Հայաստանի Հանրապետության էկոնոﬕկայի
նախարարության մտավոր սեփականության
գրասենյակ

Դ Ի Մ ՈՒ Մ
անձի ապրանքային նշանը կոլեկտիվ նշանի փոխակերպելու
մասին
1. Խնդրարկվում է ստորև նշված ապրանքային
փոխակերպել սույն դիմումում նշված կոլեկտիվ նշանի

Երևան 0010, Հանրապետության
հրապարակ, Կառավարական տուն, 3

նշանը

(լրացնում է գործակալությունը)
2. Սույն դիմումը վերաբերում է ապրանքային նշանի հետևյալ գրանցմանը (վկայագիրը կցվում է)
2.1. գրանցման համարը և թվականը
2.2. ապրանքները և (կամ) ծառայությունները, որոնց համար գրանցված է ապրանքային նշանը

ապրանքները և (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի

շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա

3. Ապրանքային նշանի իրավատերը (իրավատերերը)

3.1. նշվում են իրավաբանական անձի անվանումը կամ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը

3.2. իրավատիրոջ գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

նշվում են իրավատիրոջ գտնվելու վայրը (բնակության վայրը),

հեռախոսահամարը,

էլ. փոստի հասցեն

3.3.
իրավատերերը մի քանիսն են (նրանց մասին տվյալները, ըստ 3.1-ին և 3.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ
թերթերի վրա)
4. Անձը, որի կոլեկտիվ նշանի է փոխակերպվում ապրանքային նշանը (նոր իրավատեր)

4.1. նշվում են նոր իրավատիրոջ անվանումը,

հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն

4.2. նոր իրավատիրոջ գտնվելու վայրը (բնակության վայրը)

նշվում են նոր իրավատիրոջ գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն

5. Նոր իրավատիրոջ ներկայացուցիչը

նշվում են ներկայացուցչի անվանումը կամ անունը, ազգանունը, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն

6. Նամակագրության հասցեն՝

նշվում են փոստային հասցեն,

հեռախոսահամարը , էլ. փոստի հասցեն

7.
Կոլեկտիվ նշանի գրանցման գործողությունը սահմանափակվում է հետևյալ ապրանքների և (կամ)
ծառայությունների համար

ապրանքները և (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի

շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա

8. Ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկից հանվում են

ապրանքները և (կամ) ծառայությունները նշվում են ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի

շարունակությունը տրվում է լրացուցիչ թերթի վրա

9. Ապրանքային նշանի փոխակերպումն իրականացվում է՝
պայմանագրի,
(

պայմանագիրը,

փոխանցման ակտի,
փոխանցման ակտը,

այլ փաստաթղթի հիման վրա
այլ փաստաթուղթը կամ

դրա քաղվածքը կցվում են)

10. Ստորագրություն՝
10.1.__________________________________________________________________________________
(ստորագրությունը)
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)
10.2.__________________________________________________________________________________
(ստորագրությունը)
(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)
10.3. Թվականը ____________________20 _

թ.

10.4. Ստորագրողը՝
ապրանքային նշանի իրավատերն է

նրա ներկայացուցիչն է (լիազորագիրը կցվում է)

նոր իրավատերն է

նրա ներկայացուցիչն է (լիազորագիրը կցվում է)

ապրանքային նշանի և կոլեկտիվ նշանի իրավատերերն են

նրանց ներկայացուցիչներն են

ապրանքային նշանի իրավատերերը մի քանիսն են (10.1-ին կետի տվյալները տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)
11.
12.

Վճարված է ___________դրամ պետական տուրք՝
բանկային սովորական փոխանցմամբ (անդորրագիրը կցվում է)

էլեկտրոնային եղանակով

Հայտին կից ներկայացվում են ______ լրացուցիչ թերթեր

13. Ապրանքային նշանի գրանցման վկայագիրը՝
կցվում է
չի կցվում, խնդրարկվում է դրա կրկնակը (սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը կցվում է)
14.

Սույն դիմումին կից ներկայացվում է կոլեկտիվ նշանի օգտագործման կանոնակարգը

