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l ,3.

(вказаги назву. адресу та реквiзи,l.и сгорони)

(вказати посаду. прiзвиutе. iil'я. по батько8i)

(вказати: cтar}Tv. довiреностi. попожеllllя Tolllo)

(вка:rаl,и l]аймсн\ Baлllr. t!icцclHil\o,tжcllllя la рск
номер та аlрссу фiiичноi особи-lli]tllри.\l lц )

(вказати поqад),. прiзвиlце. iv'я. по бfl,ьковi)

(вка]атиi ста,гуl,у. доDiреносl,i. IlоJlо)кення гоlцо)

в лодальшому разом iменуюl,ься "
(надалi iменусться "Договiр") про настулне:

:}АтвЕр/iжЕно
рltlIL.llIlя зАгАлыlих зБорlв

учА ll] ,I,()t] 
"(,lPOKO ФlнАнс,,

lIя 2020 р. N9 l3-2 l/08

lPOKO ФIНАllСll

Матухно С.П.

примlрний до ФАКТ()Ри Н l'Y ,rYs ФJ/

( _) ]0. рс,ку

. iHa.ta,ti iменl,tться "Фактор") в особi

.3 однlсl сторони, та

(lla,laпi iмсн)с,гься "Клiснт") в особi
кlри, tичноi осltби абtl rrрilпиrlLе irt'я ttLl бit,tbKoBi. i,tсtt,r,ифiкаrtiйпий

що дlс на пlлста8l

з iншоi сторони

а кожна окремо "CropoHa". укла,lи цей !оговiр факторингу

Якшо iнше
значен ня:

ПРЯvО Не Bc'laHoBJlelle В ЦЬ()v}

1.1. кБорхсник> - означас Боржника за

ч!]tlнrl 1,1.]P}l lIl l в

, термlни. нап исан l з великоi .лiтери, мають наступнi

м ,lоговором. ГIраво вимоги до якого уступаеться за цим

(обчислкlr:ться в кмендарних днях) - це максимальне
заборгованостi за

|.

..!оговором.

1.2. <Стан погашепttя
значення } с гаll\
п роцентаNlll.

]аборгORаностi ]а
l]огаIllсllня tllOol)l о ]а тlлом кре.lи,I,),. c,l,aHy погаtllе}lня

<Крелитний договiр), -,ilоговiр llо]пки KolUTlB. укJlадении мIж Клiснтом i Боржником, права
вимоги за яким вiдступаються, та який наступtlим критерiям:

боржником за Кредитним договоро]\l в фiзична особа та крсдиl не забезпечусться заставою_ та
цiльове використання кредиту - спожив

Перел iK Крелитних договорis наtsедений

<Право випtогlл> - озtlача(, Bci llpaBil та за Крс,цитними договорами. в тому числi права
вимог до Боржникiв по сп,ltа,l,i с\ Mtl

також права вимоги, якi виникнуl,ь в м

llpltl] ви \1oL

Кредитttими,,iогоt}орами. строк пJla,I,e}i), за якими
ьом\,

грошових
настав. а

Фактор K.tiгtt,t
cтopiHKa 1з10

м.



1,5. (БорD) - означас суN,lи l,pi)lliORtl\ KtrutTiB. Hlt--tc.;,lttti .,l() cI1,1ilгll K.tiittl1 Ilор;кникап,lи за Кредиrними
ДОrОВОРа\lИ. 8КЛЮЧаЮчи С\\lи liг(,Ltl\. ll11(lIt('HIi|l ja K(lpll( l\lti.]li,lя Kгc,llllll\1. tti_tвttщениt за лрострочк)
процентiв. буrь-якi iHtlti с}ми. lц0 HajleжaTb J() clIrlitl14 K,ticttгr за Кре,lитttими.lоговора]\lи, якi HapaxoBaHi
або rulохrlть бл,тtл HapaxoBaHi K:lictt,l,tlпl на,1!.llb tlаб\l"rя tlипl jltlговtlролt зtlбов'яза,цыlоi си,rи.

1.6, <Ресстр прав вимоl,), - означаt, llере,,tiк IIрав вимоl ,цl litlp;KtttlKiB. tlto в iлс,t t tl ас,l,ься за цим f{оговором.
Форма Ресстру лрав l]имог HaBc,,lc.Ha в /{ола гк1 Nl,1 .,to цьоrю ,I[ot,oBop1,,

1.7. <Фiнансуванltя)r-с)макоLLIгiв.ttlосtt,tачусtt,сяФак,l,орtlrt K:tittttr la Bi,,lcI} l]]lсl]ня Iipaвa вимоги на умовах
чього,Щоговору.

