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Р І Ш Е Н Н Я 
 

11 грудня 2015 р. 

 

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності 

України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати 

Василенко І.Е. від 28.08.2015 № 77 у складі головуючого Запорожець Л.Г. та членів 

колегії Сенчука В.В., Ткаченко Ю.В., розглянула заперечення Публічного 

акціонерного товариства “БАНК ФОРВАРД” проти рішення Державної служби 

інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 17.06.2015 про відмову в 

реєстрації знака для товарів і послуг “Авторская карта” за заявкою 

№ m 2014 17969. 

 

Представник апелянта – Ортинська М.Ю., 

представник Державного підприємства “Український інститут 

інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Плюто А.М. 

 

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:  

- заперечення вх. № 12158 від 25.08.2015; 

- додаток до заперечення вх. № 16181 від 03.11.2015; 

- копії матеріалів заявки № m 2014 17969. 

 

Аргументація сторін. 

На підставі висновку закладу експертизи ДСІВ прийнято рішення від 

17.06.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Авторская карта” за 

заявкою № m 2014 17969, оскільки заявлене словесне позначення:  

1) не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його 

використання заявником.  

2) є описовим для частини послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів 

і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), які надаються за допомогою 

платіжних (банківських) карт, вказує на їх вид і певні властивості (“Авторська 

картка” - поєднує всі основні переваги дебетової картки, зручності інтернет-

банкінгу та мобільного банкінгу і неповторний дизайн (вибір дизайну лицьового 

боку карти в галереї зображень). 

ДЕРЖАВНА  СЛУЖБА  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  УКРАЇНИ 

       АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА 
 

 вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна 
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На сьогоднішній день в Україні власні авторські карти можуть отримати 

клієнти банків “ПриватБанк”, “Ощадбанк”, “Банк Русский Стандарт”, Forward Bank 

та інші. 

3) є оманливим для послуг 36 класу МКТП, які надаються без допомоги 

платіжних (банківських) карт. 

Підстави:  

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – 

Закон), (пункт 1 статті 5, пункт 2 статті 6); 

http://agent.privatbank.lv/blogs/post/19651/; 

http://fintimes.info/banks-news/2014/06/12/837; 

http://finance.liga.net/banks/2014/11/14/news/40931/htm; 

https://alfabank.ru/retail/cards/design/; 

pikabu.ru/.../v_ssha_bank_otkazal_klientu_v_p... 

 

Апелянт – Публічне акціонерне товариство “БАНК ФОРВАРД” (далі – Банк 

Форвард) не погоджується з рішенням ДСІВ від 17.06.2015 про відмову в реєстрації 

знака для товарів і послуг “Авторская карта” за заявкою № m 2014 17969 та 

наводить наступні доводи. 

Банк Форвард – український комерційний банк, основна діяльність якого 

спрямована на обслуговування приватних клієнтів. Банк Форвард особливу увагу 

приділяє сегментам споживчого кредитування, картковим продуктам і 

привабливим депозитним пропозиціям для населення України.  

Банк Форвард визнано одним із найнадійніших банків України – 8-ма 

позиція у Рейтингу надійності банківських депозитів за результатами діяльності 

протягом 2014 року, складеного агентством “Стандарт-Рейтинг” (березень 2015).  

“Авторская карта” від Банку Форвард - не лише електронний платіжний 

засіб, а оригінальний спосіб підкреслити свій особливий стиль. Можливе 

оформлення картки як з магнітною смугою, так і з інноваційною технологією 

“MasterCard PayPass”, що дозволяє здійснювати покупки одним дотиком картки. 

Можливості “Авторской карты” (PayPass) від Банку Форвард: безконтактна 

оплата; вибір дизайну лицьового боку карти в галереї зображень або завантаження 

власної фотографії; відсоток на залишок коштів. 

Позначення “Авторская карта” використовувалось задовго до подачі заявки 

на знак для товарів та послуг. Це підтверджується тим, що міжнародна платіжна 

система “MasterCard” назвала “Авторську карту Банку Форвард” “Продуктом року 

2014”, за підсумками проведеного щорічного дослідження досягнень фінансових 

установ України. 

Скористатись послугами Банку Форвард, а саме платіжною карткою 

“Авторская карта” можна в 30 містах України. 
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Позначення “Авторская карта” просувається по всіх регіонах, а саме в мережі 

Інтернет та шляхом розповсюдження рекламних буклетів. 

