
 

 

                                                                 Додаток  

                До Правил надання послуг з факторингу  

                                                                                                   ТОВ «ФК «Морган кепітал» 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Протоколом загальних зборів 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МОРГАН КЕПІТАЛ» 

№ 104 від 23.06.2021 р. 

 

Директор__________________Р.М.Харченко 

 

 

Примірний договір 

надання послуг з факторингу 

 

м. __________                                                                                                                 «___»____________20___року 

 

_______________________________________________________________,(надалі іменується «Фактор»)  
(вказати найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження- для юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків, місце проживання - для фізичних осіб - підприємців) 
в особі ________________________________________________________________________, що діє на підставі,  
                                                                                        (вказати посаду, прізвище, ім'я, по-батькові) 

___________________________, з однієї сторони та, 
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

________________________________________________________________(надалі іменується «Клієнт») 
(вказати найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження- для юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків, місце проживання - для фізичних осіб - підприємців)  

в особі ________________________________________________________________________, що діє на підставі,  
                                                                                        (вказати посаду, прізвище, ім'я, по-батькові) 

___________________________ з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо 
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 
 «Сторона», уклали цей Договір про надання послуги з факторингу (надалі іменується «Договір») про таке: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ТЛУМАЧЕННЯ 

1.1. Терміни з великої літери, що вживаються у цьому Договорі, мають наступні значення:  

«Позичальники» - юридичні особи, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, з якими Клієнтом укладені 

договори про здійснення кредитних операцій (кредитні договори, договори овердрафту тощо) та які зазначені 

у Реєстрі кредитних операцій до відступлення і в Реєстрі відступлених Прав Вимоги. 

«Кредитні договори» - укладені Клієнтом з Позичальниками договори про здійснення кредитних операцій 

(разом з усіма додатками, додатковими угодами і додатковими договорами до них), згідно з якими Клієнт надав 

Позичальникам грошові кошти у власність (кредити, овердрафти тощо), а останні зобов'язалися повернути 

Клієнту отримані кошти, сплатити проценти за користування коштами, комісії, неустойки і інші платежі, та за 

якими у Клієнта існують права грошової вимоги до Позичальників. 

«Реєстр кредитних операцій до відступлення» - документ, що містить дані про Позичальників 

(найменування/ПІБ, код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків), перелік 

Кредитних договорів, права грошової вимоги за якими підлягають відступленню (передачі) Клієнтом Фактору 

за цим Договором, розмір заборгованості по кожному Кредитному договору станом на день укладення 

Договору, Одиничні та Загальну суми фінансування, а також іншу необхідну інформацію (Додаток №1 до цього 

Договору). Кредитні договори, Права Вимоги за якими підлягають передачі (відступленню) Клієнтом Фактору, 

ідентифікуються за номерами і датами їх укладення, зазначеними в Додатку №1 до цього Договору. Реєстр 

кредитних операцій до відступлення передуватиме підписанню Реєстру відступлених Прав Вимоги, який 

підтверджуватиме факт відступлення прав вимоги щодо Позичальників за Кредитними договорами, 

переліченими в такому Реєстрі відступлених Прав Вимоги. 

«Реєстр відступлених Прав Вимоги» - документ, що містить перелік Кредитних договорів, права грошової 

вимоги за якими відступлені (передані) Клієнтом Фактору за цим Договором, із зазначенням сум заборгованості 

окремо по кожному Кредитному договору станом на Дату відступлення Прав Вимоги, Одиничну та Загальну 

суми фінансування, та іншу необхідну інформацію за потреби. Реєстр відступлених Прав Вимоги складається 

за формою, наведеною у Додатку №2 до цього Договору, підписується Сторонами та скріплюється їх 

печатками. 

«Робочий день» - календарний день, протягом якого установами банків України приймаються документи 

клієнтів на переказ і документи на відкликання, та здійснюється їх оброблення, передавання і виконання. 

«Борг» - суми грошових коштів, належні до сплати Клієнту Позичальниками за Кредитними договорами та 



 

 

визначені станом на день укладення цього Договору (в Реєстрі кредитних операцій до відступлення) та на Дату 

відступлення Прав Вимоги (в Реєстрі відступлених Прав Вимоги). До Боргу включається сума основної 

(позичкової) заборгованості (кредиту, овердрафту тощо), нараховані та несплачені проценти за користування 

позиченими коштами, нараховані та несплачені комісії, нараховані та несплачені штрафні санкції та інші 

платежі. 

