסום המוצר/השירות או שיש חשש שתיווצר זיקה בין
יצירה לבין מוצר/שירות ,יש לקבל גם את רשות בעל הזכויות ביצירה לשימוש.
הזכויות הכלולות ברישיון
העתקה
חובות דיווח לאקו"ם
בתוך  01ימים מתום כל רבעון ,על מקבל הרישיון לדווח לאקו"ם על כמות המוצרים שנמכרו
ומחירם לצרכן .הדוח יאושר ע"י רואה חשבון.
מועד תשלום תמלוגים
מידי רבעון ,עם קבלת הדיווח של מקבל הרישיון ,אקו"ם תנפיק לו חשבון עסקה לתשלום דמי
הרישיון .מקבל הרישיון ישלם את דמי הרישיון בתוך  01ימים ממועד קבלת חשבון העסקה.
ביקורת ספרים וביקורות אחרות



לאקו"ם הזכות לדרוש אישור רו"ח של מקבל הרישיון בדבר מספר העותקים שהודפסו
וכן מסמכים אחרים הדרושים לה לצורך אימות או בירור נתונים לפיהם נערך חשבון
התמלוגים ,תוך הודעה מראש של  01ימים.
אקו"ם זכאית לבדוק כל מסמך ,דו"ח ,חשבונית ,חשבון ,קבלה ,ספרי חשבונות ,דו"ח
סטטיסטי ורשומת מחשב כדי לוודא את נכונות התשלום שעל מקבל הרישיון להעביר
לאקו"ם על פי הסכם זה.

תנאים נוספים ברישיון
מקבל הרישיון ייתן קרדיט ליוצר ,בסוף השורה המודפסת על כל מוצר.

מגבלות הרישיון







אקו"ם רשאית להעניק רישיון לזכויות העתקה ליצירות ישראליות בלבד.
המוצר לא יכלול כל תוכן פרסומי ,לרבות לוגו ,שם ,חברה ,למעט לוגו מקבל הרישיון ,וכל
זאת מבלי ליצור כל זיקה במישרין או בעקיפין בין היצירה /היצירות הכלולות ברישיון
לבין חברה/מותג/שירות ו/או פרסום בכל דרך אחרת.
כאשר נעשה שימוש ביצירה המתורגמת לשפה העברית ,יש לקבל רשות גם מהמתרגם וגם
ממחבר המילים המקורי .רישיון אקו"ם ניתן רק בגין השימוש בתרגום עצמו (שנכתב על
ידי חבר אקו"ם) ולא מכסה את השימוש ביצירה המקורית (במילים המקוריות) (זאת
מאחר ואקו"ם לא מנהלת זכויות העתקה ביצירות לועזיות).
הרישיון לא כולל את הזכות מוסרית
הרישיון לא כולל את זכות המוציא לאור בהפקת ההדפסה המקורית (לרבות עיצוב,
גרפיקה וכיוב').

תקופת הרישיון
הרישיון ניתן לתקופה של שנה קלנדרית ומתחדש אוטומטית מידי שנה ,אלא אם אחד הצדדים
הודיע בכתב על סיום ההסכם לפחות  01ימים לפני תום תקופת הרישיון .התקבלה הודעה כאמור,
יסתיים ההסכם בתום תקופת הרישיון.

