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РIШЕННJI ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
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В KCIPOKO ФIIIАtIс)

Маr,ухпо C.Il,

<_> _ 20_ року

(надал i iмсtl),с,гься
(вказати назву, алресу та реквiзи,].и стороllи)

(вказати посадD/, прiзвище. iм'я. по батьковi)

"Фактор") в особi

що дiс на пiлставi

з однiсi стороtlи, та
(вказати: стат}ту, довiреностi, llолоiксlrttя тсщо)

, ll{o дlс на пlдс,I,аRl

з ittutoi стороttи
(вкщати: стаl'лу, довiреl|осl.i. положеlIl lя Tolllo)

_ в подальЩому pilзoм iмqнуються "Сторони", а кожна окремо - ''Сторона'', уклали uей !оговiр
факгоринry (надал i iменусться ''flоговiр'') про наступне:

Визначенпя термiпiв, lц0 викорl.tс.l.овуюr,ься у ttboпIy f(or.oBopi:
Боржник - фiзИчна особа - споЖиаач посJlуГ Клiсtlта, яка btac гроtllовi зобов'язаtlttя перел Клiснтом

у виглядi поверненнЯ суми наданиХ коштiв, пла ги за користувапllя тiIкими кошта\lrt та ittlltих tlсрсдба,tеtlих
ЩоговороМ з боржником платежiв та право вимоги за якими уступаеться за tlипl /{оговором;

.Щоговiр з боржником - логовiр позики/кредитний логовiр з Борrкником, ,,puuo unru." по якому
усryласться за чим .Щоговоромl

_ .Щокументll - ДОКУМеНТи, в тому числi елекl.роннi локументи, що стосуlоться Заборговаttосr.сй
БоржникЬ та якi пiдтверджують дiйснiсть та ttаявпiсть права виI\{оги ]ftieHTa до таких Борлttlикiв.га llo
таким Заборгованостям, а такоя< с необхiДними дJlЯ пр"д;"urепr,' виlllоги до Борл<ника щодо погаulеIllIя
Заборгованостi, в тому числi:
-.Щоговiр з боржником з yciMa дода.гками та додатковиN{и угодами;- судове рiшення, постаtlова про вiдкриття викоtlавчого провал)iенllя або виl<онавчий лисг (у, разiнаявностi);

. Заборгованiсть - сума грошових коLu,гiв, налеrlttli до сплати Клiснr,у БорittttикоNI за встаноlJJ]ениNlи
договiрними вiдносиltами, включаючи cylr{y ОСНОВНОГС| зобов'язання 1,iоверп"п,,я наданих Ьорл<нику
KoIlITiB), плати за користування наданими коштами, та бу,rь-якi irlшi суми! що ,,or,an,oao до сплати Iiлiсн.гч,
якi HapaxoBaHi або MorKyTb бути HapaxoBalti КлiснтоМ на лень tlабуття шипr l]оговором зобов'язальнtrТ сили;

Одиничtlа цillа - Ltitla прилбання Факrорсlм 1 Iiлiснт'а lI1laBa вимоги Kolrr<pe.гrroi Заборговаttостi rto
конкретному Борrкнику;

, прiзвиlце. i&l'я. по ба.гьковi)

l\1.



Право вшмоги - Bci праRа K:licHTa за договiрними вiдносиtlаNlи з Бор}кникоN1, в Tolly числi праsа
грошових вимог по поверненню наданих Борх<нику коll,гiв, строк плаl,е)ltу за яки]\1и нас.l,аR або настане в
майбlтньому;

Ресстр праВ вимог/РеестР - iнформаulЯ tЦ(]ло Бор)i(llикiВ, Право вимоги дО яких вiдсц;ласться за
цим .Щоговором (включаючи перелiк таких Борх<никiв, пiдстави виникненIlя Права виrrtоtи, сума
Заборгованостi), оформлена за формою, BcTaHoBлetroto у вiдповiдному додатку до uoorb До,.uuору;
. Idiпa придбапня - сума коштiв, що сплачусться Факторой Клiснту у u".rr;ri 

',РiпuпЬуванtlя 
за

вiдсryплення Права вимоги щодо кожного Реес,лру вiдповiдно до умов цоо.о ДБrоuору;
Будь,яке посиланlIя в !оговорi на законодавство е посиланням на Bci закони та iншi нормативнi

акти, чиннi у вiлповiдний час; посилаt{ня на цей Договiр або буль-який iнший договiр, Угоду чи доку]\lеtiт е
посиланням на такиЙ логовiр, угоду чи докуменТ з урахуваl]ням Bcix змiн i доповltень lto такого договору
чи угоди; заголовки статей, пунктiв iлолаткiв у uьому !oloBopi ви користовуються виклlочl{о лля зру,lltосr i
Та ПОЛеГШеННЯ ПОСИЛаННЯ Та Не ВПЛИВаЮть lta тлумачснIlя чього !оговору чи йоl,о вiдповiлllлlх tloJloжetIb.

l. Предпtе,г логовору
. .1.1. _За цим договором Клiсttт зобов'язусться вiдступити Фактору Права вимоги. зазначенi y

вiдповiднлХ РесстраХ прав вимоги, а Фактор зобов'язусться прийня,ги,uni Прчuо вимоги та сплати.l.и
Клiснry I]iHy пРиДбання за вiдповiдний Реестр за плату, у перелбачений цим !оговором спосiб.|.2, Наступне вiдсryплення Фактором [lpaBa вимоги за цим !оговороll ло трсгiх осiб
допускаеться,

2.|. перехiл вiл *,,."," i;.1l|JffilTfi;"J};Гl',l.iШH]fi'l нас,гупному поряj(ку:
. _2,1_,1, Клiент формуе та надас Фактору iнфорruачiю згiд,rо з Ресстро, npuu u"n,o.n, необхiдllу лля

очiнки Заборrованостей Боржникiв. шляхом
2.l.2'УвипaДкyпoгoДження'u*oTin.рop"uuц@^'o*';нaДсиJIаС

Клiсrrту пiдписаний скан такого Реестру
2.1.3. Перехiд вiд Клiента до Фактора Прu" B"n,ro." оiлфйББi-ffii пiд*Йння Сторонами

вiдповiдногО Реестру праВ вимог, пiсля чого Фактор с,т,ас кредитором ло вiдltошеннtо ло 1iоржникiв r.a
набувас Bcix прав щодо Борrкникiв в обсязi та на умовах, utо iснувал и на MoMe}lT такого переходу, вiдповiltлtо
до вимоГ чинного законоДавства, Пiдписаний Сторонами та скрirl:tепий ix ttечаl,ками Pecc,lp llpaB вимог в
паперовому виглядi е невiд'смною частиноlо чього Щоговору та пiлr.вердrкуе rpakT лерехолу вiд Клiсtrга до
Факгора Прав вимоги.