1,8. Бl:ь-якс ПосиЛаlllIя в ,/[t,r rrB,rlli l1,1 lnKtlllu,liiBclBt,(, Iltl(ll,,.lllIl}{\l llil lt(i lilKllllIl IаiIltUi||(lрvа|ивItirкlи.,tиннi
у вiдповiдний часi Ilocи-IlallIl, lIallcil /{оl'oвiрабобl:ь-який ittlttttii .lttt clBi1-1. 1to.1! чи _,toкyMeHTc посIl.JI:ttlням
На IаКИЙ:Оltlвiр. 1toL1 чll ,luli\\lUllI l \l1a\\BJIlIlя\,l tlcir lrlitt i lllttoBttcttb.lo Ialilll ().(Ul l.)вор) чи )го_]и:
ЗаlОЛО8Ки сiаtей. пlнкгiв i ло,t.rtкiв r ць,rrr1 ./[tlloBttpi Bt,K,.lpttct,эBrK,tbcя вllк,,lючllо л.tя зрlчностi та
по,lегшснllя посиjlання та l]c tsl].lивlllоl,ь IIil -Iл\N]аLlсння ttbtllo flotlBo1-1l, чи його вi;tповiдtlи\ поло,+{еньi
за.lежно Bi_t KoHIeKcl). tcpviHtt. ttLo JrljKopll(l(\ll\lttll,cя lt \lll\l;Klllli. \1.1l()ll, l{llic 7i ,llачсння. шо iводьинi. i

наR п ак и,

2, 1IP!]llMETil()I,()lt()Py
2.1. Зriлноумов tlього /lоговору K,rtitHl lобов'я з_чс, гьс я Bi.,lcTltltlltt Фак,ltlр5,Ilрава Впмоr и. зазначенi в PeccTpi

прilв вимог1.1. а Фактор ]tlf сlв'яlrсlt,ся 't'x ltpl.tiltlяr,tt Ia cl1,1al1.1,1l K.,tit tlг1 crMl фiнансування за таке
вiдсl,уIlлення на умовах. ви,}llачеllих ltиN| .1k)I1)B()poM.

2,2. Сторони розr,мiкlть та пого-l;лi.\l()lьсл J lllNl. lIlo (l]]ср.1l(]я Bi.lcll,tt;tc,ttttя IIрав I}иvоr tt заtlипl/[сlt овсlром неtl
забезлеч\ вальllиI,1 вiлс1)l],lе tttяпl. Факгtrр ttабrваt tlpatla tt,t tlti сrцttt. якi Bitt t,,tcp;KtlTb вil Боржпика на
вllконання B}lN,lOl п. а K,lirtl,t ,lе Bi,tltoBi,laгtlrte Ilcpc]l Фак,I()р(l\l. якlIl() (l Lcp/tialli llll\l с)ми будугь менtltими
вiд суми. сплаченоТ Фак,ttlрсьl I{.lritlt,l1, Разtlпl з lipaBov l]lt\1()I ll .l0 Фактора llерсхtlдять Bci itlшi права та
обов'язки Клiснта за Кредtлtнпм jK)l оворо\1. У Rиllа.,1к),)к]lii.lсl]llrl ('гороналtti бi.llьttt нiж оlного Ресстру
лрав вимоI. Kt,lxeH HacTltlHлii Рессгр ttpaB I]ljN,I0I .,loI]oBHK)(,. а нс запtitlttlt, ll0Ilcpe,1lliij.

2.3. Розмiр оплати послуг Фактора за нал{ння фiнансування Клiснту за цим Доl,овором становить

.]. ФlllАllсувАннrl тА Ilоря/lок PO:]PAxyHKlB
З, ]. Виrначенtlя га поряjlок cll;ta,tп Фiнаltсlванllя.

3,1,1. Фiнансування - HaJe){(l]a,llo сllлатll K-lic tt-г.r crlta ll]()llItlt]|l\ Ktltlttitl всtаtl,tR.tlосl,ься в кожному
Реr:с,грi прав вимоl ок рс\lо.

J,l,], ФiI,lHcrHllllllя - lli1.Ic:Kl1,1 .!l ;,L,Jlll li,tt, tttr crrt.t Il),l|,|(,1,1l\ lilllll,iB. яt\iI lJNir1.1Ilil J Bi tttt,Bi_]Hovr
I)eccTpi ltpaB BllNlol . сl1-1ач}( lьсл (Dакl()р0\1 o,(lltl\1 l1,1a]c7lic\1 llр()Iяl0\1 _ ( _ ____-)
каJlенларнлх днiв з пtолtсttгt tli,lttисаttltя Cгopotttltltt tltKotrl l)ctc,tp1 l]paB вимоI,.