З огляду на наведену інформацію, можна зробити висновок про те, що 

позначення “Авторская карта” набуло розрізняльної здатності внаслідок тривалого 

та інтенсивного його використання. 

На думку апелянта, позначення “Авторская карта” не може бути описовим 

для частини послуг 36 класу. 

Апелянт звертає увагу на необхідність врахування класифікації видів 

платіжних карток, їх властивостей та назв, що розробляються фахівцями відділу 

маркетингу кожного банку з метою просування послуг фінансової установи. Так, 

фінансова наука виокремлює декілька класифікацій платіжних карток за різними 

ознаками.  

На думку апелянта, позначення “Авторская карта” не вказує на вид та/або 

властивості платіжної карти, а є виключно індивідуалізуючою назвою банківської 

карти. Разом з тим, при визначенні описовості заявленого позначення слід 

оцінювати розрізняльну здатність позначення в цілому, без поділу його на 

елементи. 

Апелянт також зазначає, що, наведені у рішенні ДСІВ відомості про 

наявність у інших банків можливості отримати “Авторську картку”, не 

відповідають дійсності.  

Так, “Приватбанк” пропонує своїм користувачам не “Авторскую карту”, а 

картку “Універсальна” або “Універсальна Gold” з індивідуальним дизайном.  

Банк “Русский Стандарт” вже не функціонує станом на сьогодні, а його 

правонаступником є апелянт, що підтверджується наданими у додатках статутними 

документами. 

Таким чином, виключно Банк Форвард пропонує платіжну карту під назвою 

“Авторская карта”. 

Апелянт зазначає, що він, врахувавши зауваження експерта в попередньому 

висновку щодо можливості позначення “Авторская карта” введення в оману для 

частини послуг 36 класу, які надаються без допомоги платіжних (банківських) 

карт, скоротив заявлений перелік послуг до послуг 36 класу, які безпосередньо 

надаються із допомогою платіжних (банківських) карт або пов’язані із 

консультуванням в отриманні таких карт. У зв’язку з цим, можна стверджувати, що 

позначення “Авторская карта” не вводить в оману споживачів щодо вказаної 

частини послуг 36 класу. 

Враховуючи наведене, апелянт просить переглянути рішення ДСІВ від 

17.06.2015 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Авторская карта” за 

заявкою № m 2014 17969 та зареєструвати заявлене позначення. 
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Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, 

що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення 

в апеляційному засіданні. 

 

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону 

позначення які:  

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх 

використання; 

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні 

щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на 

вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, 

місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; 

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги 

або особи, яка виробляє товар або надає послугу. 

Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на 

видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом 

Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72, зі змінами (далі – 

Правила), до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться, 

зокрема: позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома 

виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші 

характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно 

таких товарів. 

Заявлене на реєстрацію позначення “Авторская карта” є словесним 

позначенням, що виконане літерами друкованого шрифту, кирилицею.  

Апелянт скоротив заявлений перелік послуг 36 класу МКТП для яких він 

просить зареєструвати позначення “Авторская карта” та виклав його в наступній 

редакції: “банківські операції; випускання кредитних карток; дистанційне 

банківське обслуговування; надавання позики на виплат (в кредит); надавання 

фінансових позик; надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів; 

обслуговування за кредитними картками; послуги ощадних банків; послуги за 

дебетовими картками; фінансове інформування”. 

Колегія Апеляційної палати для встановлення наявності у заявленого 

позначення розрізняльної здатності звернулась до інформаційних джерел, зокрема 

мережі Інтернет, та виявила наступне.  

1) “Авторская карта” Forward Bank – оригинальный способ подчеркнуть свой 

особенный стиль благодаря современному платежному инструменту. Возможно 

оформление карты как с магнитной полосой, так и с инновационной технологией 

МasterCard PayPass, позволяющей осуществлять покупки одним прикосновением 

карты.Возможности “Авторской карты” (PayPass): бесконтактная оплата – 

достаточно поднести карту к считывающему устройству на кассе, и платеж будет 

выполнен; выбор дизайна лицевой стороны карты в галерее изображений или 
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загрузка собственной фотографии; процент на остаток средств – до 15 %; он-лайн 

управление счетом; дополнительные сервисы: Интернет-банк, SMS-сервис” 

(http://www.forward-bank.com/ru/cards/autor_card/). 

