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(181) Очікувана дата закінчення
строку дії свідоцтва:

29.01.2031

(210) Номер заявки: m202101810
(220) Дата подання заявки: 29.01.2021
(450) Дата публікації відомостей

про видачу свідоцтва та
номер бюлетеня:

22.09.2021,
Бюл. № 38

(540)   Зображення знака:

(732) Власник(и):

Абрамський Микола Володимирович;
пров. Коломийський, 17/31 А, кв. 225, м. Київ, 03022 (UA)

(511) Індекси міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік
товарів і послуг:

Кл. 36 Фінансові  операції,  кредитно-грошові  операції  та  банківські  послуги;  операції  з
нерухомим майном; випускання кредитних карток; вкладання коштів; влаштовування
фінансування для об'єктів будівництва; готування цінової інформації для оцінювання
витрат;  дистанційне  банківське  обслуговування;  довірче  керування  фінансовими
активами;  дорадчі  послуги  щодо  заборгованості;  електронне  переказування
віртуальних валют; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою
інформацією;  забезпечування  фінансовою  інформацією  за  допомогою  вебсайтів;
інвестування  капіталу;  іпотечні  банківські  операції;  кредитування  під  заставу;
надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; послуги
бюро  кредитних  історій;  послуги  з  надавання  фінансових  гарантій;  послуги  з
фінансування; послуги колекторських агентств; послуги ощадних банків; фінансове
керування;  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  4085150921  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

22.09.2021
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