передати Фактору .Щокументи щодо кожного Борrttника, вказаllого в PeccTpi, R eJleKтpoнl loмy виглялi в
погоджений Сторонами спосiб. Факт лрийоl:у-перела,r i ,I_{окул,rептiв сРiксусться Стороttами шдяхолl
пiдписання AKтy при йому-rrерелач i ,Щокумешгilз за (lopпttllo, Ilоголп(еllоlо 

-C,,,o1ro,,ur" 
у вiдповi:tttом1

додатку до чього !оговору.
2,3, ФактоР набувас права на Bci супlи. ЯКi Bilt ,.l,tерztить Bi:t liop;KttltKa Ila RикоlI1,1l{lIя IIpaB виьtоt.и.

а Клiент не вiдповiдатиме перед Фактором, якltlо олерrl<анi liим суми будуть пlеtlшими вiл суми. спJlаi]еtlоi
ФактороМ Клiснту, та меншимИ вiд загмьноТ суми зобов'язання Борл<ltика. Разолt з [lpaBobt sимо1и до
Фактора переходять Bci iншi права та обов'язки Клiсlt,га за Jlоговором з Борхtником, У вlrпалку укладення
Сторонами бiльш HilK одного Ресстру прав вимог, кох(ен наступний Ресстр прав вимог с са1tостiГtним
додатком, та не замiнюе попереднiй.

2.2, Протягом

2,4, Фактор протягом
зобов'язуються вiд свого iMeHi та за

робочих лнiв з лня персходу Права виплоги. Клiснт зобов'язаний

пiдготовленi за формоtо uiдпо"iдпо.о дйu]пу lro ц"о.о ,tЦо.ооору. nn",,iloui попио"*-," bopn-l-^, 
"р;вiдсryплення Клiснтом Прав вимоги Фактору. Разоtчt iз повiдомленtlям, Фак.гrэр лtас право rIаllрави,].и

Боржнику буль-яке повiдомленrlя, ttретензiю, виl\1оIу ToUto! rдресоваtti вiд свого iMeHi.
Сторони домовились, tцо для окупоI}аtrих -гсри,горiй та .гсриторiй, U{о lla даl) пiдltисаtlня

вiдповiдногО Реестру Боря<нИкiв tte зtlаходяТься гli]t контроЛем Украirlи чи кон,tроль tlад яким б},в
втрачений, повiдомлення булуть направлеtli протягом _ робочих днiв пiсltя вiднов.леtlня кOtl,гроJlю з
боку офiцiйнот влали Укратни.

2.3. У випалку' коли пiслЯ пiдписаtlнЯ tli,ltltlBi]tttoгtl Ресс,гру ltpaB ви]\lог l]ия8иться, що по
вiдношенню до будь-якоi з Заборговаtrос rей l}иllllкас lltollilй\lelltlte як o;tlla з обс,гавин. влlзl]а(lсtlих в lt1,oyy
пунктi .Щоговору, Ст,ороltи ttiltttиcytoтb Дк,г tttlвсllttеttttя IlpaBa виrlоги за (lopb,toKl. Ilого,ruкеНОЮ У
вiдповiдному додатку до цього {оговору, за я ки l\1 Кл ic:t lT зобоtl'язусться llоRсрtlу,l,и Фак,гору Один ич lr1, I{iHy
такоi Заборгованостi, а Фактор зобов'язусться поверlIути Клiсrrту Право виплоги tro такiй Заборговавоч-гi. 

'



Перелiк обставин Irовернеl{ня Права виплоги:
- у разi знаходжеtlня справи щодо такот Заборговаl|остi lla сталii судового чи викоltавчого tlрORад)(енняl
- у разi якщо до дати пiдписання вiдповiдного Рессгру, liop>l;trиK визнltltий поNlср.jlи]\,|. безuiс,rо вiдсутнiм.
ведiсздатним, або обмежено дiездатним, мае статус вiйськовослуlltбовця, знахол"ться в п,liсцях позбав.пеttня
волi, про.що Сторонам не було вiдомо до пiдписання вiдlrовiдtlого Реестру;
- якщо пiсля дати пiдписання вiдповiдного Рессгру щодо Борлrника прийшло буль-яке ловiдомrtенttя вiд
державного або iншого уповноваженого органу (в тому числi запит з Наuкопrфiнпослуг, НБУ);
- у разi якцо Заборгованiсть була погашена Боржником до дати пiдписанr-,я вiдпо"iдного Peccr.py;
- у_ разi якщО пiсля переходУ Прав вимогИ до Фактора виявиться, що Право Вимоги за буiь-якоlо iз
ЗаборговавостеЙ с недiйсниМ внаслiдоК нiкчелtностi вiдповiдних правЬч",,iп, що пiдl,вердrl<усr ься
вiдповiдним рiшенням суду, яке набрало законноi сили;
- у разi якщо Заборгованiсть виникла у зв'язку з зJlо.|иll}lими чи шахрайськиitlи дiялtи TpeTix осiб r..r,/або
Боржник був визнаний потерпiлим у справi про шахрайс,гво rltодо вiдповiдttоi Заборго Barroc.гi ,

_ 2.6, У випадку, якllю стано]\l на деl{ь ви]lикне}lня обставиl,t, визl{ачеrIлlх в п.2,5. uього Щоговору,
Боржник частково повернув Заборговаttiсть Факrору або якщо пiс.llя tliдllисаtttiя peccr ру llраs ви]\lог
необхiдний перерахунок Заборгованостi. Стороltи з,ltiйснlоtогь rакий перераrуtlок ш.Iя\о]\| tli.lltисаttня
Додатковiугоди До вiдповiдногО Ресстру, форма якоi погr.lшлtсltа ,t' вiлловiдному .r.lдатку до tlbo1-o flоговору.

3. [-rr plrrTii CTopilr
3.1. Кожна зi CTopiH з&являс та ltiдгверлrкуt: ilrtttiй CTopoHi, шrо

правдивими, точними i повttими на дату укладеltltя чього fior овору;
}lacl,),Illll заяви,га,гl}ерд){(е}lIlя €

3.1.1. Сторона е правсrздатною .га дiсздатtlоtо, }ltцс)l(}lим чиtlопl с,tвореllоlо та мас ловllе право
укласти iвиконати цей Договiр та вiдповiдати по сsоiх зобов'язанllях,

3.1.2. CTopoHolo нмежним чином виконанi Bci дii, якi згiдно iз ltиtll.tим закоIlодавсr.вом Украiltи.
установчими та iншими внутрiшнiми нормативними документами такоI С.горони, необхiднi дп, y*nor,ann,
цього .ЩоговорУ та виконання cBoix зобов'язаttь за ним, 1' 

.l.olty числi yxBмelri yci необхiднi для llього
рiшення, надаui згоди (погодrкення) органами управлillttя, спiu,,ласниками (засновникамп. YLIасIltll(аl\1и.
акuiонерами)' оргаllамИ деря(авllоi Rлади та чпрзвлitlltя. коlItрагеllга\lИ за iнulиltи ) к_'lil.tсIlи\,lи llll]\l
договорами, буль-якими iншими особапtи, тощо.