3, 1.3, ФiпапсуванIIя сп.lач)l:l,ься Факrором на банкiвський 1laxl,HoK Клiсн-tа. зазначений в пчнктi ]2 цього
flоговору. Cyrta фiнансl,вання вва)(аatься ol,pllNlal]()K, ttiс,lя ii зараr_r вагtня на parr нок Клir:нта.

;l. Il()Рял()к BI,1lCl'}'lIJI la tlll я llРАl}л ВИМ()I'и

'l.J, IIерехiл lIpaBa вtiлtогtt: llpaBil Bttrlot ll lIcl]c\o.tll ll) Bi,l lr,ritrrrlt,Kl (laKtoplt ] \1O\1cll]) tli_(ttttcaHttя чими
вijlловiдногсl PeccTpr праввllrtоt r t|loptti ttaBc.lctloi B.l(tl,rarK1 }",, ];цlrlьоltl2l{оlовор1,.

Фактор К- tit tt t

Сторiнка2з10



5,i. Клiснт зобов'язаний:

5,1.1. В строкдо_( BiciM

Nч 2 ло uього flo1-oBopy. ло
боржн иках на м iся tlb.

5.2. Фактор зобов'язан и й |

5,2.1. Свосчасно та в повном\
f]оговором.

5.3. Фактор ма(] право:

5.3.1. Здiйсн ювати буль-якi не
та отримання суми заборгова
( ]oKpc\la. Ill,]я\(]\j \ li,]а.liil]1]я lj

Ktltt(ii,lcttttiiitttlcti,'] tlcllc,(l1,1ctil

чинностi (пiдписання Сторонам
пiдтверджують П раво ви моги.
Л-Ъ 2 до цього Договору. llерела
вlдповlдним актом при имання-п

5. 1.2. Перераховувати на банкiвський
грошовi кошти, отриманi вiд
зобов'язань за договорами. П
вимоги до Фактора та отри[lа}]
отримання,гаких K()IIITlB Bl]l
коштiв протягом _ (

5.1.З. У випадку укладення правочинi
Клiснта, не приймати Tx;lo залi
попередньоi письмовоТ зt о]lи
Фактором перед Кл icHToM cBtli'x
Боржника вимоги/пропозиtlii
повiдомлен ня лро вiлступлення l

5.1.4. З моменту лiдписання Сторонам
лодавати позовiв до Боржн и KiB

5.1.5. 3 моменту пiдписання Сторонам
договорiв щодо змiни cTpoкiB
сторони в будь-якоtлtч зобов'язан

5,1.6. Згiлно п исьмовоI,о запит\,
пiдтверджують Право ви моги. ти

5.2,2. Фактор в строк,ц0 ( )

кожного з Боржникiв повiломл

формою, що наsедена в flолатку
бlти наклмений. у том1 чttслi
скрiплення печаткою. [l iсля пi
Фактор саvостiйно повiлом.ttяс
пов'язан i з неналежним по

5,2.J, (]алlостiйно решliзовr ва ttt ttcpc]ta

5.2.4, []алежн и м чином l]liKol]\I]aIи
законо,lавс,гвом Украi н и.

Фактор K.,ticпT
СторiнкаЗз10

5. IIр l}л l,л оБ()I},rl,]ки ("горIн

) робочих лнiв з моменту набрання Ресстром прав вимоги
такого Рессгр1 llpaB вимог) IIерс.llа,ги Фактору документи, що

повий ltерелiк та sимоl,и до оформлення яких наведенi в Додатку
навелених в ttboMy ttl,tlKri l{oloBopy ltoKyMeHTiB пiдтверджусться

l, що пtдписус гься уповноваженими прелставниками CTopiH.

унок Фактора. зазначений в пунктi |2 чього !оговору, бу,rtь-якi
никlв з MoMeHTv на виконання ними свотх
вимоги за якими вiдстуллено Факторул пiсля перелачi ['IpaBa

Фiнансування. протягом (_,__ _ _, ) робочих днiв з дня
икiв та повiлом.ltяти Фактора про факт отримання гроцlових

) робочих itttiB з,tttя отр1.1маtll.я гаких коutтiв.