2) “Впервые в Украине ПриватБанк начал выпуск “авторских” карт Visa с 

индивидуальным дизайном клиентов. Уже с сегодняшнего дня можно заказать 

пластиковую карту с собственным дизайном прямо на сайте pb.ua/foto и получить 

ее в указанном при заказе отделении. “Лицо” своей карты можно выбрать из 

библиотеки картинок, или загрузить собственное изображение - фото, графику. 

Карта с индивидуальным дизайном является дополнительной к карте 

“Универсальная”/”Универсальная” Gold и обладает всеми достоинствами и 

преимуществами карты "Универсальная". 

Заказать “авторскую” карту может любой владелец “Универсальной” или 

Gold карты ПриватБанка” (http://agent.privatbank.lv/blogs/post/19651/). 

3) “Банк Русский Стандарт” (Украина) предлагает клиентам оформить 

"Авторскую карту" международной платежной системы MasterCard. Открывая 

"Авторскую карту", клиент самостоятельно выбирает для нее индивидуальный 

дизайн, подчеркивая тем самым свой собственный особенный стиль” 

(http://fintimes.info/banks-news/2014/06/12/837). 

4) “Авторский, -ая – 1) свойственный автору 2) принадлежащий автору. 

Синонимы: оригинальный, эксклюзивный” (ru.wiktionary.org/wiki/авторский). 

Таким чином, послуги, які надаються за допомогою платіжних (банківських) 

карт під позначенням “Авторская карта” та мають власні характеристики (умови) 

надаються апелянтом та банком “Руский Стандарт”. 

 

Відповідно до наданої апелянтом копії Змін та доповнень до Статуту ПАТ 

“БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ” від 07.03.2013, затверджених 19.08.2014р., Апелянт 

(ПАТ “Форвард”) є правонаступником ПАТ “Банк Руский Стандарт”. 

Приватбанк, в свою чергу, надає послуги за допомогою платіжних 

(банківських) карт під позначеннями “Універсальна” або “Універсальна Gold”. Для 

власників цих карток Приватбанк пропонує на своєму сайті також замовити 

додаткову послугу щодо оформлення індивідуального дизайну картки. У зв’язку з 

цим, на сторінці веб-сайту Приватбанк також використовується словосполучення 

“авторская карта”, проте лише у певному контексті при пропозиції замовлення 

карток з індивідуальним дизайном як додатку до пластикових карток Visa 

“Универсальна”/”Универсальна” Gold, а саме: “авторские карты Visa с 

индивидуальным дизайном”, або “пластиковая карта с собственным дизайном”, або 

“карты с индивидуальным дизайном”, з роз’ясненнями про те, що власники карток 

“Універсальна” або “Універсальна Gold” можуть бути авторами зображення, що 

наноситься на платіжну картку. 

Враховуючи вищезазначене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що 

позначення “Авторская карта” використовується у якості позначення певної 



6 

 

 

послуги, що має свої характерні властивості, виключно апелянтом і має власні 

індивідуальні ознаки, які дають можливість  вирізняти такі послуги, з поміж інших, 

тобто має розрізняльну здатність відносно скороченого переліку послуг 36 класу 

МКТП. 

 

Відповідно до пункту 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, 

якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а 

також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування 

товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в 

тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу 

сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; 

історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені 

товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або 

посередників. 

Описове позначення – позначення, що описує товар або послугу, тобто 

безпосередньо вказує, зокрема на вид, якість, склад, кількість, властивості, 

призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів 

або надання послуг. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови (В. Т. Бусел, ВТФ 

“Перун”, 2005) визначає слово “описовий” як такий, що “містить опис чого-небудь, 

має характер опису”. 

Колегія Апеляційної палати для встановлення чи є заявлене позначення 

описовим, звернулась до інформаційних джерел, мережі Інтернет та виявила 

наступне.  

1) “КАРТА, -ы, ж. 1. Чертеж поверхности Земли, небесного тела или 

звездного неба. Масштаб карты. Политическая к. Европы. Этнографическая к. 

мира. К. Луны. Астрономическая к. 2. Один из плотных листков колоды 2, 

различающихся по мастям (во 2 знач.), а также по фигурам или очкам. Игральные 

карты. Колода карт. Сдавать карты. Ваша к. бита (также перен.: то же, что ваша 

ставка бита). Раскрыть свои-карты (также перен.: обнаружить свой замысел). 