3.1.3. Не icHyc нiяких oбMertteHb з боку будь-яких оргаttiв, служб, посалових, lоридичttих або
фiзичяих осiб, що можугь привести до невиконання або неналелtttого виконан}lя cTopoltolo зобOв'яза}lь за
цим Щоговором. Hi пiдписання uього !оговору, tti буль-яке викоllаtl}lя вiдповiдtlо ло цього /]оговору не
порушують будь-якого узятого tla себе зобов'язання, KoHTpaK,Iу, боргу чи угоди, яким така Сторона с
юридично зобов'язаною, i не поруulуtоть чиl{llого закоllодавс,гва. lIto застосовуеl,ься до TaKoi С-горони,

3.1.4. З моменту набранltя ltим /{tlговороrt .tllttttoc.t.i. цеii .'[or.oBip с:tiйсllи11, чиllllи]\.l -га обов'язковилl
дJ]я виконання Стороною, У вiлповiдносr,i до умоs цього /{оговор1. С.гороttа llece повllу вiдповiлальнiсть за
правильнiсть та достовiрнiсть даних вказаних нсю v ltborury /{оt-опорi,

3.1.5. Сторони погоджуlоться з 'гим, tlto lle заJ]с)к}lо вiд tt;tявностi чього f{оговор1,, К,,lliс:lгг tte
зобов'язаний вiдсryпати Фактору Права вимоги, якi tte бу,rt и в iлс-t,угt.llеlti Фак,r,ору згiдно Реестру ltpaB
вимоги, а Фактор не мае права вимагати вiд Клiслl,га вiдступле}lня таких Прав випtоги Фак.гору.

3.2. Додатковi пiдтверд]кення Клiснта. Клiснт заявляс та лiдтверджус, що:
3.2.1. Право вимоги на момент його лерелачi за чим Щоговором с дiйсниv i ,lинниltt, що Bitt rtat

повне та Hi чим не обмежене право tla вiдсr'уплення Права вимоги до Фактора, а Заборговаtliсlь не
погашена, не прощена, не стягtlеIlа. не вiдсryплсна третiпt особапt.

3.2.2. Станом на дату переданttя Права виrtоги Фактору за Ресстром яtодtlи й Бор>tttl ик. I lpaBo ви rtоги
до якого вiдсryпаеться за цим Договором, не мас буль-яких зустрiчttих оллtорiдних вимог, cтpok l]иконання
якlIх настав. до клiсll1а. за яким можна лровесlи вiлltовiдне зарilхування lla лсtll, lliдttисаtlltя PeccTpv лрав
вимог,

3.3. Додатковi гарантii Фак-r,ора. Фак.гор заяllJlяс,].а пiлr.всрлrt<ус, що:
3.3.1.,ЩiяльнiстЬ Фактора здiйснlосr.l,ся з jl()1-1]и]\{аlIllям Lll.jllliого закоtlо,цавсr.ва Укрliitи та tlopM

моралi. [ля здiйснення передбачеttого tlилt f{оговороll вlлд1' jliя,,lbHrlc,ri Фактор tvac Bci ttаJ]Oл<нилt .tинопl
офорvленi дозвiльнi лок)меtlIи 1свiдоцtва. лitLсtttiТ. totl1o1. а ti]lio)(. lliдtриr,11 11";ц чиllllиvll Bci tоlвiльlti
документи протягом всього строку дii цього f{оговtlру ]а строку ltиконаI]ня Фак,lоропt cBoix зобilв'язаttь за
цим Щоговором.



3,3.2. На запит Клiснта, Фак.l,ор зобов' язYс-l.ьс я llilJlaвaTи ]loк)Nlelllli. tцо лiдтl}срд)кylо гь прilво на
здiйснення Фактором передбаченого цим f{оговоропr виду дiяльностi.

* 3.3.3. Bci претензii БоРжникiв_,_з.днЯ переходУ Права вимоги tto ним Фактору, бl,дуть врсгу.llьоваrri
Фактором самостiйно, без залучення Клiсн,га.

3,3.4._При виконаннi умов цього ,Щоговору ,га взасмодii з Борлtниками, Факгор мас застосовувати
лише законнi заходи та методи спiлкування, в Me)l(ax, що не суперечаТь чинномУ закоподавству Украiни.
Зокрема, при телефонних РОЗI\|ОВаХ, листчванllях, перепискаi або пореговораi з Боржниками Фактору
забороняеться використання нецензурноii лексики, логроз, вимагаllь та iнших Itезакоtlllих .laxol]liB, У
випадку пред'явлення до Клiента буль-яких претензiй з боку TpeTix осiб у зв'язку з порушеttнялл ttici
гарантii, TaKi претензii вирiшуються Фактором ч и Кл iснтопr, за rlисьмовим llогол)кеlItlя]\l l{л iсlrга. l lри trboMy
Фактор зобов'язуеться вiдшкод),вати Кл iсн-гу збитки ,га витрати! пов'язан i з врсI,ул юваfi ня м l аких crtclpiB, Ь
також компенсувати збитки завJtанi дiловiй penvTattii' Клiсttта,

4. Порялокрозрпхуttкiв
4,1, Загальна сума ПраВ вимоги, Lцо вiлступасться за вiдловiдним Ресстром, l{itta ttридбанtlя та

Одинична цiна визначаtоться окремо для ко)l(tlого Рссстру i вказу€l.ься в таких Ресс.грах.

--4.z.ФактopспЛачусI{лiснт1'-%L(illилpи''tбаllttя'Пpo1.ЯГoN1безготiвкового перерахування грошових KotltTiB tta paxyt.toK l{лiсtt-t.а
4.J. За лерелачУ Фактсrроьt гроll]овиХ коutl-iв 1' виг,llя;ri l,]iнИ ttридбанttя, Клiсltт сп.ltа,tус Фактсlрч

плаry в розмiрi , протягом , шJ]яхом безготiвкового псрерахуваtlня
грошових коштiв на рахунок Фактора.

4.4. .Щатою виконання Фактором грошового зобов'язання, Сторони визIIачаIоть даl-у зарахчRаI]ня
I{iни придбання за вiдповiдним Реестром на рахунок Клiснта.