в резчльгатi яких у Боржника sиникнуть однорiднi вимоги до
проти [lpaBa вимоги. переланого Фактору за uим !оговором без

- за умOви I]овного, належного та сво€часного виконання
iрних зобов'язаttь за цим flоговором на момент отримання вiд

залiк ],а якi виtlикли у боржника до моменту, коли BiH одержав
гроtttовоI ви Mot и факrюровi,

Bi LtttrHi,ltltlt о l)ctctpr ttllatl l]ll\l()I }lc Ilрс.l'явJlяти претензiй та не
стягненl{я забор гова нос,гi ,

si]lIlOttillllo1,o l'eccTp1, ltpaB вимог. tie вttitситrt змiн до Кред1lтних
y\1ol] сIlJlаги Iiopl1. не прово,lиIll ,lJ lie II()l L)]lж_\ ватися на замiну
i ulо]о llpaBa виuоt tt,

у продовж банкiвських днiв. надати документи, що
овий пepeJliK та вимоги до оформлення яких наведенi в Долатку
ках перелiк яких навелено у запитi. але не бiльше нiж по

обс з,цiйс нювати Фitlаttсуван н я в порялк). передбаченому чим

их ltнiB,t MoMcHTv вi]lсгуп:lеllня Права вимоги оформляс для
ня про вiдст),плсrlttя IlpaBa вимоги ]to Фактора, складеного за

] до ttьоt,о.I(оговор,л, га llepeltac Клiснту на пiдпис (який може
за допомогою засобiв факсимiльного вiдтворення пiдпису) та
писання оригiна.;l tlього ловiдомлення повертаеться Фак,гору.

икiв ttpo вiдсглtlлеllня IlpaBa вимогtл i несе yci ризики,
ням Боржн и KiB.

йому Права вимогп до Боржникiв,

ншi обов'язки, передбаченi цим l{оговором тrабо чинним

i ч и н н им законо,,lавсr,вом УкраТн и ;tiT л,,lя реал iзачii Права вимоги
Bi;t Бсlржникiв. tlсобисrо або уllовноваж}вати на це TpeTix осiб
повi,lних дtlt,оворiв ,,lорyчення) за умови дотримання умов
lpaB Bt.tMtll и KлictIт I]epc.,tac Фактор} Bci ризики, пов'язанi з



крелитам и. надан 1.1м 1.1 ljopжllll
Клiент, aHi в цiltом1,. rri в

за Кре,lиlltt,tмtl ,:t()I oB()paNI и. llpaBa вимоги за якими передак)ться.
н!. нс вIлl]овlда(, за невиконанllя аOо неналежне виконання

Боржником грошовоi ви моги, п якоТ вiдступаеться i яка пред'явлена до виконання Фактору.

5,3.2. Укладати буль-якi правочи н и уголи)з Боржниками. в тому числi щодо реструктуризацii
суми Боргу, проловжеt] н я

lH.
погашення Боргу. ttовного чи часткового прощення суми Боргу та

5.3.З, Розпоряджатися Ilраtlоп,l Bиrlclt tt

користь-грсriх осiб,

5,4. Клiснт ма(, право:

а свiй tu]acнrlij po]c)ll. в гt,lмч чисjli вi,ltстулати Право вимоги на

та ловноi сплати Фiнансування вiдповiдно до умов .Щоговору.

х uим [оговором та-lабо чинним законодавством УкраТни.

It1.1 тл п l:1,I,1] l] l).](7Kl.] lll lrl
Сто;lон i, tllo Hacr)lttti заяви та tli.ltrверлження с правди ви м и,

5.4.1.

5.4.2.

Ви магати tsiд Фактора

На реалiзаltiю iнutих л рав,

6.1 . Сторона с правоздатною та дiсздатною,

6.2. Сторона vас Bci необхiднi права i пов

им чином створена. законно icHyc i мас добру репгацiю.
ня дJlя уклалення цього ,]оговору та :}дiйснення Bcix дiй,

е llоруlttують бл,.tь-якоl о yзятого }la себе зобов'язання, контракту,
юрид}lчно зобtlв'язаttоttl. i не tlорлшtують законодавства, що

заявляс та л iлтвер:lжl,t,. ltto

еiули отриманi на-lежним чиtlом до дати укладання tlього

пiдписання Bcix документiв. лерелбач
виконання вiдповiдно до ltbol о lIоговору

их ,{оговором, lli пiлписання цього /lоговору, Hi буль-яке

боргу чи угоди, яким ,laKa Сторона
застосову€ться до такот Сторони.

6.3. I-{ей .Щоговiр належним чином сан ованttй та оформлеttий Стороною чи уповноваженим нею
представн иком (прелстаsниками). З мом на()рання цим llоговором чинностi, згiдно п.8.1. нижче, цей
{оговiр с лiйсним, чинним та обов'
[оговор1,.

м для tlиконання такою Стороною. у вiдповiдностi до умов цього

6,4. Додатковi пiдтвердження Клiснта. Клiс

6,4.1. Право вимоI и на момен I йоIо ll чi за цим /[oloBopoM с дiйсним i чинним, що BiH мас повне та
Hi чим не обмежене l]paB() }la R

л,л я перелання IlpaBa вttrttlги
flоговору.