Ставить на карту что-н. (также перен.: рисковать чем-н. в надежде на успех, 

выгоду). Ему и карты вруки (перен.:то же, что ему и книга в руки; разг.). Смешать, 

спутать чьи-н. карты (также перен.:расстроить чьи-н. планы). 3. мн. Игра при 

помощи колоды таких листков. Играть в карты. Карты - азартная игра. 4. Бланк для 

заполнения какими-н. сведениями. Са-наторно-курортная к. 5. Плотный листок 

бумаги, картона с каким-н. текстом, изображением.” (Толковый словарь С.И. 

Ожегова, Н.Ю. Шведовой). 

2) “Банковская ка́рта - пластиковая карта, привязанная к одному или 

нескольким расчётным счетам в банке. Используется для оплаты товаров и услуг, в 

том числе через Интернет, а также снятия наличных. Карты бывают дебето́вые и 

кредитные. Банковская карта может выпускаться банком как локальная 
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(принадлежащая локальной платёжной системе, как правило в пределах одного 

государства) и международная (в рамках платёжной системы, объединяющей 

множество банков-участников по всему миру); расчётная (дебетовая), кредитная и 

предоплаченная. Выпускаются также виртуальные карты” (https://ru.wikipedia.org/). 

3) “Залежно від механізму розрахунків платіжні картки поділяються: 

двосторонні; багатосторонні.  

За видом проведених розрахунків: кредитні картки; дебетові картки.  

За характером використання: індивідуальні картки: сімейні картки; 

корпоративні картки.  

За територіальною приналежністю: міжнародні; національні; локальні; 

автономні. За часом використання: термінові; безстрокові.” (“Інформаційні 

системи і технології у фінансових установах”//А.В.Олійник, В.М.Шацька - 

Навчальний посібник - Львів: “Новий Світ- 2000”, 2006 - 436 с.) 

Отже, класифікація платіжних карток, наведена в різних джерелах,  не 

включає в себе такий вид карток як “авторские карты” з їх певними властивостями. 

Враховуючи зазначене, колегія Апеляційної палати, дійшла висновку, що 

заявлене позначення не вказує на засіб надання послуг 36 класу МКТП (вид картки 

та її певні властивості), а отже, воно не є описовим. 

 

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, 

що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або 

надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача 

асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг 

або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. 

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в 

оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає 

небезпеку введення в оману споживача. 

Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості, 

що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, 

що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних 

характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг, а 

також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні. Якщо 

такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або 

пояснень, позначення в цілому вважається оманливим. 

Колегія Апеляційної палати зазначає, що апелянт у відповіді на попередній 

висновок від 25.05.2015 та у запереченні скоротив заявлений перелік послуг 36 

класу МКТП до послуг, які надаються за допомогою платіжних карток або 

пов’язані з консультуванням в отриманні таких карток.  

Таким чином, проаналізувавши заявлений апелянтом на реєстрацію знак та 

скорочений перелік послуг, колегія Апеляційної палати зазначає, що знак 

“Авторская карта” не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо 

скороченого переліку послуг 36 класу МКТП. 
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Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи в 

межах мотивів заперечення дійшла висновку, що заявлене позначення   

“Авторская карта” може бути зареєстровано як знак відносно скороченого 

переліку послуг 36 класу МКТП, оскільки на нього не поширюються підстави для 

відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону. 

 

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати 

Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної 

палати 

 

                                            в и р і ш и л а: 

 

1.  Заперечення Публічного акціонерного товариства “БАНК ФОРВАРД” 

задовольнити. 

2.  Рішення ДСІВ від 17.06.2015 про відмову в реєстрації знака “Авторская 

карта” за заявкою № m 2014 17969 відмінити.  

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про 

видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу 

свідоцтва України, знак “Авторская карта” відносно частини послуг 36 класу 

МКТП, а саме: “банківські операції; випускання кредитних карток; дистанційне 

банківське обслуговування; надавання позики на виплат (в кредит); надавання 

фінансових позик; надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів; 

обслуговування за кредитними картками; послуги ощадних банків; послуги за 

дебетовими картками; фінансове інформування”.  

 

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ. 

 

 

 

Головуючий колегії  Л.Г.Запорожець 

Члени колегії  В.В.Сенчук 

Ю.В.Ткаченко 