4.5. Bci витрати, пов'язанi з перерахуRанняl\,l грошоRих коштiв в paxyl]oK слла,I.и I{iltи гtрилбагtня
tla користь Клiента покладаються на Фак,гора r.а не пiдлягаtоl.ь вiдtлкодуванню I{лiсtrтопt.

4.6. У разi отрима}lнЯ коштiв вiД Бор;кникiв, органiв ,Щерrкавноi викояавчоТ служби в par:ytIoK
погашення Заборгованостi пiсля дати пiдписання вi,tlловiдного Ресстру прав вимог, k:tiilrT зобов.я:lаttий
перерахувати цi кошти на рахvнок Фактора протягом банкiвських днiв з дати iх о-гриьtаltня
(вмючно). У разi необхiлностi Фактор мае право tlадiслати Iiлiс,,тч електроllllоlо llolllT.,I() зilIll.i,I. ll10,1l()
налання iнформацiТ по отримаltим коштам,

5. [IpaB:r ,гtt tlбов'язкtl c,ttlllitt
5.1. Клiснт зобов'я,rапlr ii:
5.1.1. Передавати ФакторУ ,Щокуменr.И у поряllку та строки, визtlilLlеltj rtим Доl.tlвором,
5.1.2. Перераховувати на банкiвський рахунок tDaKTopa, l,potltoBi ,rоr,,,", n,.p"n,u,,i Bi.u Борlltникiв tla
виконання ними своТх зобов'язаttь за договорами, Право вимоги за якими вiдступлс1.1о ФaKrrlpy, у порядку
та строкиt визначенi цим !,оговором. При u1,oMy С гороttи дiйtuли зголlt. ulo злiIlачеIlа в trt,oMy пl нктi cyva
грошових коштiв зменшусться на суму вiдповiдних комiсiй за розрахуllково-касове обс;lуговувапня бiаlrку
з проведення зrвначених платежiв.
5.1.3. З дня вiдсryплення Прав вимоги не пред'являти претензiй та не подавати позовiв до Бор>кltикiв
щодо стягнення Заборгованостi.
5.1.4. З дня вiдсryплення Прав вимоги, }le вносити будь-яких змiн до договорiв. tre lrрtlвtl21и,ги та rle
погодкуватися на замiну сторонн в будь-якому зобов'язанlli tцодо Права виivоги,
5.1.5, У випадку виникнення спору щодо дiйсlrостi чього !оговору та rIереланоt о [lpal]a вимоги, l]ал.lва,].и
Фактору необхiдну допомогу.
5.2. Клiент мас право:
5.2.1. ВимагатИ вiд Фаrгора своСчасноi та повноi сl]латИ [-{iни лрилбанriЯ вiлповiдно до умов Договор,у,
5.2.2._ПризупинИти формуваннЯ та перелачУ ФакгорУ HoBot,o РесстрУ прав виNlоги ло ла,ги оп.llати l(iни
придбання в повному обсязi за попередньо перелаtli Реестри llpaB вимоги.
5,2.3. .ЩострокоВо розiрватИ !огсlвiр В o/lllocloPoliIll)t)\|\ llорялкЧ в разi сисr.еьlатИчного (2 (лва) iбiлыrrе
РаЗ) ПОРУшення викоttання Фактором зобов'лзаttь uto/to Ilirlи llри,,lбанttя llIJiяxoN1 tlаI]раRJIеllttя llotri.,toM.tlett ня

робочих днiв,ttо запланоRilнот да,ги розiрвання,
5.2.4. .Щостроково розiрвати !оговiр в олнос-гороtt н ьому поря.цку без виltлати буль-яких компсtlсаtliй, в разi
порушення Фактором гарантiй передбачених цим Договоро]\, ш]ллхом llilлравлеttltя повi,'lоit1.1lеltня за
робочих днiв до запланованоТ даr и розiрван ня.
5.2.5. На реалiзацiю iнших прав, передбачених чилl !оговоропt та-lабо чиltним законолавсl.вом Украi'ни.
5.3. Фактор зобов'язапий:



5.3.1. своечаснО та в повному обСязi сплачувати L|irry приrrбання l] llоря/lку. передбаченоr.lу ltим Договором.
5.3.2. Самостiйно реалiзовувати переданi йому Права вимоги до Борлtltикiв.
5.3.3. Оформляти та надсилати кожному з Борлtникiв гlовiдолtлеtttlя про вiдсr.уплення Права вимоги до
Фактора, у порядку та строки, визначенi цип1 Договором. повiдомляе Боржникiв про
вiдстуrшення Права вимоги i несе yci ризиl<и, пов'язаIti з неналеясним повiдомленням Боржникiв. У буль_
якому випадку, на вимоry Клiента, Фактор надас пiдтверлження направлення Фактором повiдомлень
Боржникам протягом _ робочих днiв з дня отримання Фактором такого запиту.
5.3.4. На.пежним чином виконуВати iншi обов'язки, передбаченi чим ,Щоговором .га./або чинним
законодавством УкраТни.
5.4. Фактор ма€ право:
S.4,1. Здiйснювати буль-якi не забороненi чиl,LlиNl зit KolloltaBcTBo м УкраТttи дiТдllя реалiзацii Г|рава вимоги
та отриманнЯ Боргу вiД Борх<никiв, особисто або уловноваlкувати на це Tpe,rix осiб (зокрема, ш.ltяхом
уtglадання вiдповiдних договорiв доручення) за yмoвrl лотримаl|flя умов конфiденцiйностi. З Ilередачеlо
Прав вимоги Клiент перелае Фактору Bci ризнки, пов"язанi з договiрними вiдпосинаr" з Борlкниками,
право вимоги по яким усryпасr,ься. Клiенr,анi в tliлопtу, atti в частинi lle вiлповiдас за невикоrlапtrя або
ненаJIежне виконання Бор>кником грошовоI випlоI и, tlрllво якоТ вi,,tступасться Факторч.
5.4.2. Укладати буль-якi правочини (договtlри. уголи) з liорlкtrикаNlи! It lому числi Lцоло реструкту р иза uii
суми Заборговаltостi, продовl<еНllя сl,рокУ погашеlltlЯ Заборговltrос-гi, повltоIо чИ час,] коRого проlllе|lllя
суми Заборгованостi та iH,

5.4.3. Розпоряджатися Правом вимоги на свiй власt|ий розсуд, в тому числi вiлсryпати Право вимоги на
користь трчгiх осiб.