п-rtення IlpaBa BttMtlt tt jlo Фактoра i t,tto Bci ltогодження. необхiднi

6.4.2. Станом на дату llього Логовору на дат) передання I'lpaBa вимоги Фактору за Ресстром прав вимог
до якого {tijlступасться за цим Логовором. не мас будь-якихжодний Боркник. I lpaBo

зустрiчних однорiдних ви мог, виконання яки\ llacTal]. ]to Клiснта, за яким можна провести
вlдповlдне зарахуваtIllя lia ]lel]b п исання Реt с rpl Ilpaв t]иN1oI.

6.4.3. Ознайомлений з нормами l2 Закону УкраТни <Ilpo фiнансовi послуги та державне
ослуг) та Правилами надання фiнансових послуг (факторингу), iврегулюванн я ри н KiB фiнансовtлх

пoBHicTto'ix розумiс.

7. ()BI/(AJl ьн lCTb cT()PIll
1 .1, якщо у судовому порялку було,ttlвеле факr ttереlаttня Фактор) IIрава вllмоги" яке було недiйсним на

момент його передачi. Клiсtl l зобов'
отриману за вiдс,l,уtlлення alрава I]l.] \1

дiйсним.

7.2. за невиконання або неналежне викоtlаtt (iтор<lнами itrttttlx взятих на себе зобов'язань за цим,Щоговором,
Сторони несу,гь вiдповiла,l ьн iс,l-ь до чинного зaKollo]lal}cтBil YKpaiH и.

ий поверну,rи Фак гор1, lrропорчiйну частину суми фiнансування
за кре,tи],ним ,ц()a oltopo]\l IlpaBo вимоги за яким було визнане не

Фактор Клit п l

Сторiнка4з10



7.з.

1.4.

1,5.

Вiдповiдальн icTb за збитки. завлаtlt
використання конфiден цiii ноТ i

виконання умов uього rr{оговору. в

Клiент не вiдповiдас за певиконання
вlдступасться згiдно умов цього До
У разi lrорl,ulення c,lpoKi8 q)iHaHc

Yci сулеречки. лов'язаtli зi ,:ltittottl.

ttt,,lяхом ltepet oBt,lpi в.

При неможливостi вирiLtlення cylt
ком neTe}lTHoM у судi вiдповiлно ,tо

Вiдносини, що виникають пli;к С
врегульованi в ньому. регулюються ч

Пiсля пiлписання цього Логовор) Bci
письмовi домовленостi CTopiH з п

юриди чну силу.
Конфiденцi йнiсть iнформzrшi.

ставки НБУ. яка лiяла ) перiол

8. TF]PMlH дIi,

8.1, Щей Щоговiр набувас чинностi та Bci
юридичноi сили з да,tи Йоl,il tti.tll
печ аткам и

8.2. Строк ttього l]оговору ltочttнаt,свiй ll
202 рок1,,

Закiнчення строку uього l]оговору не
мiсце пiд час дiТ цього Логовору,
[аний .Щоговiр дiс до дати визначеноТ
та повного виконан ня Сторонами
.Щаний [оговiр може бути змiнений
Сторони чим прийшли,1о взасмноI
вза€мною згодою cTopiH. з voMeHTy п

У буль-якому pa,]i дострокового пр
вза€морозрахун ки,

.Щодатки та додатковi угоди до
Сторонами та становлять його невiд'

8.3,

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.|.

9.2.

l0,1,

l 0,2.

]0.з.

фiнансовоi комерцiйноi та iншоТ iH

TpeтiM особам, можлива лиlllе з пис
законодавством Украiни та чппl /{о

|0.4. Шляхом пiдлисання цього ЛоI,оtiор}.
Закону Украiни <[lpo захист персонал
персонirльних даllих))))): (i) отрим
змlнювати, поновлювати, використо
якц вlдловlдно до вимог закон

l0.5. Використання i поширення iнформаrri
метою забезлечення реалiзацiт госпо
та вiдносин у сферi бухгалтерс bкol,o

даних,,. Цивiльного Ko.leк(} У краi'ttи.

Фактор Klt iсн,г
Сторiнка5з10

нику через HenpaBoмipHe розгоJlошення або iнше незаконне
Фактором, l:paBoMipHo переданоi Клiснтом Фактору на

ому обсязi 1,1окладас,гься на Фактора,
нена.qежне викона}lня Боржником грошовоТ вимоги, право якоi
i яка лред'явлеttа ]lo викопання Фактором,

ня Фак,tор ctl;ta,irt Kltit tt,t1 rtcttto r розл,liрi ло,lвiйtlоТ облiково]'
rlell llя. lil Ktlxtt tl ii Lcttt, llp()cl р()ч KIt Il, lll I,e;+it,

MlHA, тА IlрипинЕння договору
та обов'язки CTopiH за цим Договором набувають повноi

