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(181) Очікувана дата
закінчення строку дії
свідоцтва:

08.09.2030

(210) Номер заявки: m202018515
(220) Дата подання заявки: 08.09.2020
(450) Дата публікації та

номер бюлетеня:
19.01.2022,
Бюл. № 3

(591) Зазначення кольору
чи поєднання
кольорів, які
охороняються:

помаранчевий, чорний,
білий

(540)   Зображення торговельної
марки:

(732) Ім’я або повне найменування та адреса власника (власників) свідоцтва:

Товариство з обмеженою відповідальністю «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО
НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»;
площа Арсенальна, 1 Б, м. Київ, 01010 (UA)

(511) Індекс (індекси) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та
перелік товарів і послуг:

Кл. 36 Фінансові  операції;  кредитно-грошові  операції;  випускання  кредитних  карток;
дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування віртуальних валют;
електронне  переказування  коштів;  забезпечування  фінансовою  інформацією;
забезпечування  фінансовою  інформацією  за  допомогою  вебсайтів;  інвестування
капіталу;  кредитування під  заставу;  надавання позик  (фінансування);  надавання
позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; обробляння платежів за
дебетовими  картками;  обробляння  платежів  за  кредитними  картками;
організовування  збору  коштів;  позичання  під  заставу;  послуги  з  фінансування;
послуги колекторських агентств;  фінансове спонсорство;  фінансові  послуги щодо
купівлі товарів із розстроченням платежу.

* * *
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Державне підприємство

«Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент)

 Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та
реквізитами  електронному  документу  з  електронним  підписом
уповноваженої  особи  Державного  підприємства  «Український  інститут
інтелектуальної  власності».

 Паперовий  документ  містить  2  арк.,  які  пронумеровані  та  прошиті
металевими люверсами.

 Для  доступу  до  електронного  примірника  цього  документу  з
ідентифікатором  1427120122  необхідно:

 1. Перейти за посиланням
https://sis.ukrpatent.org/uk/services/original-document/

 2. Обрати пункт меню Сервіси - Отримати оригінал документу.

 3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та
натиснути «Завантажити».

Уповноважена особа
Укрпатенту І.Є. Матусевич

19.01.2022
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