6, Вiдповiл:чrыr icTb С,горill
6.1, За невиконання або неналежне виконаttня Сторопалtи itrших взятих на себе зобов'язаllь зil циN,|

.ЩОГОВОРОМ, Сторони нес}ть вiдповiдальн icr.b вiдповiдtlо до tlинного законодавс.l.ва Украiни.
6,2. Сторони погоджуються, цо Клiснт не вiдtrовiдае за невиконання або ненале>кltе викоtlаtlня

БоржникамИ договiрниХ зобов'язань, Прав<l вимоги по якипt вiдступасться i якi лрсд'явленi до викоl{аtll]я
Факrором.

б.3. У ВИПаДКУ НеСВОечасного перерахуваtl ня олн icto iз CTopiH на користь iншоi Сторони нале)l(н их
за uим Щоговором грошових сум, постралtдала Сторона ма€ лраво вимагати вiл виннот Стороllи спr'lати пенi
у розмiрi подвiйноТ облiкОвоi ставки l,iацiоtlал bttol'o Баtrку Украi'rtи, tl1o дiятипtе |la момент прострочснllя.
siд суми несвосчасно сплачених коштiв за кожний день tlроOlрочсtlltя.

6.4. Вiлповiдальнiсть за збитки, завдаtti Борrt<rtикч черL-] HL'Ilp:lnoMipHe розlо.,tоLttсння абtr ittше
незаконне використання конфiденцiйноi iнформаuri або ttерсоllальних даllих такого [iорittrtика q)ak.tl)poм.

ЩО ПРаВОМiРНО ПеРеланi Клiентом Фактору на виконанt{л yNJoB l1ього [оговору, в tloBltoMy обся,зi
покладаеться на Фактора.

б.5. У випадку порушсllIIя будь-яких гараI|тiй, rrlo передбачеll i
на ви могч зобов'язаttий сгtllа,r,ити ulTpa(i у розмiрi

цим !оговtlром,
за кожннй

факт такого порушення.
6,6, У разi порушення ГаРаllтiй згiдно даного l{оговорr,, в ,l,опl1, чllс_,li. lt.ttc ttc

виключно, надаllня недостовiрноi iнформаrrii, викоllанtlя .Щоговору бсз ltaлert<lttrx .l(озвiльllих д()к)NlсllгiR
(свiдоцтва, л iцеtlзii, тощо), зобов'язаltий вiдшкодувати Bci збиr,ки, ttollecetli в ttac.llillok такого
ПОРУШеННЯ, а ТаКОЖ, На ВИМОry ЗОбОв'яЗаниЙ сплатити rrlтраф, у розмiрi l{iни гtридбання за Ресстром щодо
якого стаJlося таке порушення за кожеli факт порl,шеtlня.

7. Конфiлеlruiйttiсть та ]axllcT rrерсоtlальltих да,l1|х
7,1, За цим .Щоговором Сторони вва)каю"],ь I{онr|iлеlrrtiй ною irrrPopMarticro - бу.rь-яку.

комерчiйну, фiнансову або буль-яку iншу iнформаrlilоl lllo стосу€ться специ(Ьiки дiяльttостi К.rliен,га та
ФаКТОРа, а ТакОж iнформацiю cTocoBllo Борrl<никiв, За розго;tоLшеttня I{оrrфiлеlr uiй ноТ iнформачiТ CTopotla,
ЩО ДОПУСТИЛа ПОРУШСl]l|я, вiдшкодоRус irlutiЙ Сгорtlнi ,]lок),Nlеlllалыtо п ij,rBep:l)(e ll i lttlltc.cetti ч зв'язкч з
цим збитки.

1.2. Буль-яка iнформаuiя, що перелаеться Сторонаtrtи s рамках Lrього l[оговору, в письмовiй або
УСНiЙ фОРмi, на паперових, елекгронних або iнших ttосiях, а TaKortt будь-яка ilrс!орпrачiя, що cтalla вiдоNlа
КЛiСНry абО ФактОру пiд час виконання умов цього Договору склада€ Конфiденuiйrrу iH(lopMluiro, Ile Nlоl{е
бУГИ ВИКОРиСтана третьою особою, i не [|оже розповсlоджуRатися без поперелttьоТ письмовоТ зt,оди iHuloT
Сторони.

7.3. Сторони зобов'язуlоться:



7.3.1. Забезпечити збереження конфiденцiйноi iнформацiТ, що виключае досryп ло iнфорпrаuii r.peTix осiбl
7-З-2. Не передавати, не обговорtовати змiст, не розголошувати, не надавати копiй, не публiкувати i не
розкривати конфiденцiйну iнформаuiю у буль-якiй iншiй формi TpeTiM особам як у ловному обсязi, так i

частково, за винятком випадкiв, прямо передбачених чинним законодавством Украiни, а також пе робити
дiй, у результатi яких конфiденцiйна iнформачiя стане вiдома TpeTiM особам цiлtсом або частково:
7.3.3. Без згоди iншоi Сторони не розголошувати конфiденцiйну iнrРормачiю уповноваl(еним органам
держави, якщо € законнi пiдстави для такого нерозголошеllня. В випадку оtрiчiйrrого звернен1,1я
вищезшначених органiв до однiсТ iз CTopiH cTocoBtto отрип,lання iнформачii', lllo sва)(астt,ся
КОНфiДеНЦiЙНОЮ. За НаЯВttiСтю 3аконних tliдсrав направляrи iх до iншоi Стороltи за оr.риrtrtlltям raKoT
iнформацii;
7.3.4. ВiдшкодуВати заподiянУ шкоду, У випадку визнання вllнною у розголошеtltti конфi,rеrrlriйноТ
iнформаuiТ, що стала iй вiдома в зв'язку з влlконаllням cBoix обов'язкiв;
7,3.5. У_ випадку спроби cTopoHHix осiб одерltати Bil Фактора коrrфiлеtrrriй ну irl(lорпrашiкt lцодо 8икоllаllня
цього.Щоговору негайно сповiстити лро че KlticHr.a;

7.4. Сторони гараtlтують- що з цiсlо iнфорпlашiсrо ra /або даttиlчtи бу;l1'ть озrrайолl'lеtti tjльки ti
особи з iiньогО персоналу, що безпосерелнЬо tlов'язанi вико}lа}llIям ланого .Щогоilору.7,5. Yci положення дiйсного Договору, що стосу}оться конфiденцiйностi, зzutиtt-tаються в силi
необмежений час пiсля закiнчення строку дii [оговору.

7.6, Сторони не вправi використовувати сРакт уклалення даного !оговору у cBoi.x рекламних i
маркетингових цiлях,

7,7, Конфiленцiйною iнформаuiсrо не с iнфорпrаuiя:
- яка була на законнiй пiдставi вiдома однiй iз CTopiH, на момент укJlадення цього Договору;
- яка являеться загальновiдомою та публiчно достуllttоlо, або tlадасться будь-якою С.rороноlо, -l.per.iM особам
без обмежень;
- яка отимана будь-якоtо CTopoHolo вiд r.peTboi особи. Ltto, tlаскiльки RilloMo jй. tle пов'язаllе iз
зобов'язанням cтopiH.