ня уповноваженими lIрелставниками CTopiH. та скрiллення

it r rltlltctll. Bllзllr,lL,lIlli] 1 lt. ll, l. ttbtlt,o j{tlговору та закiнчl,сться

ьняс ('r,oprlttll Bi.,t Bi,ttltlBi,,1a,tbttoc ti за йоtо IIорушення, яке мало

л,8,2. (включно), однак у будь-якому разi до моменту н.lле)кного
на себе зобов'язань за ltим Лоl,овором,

icTto або частково за слiльною I]исьмовою зголою С,горiн.
. ulo ЛоIоIJiр ltoiKe б\ги ,locrpoкoBo припинений лише за

исаllня c,гopolia]!lla .,lojla,tKoBoT ),го,,lи до цього Договору.
нення (ро]iрван}lя) .'loloBOp\. (]rорони зобов'язанi провесl,и

.Щоговору набувають чинностi з моменту ix пiдписання обома
част14 ну.

вирlIlIл]lI I Iя (,II()l)I l}

ttням або BttKoltattttяM Llbil1,o f [оговору, вирiшуються Сторсlнами

ки С l,tlронам и ttt;tяrошл

законо,lаасl,вом
ttepet,tlBopiB. BiH ltiлляt,ас вирiшенню в

Украiни п iлвiдоv чостi ra пi:судностi.

l0. I ]ll llI I у]\tоllи

ttarttt tl tlllottcci ) li.liI,1сl{|lя i 1lcit-liзartii' tlыttо /{ot oBtlpl га пе

llll\1 ]ll li()l](). LaBc гlltlrl }'Kpltltltl,
i переttlвори за ним. jlистування та буль-якi iншi ycHi або

ь, Lцо так чи iнакше стосуlоться цього Договору, втраLlають

зi CTopiH зобов'язу€ться зберiгати повну конфiденцiй Hicтb
ацiТ. отримаllоI Bi,l iHluoT Сторони. [lерелача такоТ iнформаuiТ
]гOtи iHxlo'i'C]op()Hи. а 1,ако)к ) випадках, прямо передбачених

1ОРОНИ Harlaк)Ib 0.1l!li O,'tl]oM)' l!paвo. Ое']С-ГРОКОВО, ВlДПОВlДНО ДО

их лаttих> (tiiuta.lti <зOкOtlо;lпtsс,гво/ Закон УкраТни K[Ipo захист
,rбира,ги. оброб,tяти. ре(,сIр),вати. накопичувати, зберiгати,
i поширкlвати (розповсюджувати. перелавати) iнформаuiю,

становить персональн l данl:
lll() сlаIlо81,1гь ltepctlttlt.ltbtti ;tarri Фак,l,ора зjliйснюсться виклtсчно з

ьких вi]lносин. a,,lM ill iстративllо-правових. податкових вiдносин
лiку вiдповiлно до Закону УкраТни Kllpo захист персонаJtьних
оспо,цrtрського ко;(сксу Украiни. Ilолаr,кового кодексу Украiяи,



Закону УкраТни <Про бухгалтерськи

фiнансовi послуги та державне регу
веденням/збереженням необхiдноТ
BHyl рiш н ix правил. при yK.laJetttti.
купiвлю ToBapiB. робiт та llос]lуг. л
лродукти та послуги, оп итуван ня
захисту та реалiзацiТ його прав та i

зобов'язан ь. Пiдписанням llього lloI
що становить лерсон;lльнi данi, наданi

розпоряджатися нею.

l0.6. Сторони зобов'язуються належн и м
комерчiйну тасмницю, отри ману при
та./або розголошен пя i нформаltiт.
ви нна Сторона зобов'язана Bi]lttt

l0.7, Клiснт, як володi;lець пере,,lас

дого8орiв.

l0.8. Повiдомлення. Bci повiдомлення та
оформленi украТнською таlабо росiй
якi походять або надаються третьою
особистого вручення, кур'сром. rРакс
переданими iчиttними. (i) якщо п

вiдповiдного одержувача, ( ii) якшо
або його прелставником; (iii) як
пiдтвердх(ення лро одсржан ня
одерх(ав текст факсу, який можна проч
отримання електронного пiлтвср
надання подальших пов]домлень в

кожноi вiдповiдноi Сторони :

Для Кл icHTa:

.Що уваги: п,

адреса
e-mail:
тел.:

Для Факr,ора:

[о 1,ваги: п,

алреса
e-mail:
телефон

l0.9.

l0. l 0.

fаний,Щоговiр складений украТн
юридичну силу. по олиом,V .,1.rIя

Пiсля п iдп исання даного llоговор),.

