
 

  רישיון להשמעת מוסיקת רקע באירוע עסקי

 לתוקףזה התנאים לכניסת רישיון  .1

כשהוא חתום ע"י  ,לפני מועד האירוע העסקי שעות 72 לפחות לאקו"ם רישיון זההגשת   .א

 .mofaim@acum.org.ilלדוא"ל  ,ו מלאיםל פרטיוכ המבקש,

 .הרישיון גבי על ם"אקו חתימת לאחר רק לתוקף יכנס זה רישיון  .ב

  

  : הרישיון מהות .2
מרפרטואר  מוגנות יצירות רישיון לא בלעדי לבצע בפומבי ,אקו"ם מעניקה למקבל הרישיון

לתנאים להגדרות ובהתאם אירוע עסקי, במסגרת כמוסיקת רקע באמצעים מכאניים אקו"ם 
  .המפורטים ברישיון זה

אופי עסקי, כגון: אירוע גיבוש, קידום מכירות, תערוכה, מסיבה, אירוע בעל  -"אירוע עסקי" 
פסטיבל, מופע וכיוצא בזה, המאורגן ו/או מוזמן על ידי גופים ו/או חברות ו/או ועדי עובדים 

 .ו/או כל גורם אחר

 

  :פרטי מבקש הרישיון .3
  ______________________ :מלאשם עסק / שם 

  _____________________ :./ ח.פספרות)  9( ת.ז

  _____________________ :טלפון נייד

  ______________________ :)דפוסדואר אלקטרוני (באותיות 
  _______________________ :רחוב
  ________________________ בית:

  ____________________ עיר/ישוב:
  ______________________ מיקוד:

  

 :האירוע העסקיפרטי  .4

  תאריך: _________________
  שעה: __________________

 .___________ שם אולם וכתובתנא לציין  –מקום קיום האירוע העסקי 

 

 __________________: באירוע העסקי משתתפיםהכמות נא לציין את  .5

 ם"לאקו כך על דווחלעלייך  שציינת לעיל, במידה והנך מעוניין לעדכן את כמות המשתתפים

ככל שלא . mofaim@acum.org.ilבאמצעות הדוא"ל  העסקי האירוע לאחר ימים 7 בתוך
יועבר דיווח כאמור, דמי הרישיון יחושבו בהתאם לדיווח הנקוב לעיל. ככל שלא תדווח כלל 

לקיבולת המקסימלית באולם בו התקיים  על כמות המשתתפים, דמי הרישיון יחושבו בהתאם
   האירוע העסקי.

  
  



 :דמי הרישיון .6

כמוסיקת רקע באירועים עסקיים יחושבו בהתאם לתעריף ביצוע פומבי של יצירות מוגנות 

)T016/2( כפי שמפורסם באתר האינטרנט של אקו"ם בכתובת ,www.acum.org.il . אקו"ם

  .רשאית לעדכן את תעריפיה מעת לעת

 

  :תנאי תשלום .7

ימים ממועד משלוח חשבון העסקה. חשבונית מס כדין תישלח עם פירעון חשבון 30 +  שוטף

  .העסקה
  

 :תקופת הרישיון .8

  לעיל. 5-3 אחד בלבד, שמועדו ופרטיו נקובים בסעיפיםאירוע עסקי רישיון זה תקף ל
  

 :מגבלות הרישיון .9

לבצע רישיון זה מיועד לביצוע פומבי של יצירות כמוסיקת רקע. הרישיון לא כולל רשות  .9.1
במידה והנך בפומבי יצירות מוגנות במסגרת מופע בימתי חי המתקיים באירוע עסקי. 

מעוניין לכלול באירוע ביצוע פומבי חי של יצירות מוגנות, עליך להסדיר לכך רישיון 

 6113414 03ספים ניתן לפנות למחלקת מופעים בטלפוןלפרטים נו מתאים מראש ובכתב.

   mofaim@acum.org.ilאו במייל 

ם ”ביצירה מרפרטואר אקואירוע העסקי מקבל הרישיון אינו רשאי להשתמש במסגרת ה .9.2
יצירה לצרכי  לכל שימוש אשר לא הותר במפורש, ובפרט אינו רשאי להשתמש בכל

קידום מוצר/מותג/שם/ שירות, מתן חסות פרסומת, בחירות, שיווק, קידום מכירות, 
באופן היוצר זיקה בין  שלו או של צדדים שלישיים ו/או לכל שימוש מסחרי אחר’ וכד

אלא אם קיבל מראש ובכתב את  'יצירה ו/או יצירות למוצר/מותג/שירות/חסות וכד

 .אישור בעל הזכות לעשות כן

כויות מבצעים, בזכויות ם אינה בעלת הזכויות במאסטר של הקלטות קול, בז"אקו .9.3
רישיון זה  ,המוסריות ביצירות ובכל זכות שאינה מוזכרת במפורש בהסכם זה. לפיכך

  .אינו כולל רשות שימוש בזכויות אלה

 .הרישיון ניתן למקבל הרישיון בלבד ואינו ניתן להעברה לצדדים שלישיים .9.4

  

  

  הצהרת מקבל הרישיון:
  ______________ כתובת: ____________אני __________ ת.ז./ח.פ. 

 - ם את דמי הרישיון המתאימים ”לאקו שלםלמתחייב למלא אחר תנאי הרישיון ובכלל זה 
 ם הכלול ברישיון זה הינו מהימן ומלא”ובמועד. כן, אני מאשר ומצהיר כי המידע שמסרתי לאקו

  .וכי לא השמטתי כל פרט הנדרש בדיווח
  

  ____________________ Xמקבל הרישיון     ______________ מ"ם בע"אקו
  