7.8. СторонИ визllають, що викоl{аннЯ цього ДоговорУ С,горонами призвод1lть ло лередачi
персональних даних БоржникiВ вiд Клiента до Фактора. Оскiлькtt гtерсоltальнi даtIi передаюгься Фактору ts

результатi siдсryплення Прав Вимоги, то Борrltttики булуть пpoirl(xlpltoBaHi про вiдс,гупrlеtlttя IIpaB Вимоги
до Фактора згiдно з циМ .Щоговоро;tt, передача llерсоtlальllиХ.цаllих l,а i'x обробка Факторолt tte по,l.ребуюr.ь
отримання додатковоI зголи Боржникiв на обробкч Iх персоttальttих ,ttаtlих або будь-якоt.о до.l(аl,ко8ого
повiдомлення Боржникiв. Перелача Клiснтом гtрава обробки I1ерсональних ltаtlи.х Борiкlrикiв (DaK,lgpJ'
здiйснюсться на вико1,1ання зобов'язань вiдповiлно ло чього /{оговор1,.

7,9, Клiент гарантуе, що персональtli данi Боржникiв, якi передаlоться IIа викоllаllня yNloB цього
.щоговору передаються без порушень Закону Укратни кпро захист лерсоliалыlих даltих>, а ()актор
зобов'язуеться здiйснювати ix обробку викJ]ючtlо lця викоllан}lя умов цього Щоговору та в Me)I(ax, tцо
вiдповiдае MeTi обробки персонмьних даних. Ilри обробцi персональних даних Факrор бере на себе
зобов'язання Щодо забезпечення виконання виl\tог Закону Украiни кПро захис1' ]lерсоIlаJlы]их да|tих).
Фактор гаранryс, що nepcollaJlbHi данi не булуть використаlti, експортованi (з або без Jtогlоi\lоги
автоматичних пристроiв, ltociiB), переланi, рОзпо Rсlод)I(е н i або в буль-якiй iншiй формiусно або tlисьмово
ВiДНеСеНi Та ПОВ'ЯЗаНi З iНШОtО iнформаuiеrо, та tlередаlli 3-м особам, крiлl випалкiЬ перелбапсних умовами
до чього .Щоговору.

7.10. Фактор пiсля набуття Права Вtллtоги до Борl(никiв мас право збирати, зберiга,ги,
використовуватИ та поширюватИ iнформаuirо, яка складаС креди,гнУ iсторiю Борлttlикiв. через бу]tь-яке
бюро кредитних iсторiй, за умови. якщо TaKi права пряNlо перелбаченi в f!оговорах з борrкниками.

8. Iltlрялок вu piutctt tt я Спорiв
8.1. Yci правовiдносиll и, tцо tJиникаl0'lь з ttьtlго .I{огсlво1-11, або лов'язаtti iз нилt, 1 Tort1 числi

пов'язанi iз дiйсrliстю, укладенням, аик.Jнаl]}Iяi\l, злlitlокl га припt.lllеlll]ям ubolrl f|огово1l1,, ljl),11tlilelltlяNl
його умов, визначенняМ наслiдкiв недiйсttос,I.i або порушенrlя .I{оговору, регламсн,гуlоl.ься шиrчt f[огсlвороtt
та вiдповiднимИ нормамИ чинногО в YKpaTHi законодаRс.гва, а -гако)l( застосовни]l1и до,].аких ltравовiлrtосин
звичаями дiловОго оборотУ на пiдставi принципiв добросовiсностi, розумностi та справе,,lл и вост i.

8,2, У випадку будь-яких спорiв, що виt|иliають мiя( Сторона]ии за даl]им f{оговором, Сr.орони
заявляютЬ про добровiльне вирiшення спору tхляхом переговорiв. У разi немояtливостi Тх вирiulення
tцляхом перегоВорiв, булlтЬ lюзгJIядатися судоl\{ за встановленоlо пiлвiдомчiстю 'га lriдсуднiсrtо rаксrlо
спору вiдповiдно до чинного законодавства.



9. Форс-мажорнiобставиtltt
9.1. ЖОДНа iЗ CTopiH не несе вiдttовiдальностi в разi невикоttаttня, ltec восчас t.tогсr або

ненмежного виконання нею будь-яких iT зобов'язань, якщо вказаl{е невиконаllня, ttесвосчасне або
ненаJIежне виконання зумовленi виникненням таlабо дiею обставин непереборноТ сили (форс-мажriрних
обставин). Пiд обставинами непереборнот сили слiд розумiти подiт на,ltзвичайtIого характер)'! якi виtlикltи
пiсля укладення мiж Сторонами буль-яких логовiрних зобов'язань незме)I(1.1о вiд вЬлi i ball aHn, c,TopiH
(сторони) i безпосередньо впливаIоть tla вiлносини CтopiH.

9,2' У разi закiнченНя дii обстав1,1tl нсперсборtrоi' сиrr и, лiя l(оговорУ продов)(ч€l.ься на стрс|к. lцо
дорiвнrое тривалостi дii таких обставин.

9.3. Сторона, для якрТ виник.llа Hell о;ttjtи tl icTb l}llKollalllJя зобов'язання за [оговоролl, зобов'язана
сповiстити iншу Сторону про виl]икнеllIl)i oбctaltltH ttслсlrсборltоТ сtt.;lи tle пiзнilttе, Hi;K за l0 (л1:ся,гь)
календарнихдtliв]моvеllт)lаtit,lовиllиl<ttсltttя.tобtр_rtttlвltttltя\l llриl|и|tIlt)_|l.с.tiдкtlвt,го зв'язк\ llilсlаllня
форс-маrr<орниr обсlавиlt з ltепlоrl<ливiсгtо lta-llc)illOl Ll BlIK()lIallllrI з{)боR'я]а|lь. i ваttlги Bcir vtl;li_,ttlвих зirходiв
з метою максимаJIьного обмеження ltега],иаllих llаслiдкiв, RикJlикаIlих форс-ма;ttорним и обс,гавиttами.
Якщо повiдомлення не булО направлено в зазна.tений TepMitl, CToporra, яка повинIJа Ьула його ttа,tliсlлати,
зобов'язана компенсувати збитки iншiй CTopoHi, викликаlri таким неповiдомлен ня м. дналогiчнi ;,мtlви
стосуються iнформування про припинення лii форс-малtорних обставl4ll i iх наслiлкiв.