l0. ] l. Клiснтс платником fiолаl к\

l0.12. Фактор с I].латником llоJаiк)

l0.13. З моменту переходу Права вимоги
пiдлисаного Сторонами,]а умовам
персональних даних Боржн и KiB. П

10,14, За згодою Сторiп Фактор пtlве1-1,tас

лередано вiдповiдно до Рессгр\ l1paB

до Клiснта фiксl,сться (' гор,.lнам и

Фак,гор Кл icHr

облiк rа фiнансову звiтtliсть в YKpaTHi>. Закону УкраТни кПро
ювання ринкiв фiнансових посjlуг)). а також для забезпечення

чноi' iнtРормаrtiТ.,1отримання вимоI чинного законодавства та
ii. виконаннi ,l,a супроволженнi господарських договорiв про

iB про спiвробiтr]иllтво. лля забезпечення iнформування про
якостi обслуговування, з'ясування потреб. лумок та MipKyBaHb,

iB таlабо необхi,цних ]UIя забезпечення виконання взятих
Сто;lони стверджують, l1lo вся надана iнформачiя в тому числi.

м на законних пi]lcтaBax a вони маю,Iь право'ij використовувати та

ном зберiгаrи Iа tle розголошувати iнформацiю, яка мiстить
копапtti l,MoB |oloBopl, Якrtlо у випалк), неналежного зберiгання
iy rrboM1 пункri. ('торон i l{оговору булуть заподiянi збитки, то
TaKi lби,rки згi:lно з законо,lавством УкраТни.

tlерсоttальнi ,raHi Боржникiв ]гiлно умов вiдповiдних Кредитних

нше листування вiдповiдно /цо цього /{оговору повиннi бути
мовою (за винятком повiдомлень, лис,гування або документiв,

). у лисьмовiй формi i повиннi бути направленi ш:tяхом
або засобами електронtltli пошtти, I]ci повi;lомлення вв:uкаються

я luJlяхом особис-t,ого 8ручення в момент доставки на адресу
кур'€ром l] ]\lомеll,г пiдписання накладноТ одержувачем

ttерслакlr,ься факсtlм в момен,г оl,римання електроl]ного
переданого повiдомлення. за умови, що адресат фактично

та (iv) якщо надсилаються електронною поштою - в момент
ня про одержаtlllя алресатом вiдповiлного повiдомлення. ,що

,]it}пal{ell()11) Btlttle. laKi коордиHaTIl ви користовуються для

мовою у двох оригiнальних примiрниках, якl мають plBHy
iз CTopiH.
попере,1lll переговорп l jlисlувапня по ньому втрачають чиннlсть.

Клiен,rа до Фактора згiдно вiдповiдного Ресстру прав вимог,
чьогсt {оговору, Фактор набувас статусу володiльця бази

вимоги до яких вiлстулаюr,ься згiдно з цим.Ц,оговором.

лiсн,г1 право впмоI,и ,1о бу,lь-якого з Боржникiв.
мог. Факт повсрненl|я права вимоI,и до Боржника
Дкli tttlвсрнсltня llрава виvоl и. який ма( б)ти

якого було
вiд Фактора
п iдписан и й

Сторiнхабз10



Додаток
Додаток
Додаток
Наведенi

и представниками
вiл стану робо гtt по

нансування права ви моt и.

у разi ii' перелання
стосовно права ви моги ло

l - Форма Ресстру прав вимог.

- Перелiк локументiв на tt

- Форма п о Bi,,to M,,l е н tl я

складають невiд'см ну

н та скрiплений псчатками. В Ак-ri повернення права вимоги в

ку вирitltукlться llитання с,госовllо повернення пропорцiйноi' суми
стягнутих з Боржника коLtt,гiв, повернення документацii по

та iHllti питання. необхiднi для повернення CTopiH у первiсний
яки й повертас,гься.

tl !:р!]-ц lK i(().:(л,I,Kl I]

ttя IlpaBa виrtоt tt.

.l(оговору,

I llI,цIlиси CT()PIll

K,ll(,l l l,

зА KJIlCl1,I л

K;ticHr,
Сторiнкi]7з10

ФА к,гор

зА ФАкl,орА
J ll

Фактор _



,iI l с )r t,T tBr tp_t, r|luKtп opu t t,.v N,l
Bio

!О!ДТОК Nэl

202 р.

Форма IlpaB B1l [l()I,

податкiв
особi

!оговор1, складас

з.у

4. Даний
вказаноТ

5..Щаний
кожноl

сстр прав вимог набираt,чиttноr
його початку, та с невiд'смною ною !,оговору.

tt1,1ав Bttvtlt ;|\Г,,

( _))____ 202_ року

(на,lалi (Фактор)), код платни ка
ням за аjlресою:

, яка дlс на пlдставl __ з одного боку, та

(надалi кКлiснт>),
в особi

Статуту, з iншого боку.
, укладеного мlж ними ((_)) 202_ року

вимог (далi <Рссстр прав вимог>) про наступне:

настулнi Гlрава l]имоги до наступних Боржникiв:

тобто на,lежна до спла,ги iснгl,зацим Pet с г1-1олl llpilB l]llN1oI гit ви,]t]ачеlIа зr ilно лункту 3, l.
) грн,

не передбачен их цим IlpaB BllMol. ('r optltt и Kcpl ttl,t t,ся поjlожсннями Договору.

} ]laTll iiolo пi,,(пttсанttя ),Ilоl]llовitжениN,Iи лредставниками CT.opiH,

прав вимог складзно мовою у лвtlх оригiнальних примiрниках, по одному для

тл рF:кl}l]ит,и (,T()PlIl

KJll(,t1,1,

зд K.lIlCI l,гА

Е}iл Фак,гора:

м. Il.

K:tic ttT

СДРПОУ__,_...}Nl

_, що
яки и лl(, на п

ffоговору фактори Hгy Л!
), пiлписали цей Ресстр п

!оговору Клiснт вiлс,гупас

Фактор

вiд Клiсrrта:

Сторiнка8з10

Фдктор

ЗА ФАКТОРА

Форму поголжеtttl:

м. п.



Д()ДАТОК N9 2

7|l dtl,,txлlpt rfпKmopuHzv lVo

Bir) 2 ()2 р.

Форма

м,

l.
Фактору

2, Клiснт 'язаний надати

3. Кл також ]\lоже llалава,ги
необхiдн i реа:liзачiТ Фактором

не мiстять у собi бан

Вiд Клiснта:

ltя llpatr{ trtlrtlll lt

в порялку, передбаченому н ижче:
IlP,\ll.\ lt l | \l () l,]l

,,toKlMeHTiB. перс,lбачений Bпllle. l1o кO)t(ноNly Праву вимоги, яке

iiotrl oбtpr,tttrlBattttй latttt t ittttti ,tок)мсн,ги. якi безпосередньо
ло Боржникiв та стяI,t]еtlня сl,ми Боргу - в разi, якщо вiдповiднi

,l,л Pl]Kl}l ] 1.11,и ("|,()Plll

K,llI(,t1-I,

зл кJI|сli,гА

докчмеI|,tlа

до пункту 5. l .l. м
щодо Права м оги.

докумЕн1,Iв }lA

) Ilогол)кен():

Вiл Фак,гора:

\J, II.

Фактор K;tictt l

Сторiнха9з10

зА Фдк,|,орА

-/--|

м. п.



}А кр

ДОДАТОК N9 З

ifu l r kl,t xtt t1,1.y, |MKпtlpuHa, No

Bid 202 р

оаmа

|,\,l.,\ ВIЛ()М.l liIlll r| Б()Р/h ll И КЛ
lI()0,()1]()P()N{

н а ф i p.vt llBtl,tt у, (l.,ta t t кч К: i t: н m а
П.I.Б, (повнiсmю)

()I]l/loN,Ul I,]}l llя

] оOмеженок) Bl/lllloBlлa"I] bIl lcTIO

(далi <Факr,ор>),
чинн()г() за ко |]o,rlaBc,l,Ba Украiни був уклалений ,Щоговiр
). зl,i,лно з яким вiдбулося вiдс,гуttлення права вимоги за

Oo?oBOpl|) вiл .ItaTa ,lоговору р, (далi - <Кредитний

розrliрi . tцо в|дповl,ilас
Кредитним лоI,оR()р()м зi сtt.;tа,rи r,i.rta. проценr,iв, штрафiв та

вказаti и]\1и ре квl-]и,гаNl и.

l1.1.Б.(повнiсmю).
Lцо мiж нами,

розмiру
Itlших

Kod

п/р

Krx)

Банк

Прuзначення llllaпeJrc.y:
K_D_ D, П.I.Б.

У разi виникнення питань" IloУ разi виникнення питань" IloB
наступн иv и коllтак1,0\lи: _

!о
з

Пidпuс

Печатка

зоборzоваttосmi la креdumншм lozoBopoM
( Позuч a.l btt uкu)

Фtlрлt1 ttого,ltlt<сно:

Вiд Фактора:

м, гI.

розрахчнкiв. []и можете звернутися до Фактора за

,lVo_ Bid

202 року
N9

договором N (llrr

Вас перераховува,ги
их I lоточ н их зооо

в на користь

пооапtкitl зеiоtпl

<!,o1,oBi

к(] llll-и
я ]ан ь ,]а

Вiл Кл

Kltit,H,t

СторiнкаlOз].0

Фактор

м, п.