9.4. Неповiдомлення, I|енаlежнс повiдопlлеlrltя або ltecBoc,lacHe повiдомлеtrня iншоi Сторони
про настаннЯ форс,мажорниХ обставин або BilcyTHicTb прич ин ttо-ltасл iдкового зв'язку llilrc rfiopc-
м6)корними обставинами та ltемоrlсллвiстю rlа,Jlс)liного аикоllаllня зобоtr'язаttь,гltгне за собокl вl.рату Jlpaвa
сторони посилатися на Taki обставини як на пiдставу, Lt1o звiльtrяс вiд в iдповiдапьнос.гi,

9.5. ПiдтвердженняМ обстаtзиН непереборноi сиЛи с ловiдttа уповl]ова)iеного дср;,каI]ног1l огlгаliч.
яка повинна бути надано CTopoHolo, яка посилаеться на обст,авини l,слереборllоТ сили, iншtiй CTopc,Hl riе
пiзнiше, нЬк на 7 (сьомий) робочий день з мо]\rенту припиIlеllня дii обставин непереборtIоi сили. обов'язок
щодо доказуванtlя дii форс-мажсlрtlих обставиtt 't'a 'i',ttlього при.lиltно-ttаслillкового зв'язку з немо;ltливiс гttl
tIалежногО вико1lаннЯ зобов'язанЬ пок,,lадаеться rra CTopolty. lla яку воtIи впли}lуJIи.

9.б. Якщо обставиltи ttепереборноТ сиJIи 'грI4ltаю-i l] бiлыле 2 (ltBox) viсяцiв lloctti.llb. кож:на зi
CTopiH мас право розiрвати ,Щоговiр, лисьl\Iоt]о сrtовiс,гившtи ttpo ue ittluy CTclpoHy lle ]llelltll Hirl< за l5
(п'ятналцять) кшендарних днiв до баlltаноТ дати ро,зiрваttttя.

l0. Заклlочlri ltoJloжclltlrI

. l0.1. !оговiр вступае в силу З дtlя його пiдписання уповноваl(еним и предсr,авниками Cr.opiH,
скрiпленнЯ ik печаткамИ iдiе до (_) 

- 

20_ року, а в час.гинi виконанttя зобов'язаtlь. до поRlJ(lго
виконання Сторонами зазначених зобов'язань.

10.2. Сторона мае право в односторонньоi\.lу порядку достроково розiрвати .Щоговiр, ловiдомивtt-tи
про це ыншу Сторону за --_.- калеllдарних лнiв. flоговiр вва)(асгься розiрваниv зi сllлив1,
зазначеного TepMiHy з лати orplnr*r, u;лповiдllого повiдом:tення.

10.3. Сторони ломовилРсь. що у випадку зпliни назви. lоридичноТ алреси. реквiзи.гiв. 
,tазtlачсltих 

1
даному Договорi, Сторона, в якфi вiдбул ися вiдповiдt ti зм iни, письмово повiдомляс iншу Сторону протягоNl
_ РОбОЧИХ ДНiВ З МОМенry виникнення ,гаких змiн, шляхоNl направJIення вiдllовiдного Повiдомлеttня.

l0.4. !ОГОВiР НабИРае ЧИннОстi з моменту його укла/tенtlл Сторонами. Зобов'язання, uto виl|икають
з цього договору, припиняються iх напежним (повним) викоllанням, /{оговiр ввалtасться yкJlalletlиM, ]яKlllo
BiH пiдписаний вiд iMeHi CTopiH iх уповнова)кеtlиl\1и предстаItllикаl\4и. а пiлписи сl<рiлленi печа,гкапlи С.го;liн
(за наявностi),

l0.5. Змiни та доповнqнl{я До ДоговорУ blo>ltyTb бчlи BHcccHi виклlочно шляхо]\1 укJlitле}ll]r| в
письмовiй формi мiж Сторонами вiдповiдноj додатковоj угоди, яка пiдttисусться ylloBHoBа;,(el] и м и
представниками CTopoHi, а iх пiдписи скрiп,,ttоIоться печатками CTopilr (за наявllостi).

10.6. Пiдписуючи даний Договiр, уповнова)l(енi представники CTopiH даtоr,ь згоду на обробку Тх
персональних даних з меюю пiдтверд)(ення пов}lоваrкень суб'скта на вчиненl,tя дiй щодо уклOлання, з м ilIи
та розiрвання цього Договору, забезпечення реалiзаuiТ аДм iH iо,грати вttсl-правових та 1lодаl.коl]их Biлt1,1ctlH,
вiдносин у сферi бухгмтерсьцого облiку. вiлtlосиll в ходi ведеtlня господарськот дiя.lьIlостi та itttllиx
передбачених законами вiднос ш. Представнltки CTopiH пiлписанl]ям l1ього !оговору ll iдтверлiкуtоть, tцо
вони повiдомленi про своi права вiдповiдно до Закону Украillи (Про захист персональних l(аIlих).

l0.7. Якщо бУДь-яке положеlltlя uього ffоговору буле визнано недiйсllиNl, ittшi полоrксltttя даt.tого
,Щоговору залишаються дiЙсними. У TaK<lMy випалку Сторони l(оговору в добровiлыrому lltlрядку
ВИРiШУЮТЬ ПИтання щодо моlкливостi вклlочсlIllя в ДогоRiр ItоRиý llоло)ксIlI) ta]\licтb гих. якi визttаlti



недiйсними чи невиконаними, вiдповiдно ло пaMipiB cTopirl i itHix економiчttих та правових ttiлей, якi
Сторони хотiли здiйснити, приймаючи положеtlllяJ яке виявилось недiйсним.

10.8, Пiсля набрання чинtlостi цим !оговором Bci попередtli ltереговори за ним, лисl.уsання,
попереднi договОри, протоколи l]po намiри ,га будь-якi ilrrlri yclli або'письмоui ломовлсностi CTopiH з ilитань.
що так чИ iнакше стосуютЬся цього !оговоРу, в,грачаю.I Ь lори,rlичllу сиJIу.

l0.9. !оговiр уклалений в двох лpltMiptlltKas уttраi'нською лIовокt. якi Malorb piBHy кJридичll) сил}
по одному примiрнику для кожноi Сторопи.

10.10.!о ,Щоговору додаlоться насrупнi ]lодатки, lllo складаlоть його l-tевiд'смн1, часl иtlу;

ФАl{тор

1l. IOpll,rrи.rlri л,tpccIt 1,1l 1rcшtrirtt lll C,гtrpitt

I(Jllcl|1,

зА ФАItторА зА ltlllсl.iтл
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/lodctпtot: l\о2
d о ! о., о в о р1, Ф а к п t r ц l tt t t,,.1,

.\?

|IоltIдомлЕнtlя
ня праl]а ви}tогlr за логовороDt Л! _ вiл _р.

Шановний/а

повiдомляе Вас про те, що у до ст. ст, l077, l080, |082 Щивiльного кодексу Украiни, I]paB()
вимоги ВашоТ заборгованостi (вклlочаючи суму llаданих грошових коштiв: вiдсотки. HapaxoBaHi
за корисryванНя Позикою; та iншi перелбаченi договороМ платежi) по .Щоговору Nч_ вiд(_) 20_ р. (лалi -.Щоговiр) вiдсryплеlrе 

-

на пiдставi викладеного, доводимо до Вашого вiдо;иа, |цо cl aHo]\l на ( 20l р
розмiр Вашоi заборгованостi за J]оговором стаI]оt}ить

}Iаведеttл ()oprrit погод;кена Cr opotlall ll:

ЗА ФАКТОРА

_грн, - заборговаtliсть по основtliй сl,ьliборг5,(сl,л,li неповерrrутих коlл,гiв):

-грн. 

- заборговz,нiс-l,Ь За пр(]цеll1'аl\1и, l]ilраховаI]11]\{и KLlictl.t,oM за корис.I.уRаtlljя грошоRи\lи
коштаl\,]и;

_грlI. - заборгованiсгь Ilo лросll)()rlс}lиN] ltpOlte llla[l за Kopljc,l.),BllliHя lPOt]l0RllNlи коll]1.аNlи.
tiарахоRаIIа I(лiсн,гtlлl за IlOp\ll]cIlllя ,teprllttr l.,tiiicrlctttlя tt,,tагс;ьitl lil .l(ll ()ljL)l)o\l

Грн., ле:

Повiдомляспlо, що в подаJ,lьшопtу Btl зобов'я.rаlli псрерахоl}уватIt супt1, боргу 1, розлriрi
грlt. IIа користь поЕого кредв toplt зil llilcl ),пlIIlitlIt рсltвiзtr,гttrt lt:

У РаЗi Виникнення будь-яких питаI]ь cтocoBl{o ваtлоi заборговаtlосr,i Валt ttеобхi,tlно зl]ер}lуlись лtl
Вашого ltового кредитора за TcJl.:_ (,ttзвiltl<и зi стаltiоttарних,гелефонiв в меяtах
Украiни безкоtttтовнi) чи або засобами електронно]' поlu,rи за адресоlо:

. Додатково Ви можете скористатися безкоштовttими ссрвiсами зворотнього зв'язку
вiдвiдавши оt]lirriй ни й сай,г:

З повагоlо,

зА клlсLlтд

}Ф рахунку отримувача
Отримувач:
Код отримувача:

Банк отримувача:
Код банку отри]!lувача:

Загальна сума:

Призначення платсrI(),:
Погашеttttя заборговаllостi за Договороl\{ Np __ вiл (_) _
20_ р; платник: (ПIП та IПН Боржника>,

10

ll



l

за Логоворо[r

(вказати назву, адресу та с,гороlIи)

(вказаги лосму. прiзвише. iNl'я. по

( вкiваги : c,l,aTlr,1,,

даниЙ Акт про те, lцо на l]икоt]ання п.2.2,
та ФактороNl, Клiент передав, а Фактор

грошових Прав Вимог до Борrкникiв, а
передача в електронt{ому форматi !оговорiв

передавi повнiстю вiдпов iдно до
документlв немас.
скпадено в двох екземплярах по одному дJlя

.Щокумепти пршйпяв:

ФАктог,

Форма поголжена Сторовапtп :

ЗА ФАКТОРА

,I

"Фактор") в особi

IIto дlс }la tllдстаt}l

,га

iменусться " It,rriспт" ) в сrсобi

tцо дl€ на п lдс гав|

ангу Nэ _. укладеного
якими л iлтверджусться дiйсн icTb

Реестру прав вимоги J\! __

fiоговор1,. заувilхiсl]ь j(tt якос,t-i ,l,а

якi MatoTb однакову lоридиllну

пс|)елда:

1!оiчпtt,,к.Vо3
Оо !о,,с xto11.1 (Dal]il11 (),D1ll l.',l,

,\'?

() :]t)

зА KJIlCHTA

l1

(вказати пайменування.

(вка]]а,l,и lIос.цу. прiзвиLrtе. irr'я. tto

llо,|lожсIIlIя TollIo

п рпritlлlу-ltсрслtlч i .Щокулtсllт,iв

(вказа'l и: статуту. довiреttостi. ltолоlt<енttя тоtцо)

дliт

l\{.

Il



,[lоdапtок М1
do !оеовору Фtlкпlорut tzy

Форма
llадання iнформачii згiлно Рссстру праs вшNlог в електроlttlопtу вItглlt,,li

У вiдповiдностi до п. 2.1. .Щоговору факторингу Ne irlфорлrацiя згi,lно ]
Реестром права вимог надаеться Клiснтом Фак,гору в еJIектронному виглядi в нас,rупнiй формiта llepc.Iiliy:

IIай MellyBatl tl я * П ptt rt iгкir
l Iлентис!iкацiйний rtoMep

2. Прiзвище Iм'я Г[о баr,ьковi
3. .Щата народжеltltя дц,мм.рррр
4. Паспортнi данi формат: [серiя];[номер];[ким i коли

видан ийl
5. Крелитний продукт Rказу€ться назва кредитllого продчкту.

якll N,l скорис,гався Бор;lкник
6, вшtкlта ГIсlзи ки IPll.

7, Залишок заборt oBatlocTi за -ri;loll

8. Залишок заборгованостi по процентам за
користування

9, Залишок заборгованостi по
простроченим процентам за
користування

]0. 3агалыtа сума заб,оргованост i

ll Кiлькiсть дн iB прl)строчення

12. Адреса фактичного мiсця проrкивання формат: Iiндекс]; [область]; [м icTo];

[вулиця];
[будинокl;|корпусl;[кrrар,гира |

l]. Алреса за мiсцем прописки форпrат: Iiнлекс]; [область]; IMicTo]:
[вул и чя];
l будинок];[корпусl l Гквагl,гира l

l4. No мобiльного телефону

l5. Ns додатковий теJlефон

l6. Micue роботи - найменування органiзаuii
(у випалку наявностi)

1,7, Професiя (у випа;lку наявностi)
l8. Адреса за мiсцем роботи (у випадку

наявностi)
l9, Nэ ,Щоговору з боржником

20. Дата видачi Пози ки дд.мм.рррр
21. Сума Bcix платея<iв Борrкн ика
22. Щата остаl.tllього I]лате)ку
2з. L l]\lеи l lt.lи cTritl
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