«Права Вимоги» - всі належні Клієнту права грошової вимоги до Позичальників за Кредитними договорами 

щодо сплати сум основної (позичкової) заборгованості (кредиту, овердрафту тощо), нарахованих процентів за 

користування позиченими коштами, нарахованих комісій та штрафних санкцій в обсязі, визначеному станом 

на Дату відступлення Прав Вимоги, а також право нараховувати за умовами Кредитних договорів і вимагати 

від Позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів 

згідно з Кредитними договорами. Розмір Прав Вимоги станом на день укладення Договору зазначений в Реєстрі 

кредитних операцій до відступлення. 

«Одинична сума фінансування» - грошові кошти у валюті України, які Фактор зобов'язується передати в 

розпорядження Клієнта в рахунок відступлення Прав Вимоги окремо за кожним Кредитним договором, 

зазначеним в Реєстрі кредитних операцій до відступлення. Одиничні суми фінансування за кожним Кредитним 

договором зазначаються в Додатку №1 та у Додатку №2 до цього Договору. 

«Загальна сума фінансування» - грошові кошти у валюті України у сумі 

________________________________ (____________________________________) гривень ____ копійок, які 

Фактор зобов'язується передати в розпорядження Клієнта в рахунок відступлення Прав Вимоги за Кредитними 

договорами шляхом перерахування їх на рахунок Клієнта в порядку і на умовах, визначених Договором. 

Загальна сума фінансування дорівнює сумі всіх Одиничних сум фінансування. 

«Поручителі» - юридичні особи, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які уклали з Клієнтом іпотечні 

договори та/або договори застави (майнові поручителі) чи договори поруки (фінансові поручителі) для  

забезпечення виконання зобов'язань Позичальників за Кредитними договорами та які зазначені в Реєстрі 

договорів забезпечення (Додаток №3 до цього Договору). 

«Договори забезпечення» - іпотечні договори, договори застави та договори поруки, що укладені між 

Клієнтом і Поручителями з метою забезпечення виконання Позичальниками своїх зобов'язань за Кредитними 

договорами та які зазначені в Реєстрі договорів забезпечення (Додаток №3 до цього Договору). 

«Документація» - документи, що підтверджують наявність у Клієнта Прав Вимоги, а також додаткові 

документи, які передаються Клієнтом Фактору, зокрема: 

1) ____________________________  

2) ____________________________  

……………………………………… 

Сторони визнають належним і допустимим підтвердженням наявності у Клієнта Прав Вимоги засвідчені 

Клієнтом копії тих Кредитних договорів (разом з копіями усіх додатків, додаткових угод і додаткових договорів 

до них), які передаються Клієнтом Фактору згідно цього Договору. Перелік Документації, яка передається 

Клієнтом Фактору у зв'язку з відступленням Прав Вимоги, а також її форма (оригінал або копія) зазначається в 

Акті прийому-передачі. 

«Інша документація» - копії установчих документів Позичальників - юридичних осіб (статут та/або 

установчий договір) за наявності їх у розпорядженні Клієнта, копії документів, що посвідчують особу 

Позичальників - фізичних осіб. 

«Акт прийому-передачі» - письмовий документ, який складається спільно Клієнтом та Фактором за 

формою, наведеною у Додатку №4 до Договору, та підтверджує передачу Клієнтом фактору Документації, 

відповідно до умов цього Договору. 

«Дата відступлення Прав Вимоги» - дата підписання Клієнтом і Фактором Реєстру відступлених Прав 

Вимоги, яке здійснюється після отримання Клієнтом всієї Загальної суми фінансування. 

«Повідомлення про Відступлення» - письмові повідомлення про відступлення Прав Вимоги, що 

направляються Клієнтом Позичальникам та Поручителям за формою, що викладена у Додатку №3 до цього 

Договору. 

1.2. Будь-яке посилання в цьому Договорі на законодавство є посиланням на всі закони України та інші 

нормативні акти України, чинні у відповідний час. Посилання на цей Договір або будь-який інший договір, 

угоду чи документ, є посиланням на такий договір, угоду чи документ- з урахуванням всіх змін і доповнень до 

такого договору чи угоди. 

1.3. Заголовки статей, пунктів і додатків у цьому Договорі використовуються виключно для зручності та 

полегшення посилання та не впливають на тлумачення Договору чи його відповідних положень; залежно від 

контексту, терміни, що використовуються в множині, мають таке ж значення, що і в однині, і навпаки. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. В порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, Фактор зобов'язується передати (сплатити) 

Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові Права Вимоги, вказані в Реєстрі 



 

 

кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на Дату відступлення 

Прав Вимоги. 

2.2. Загальний розмір Прав Вимоги визначений в Реєстрі кредитних операцій до відступлення на дату і 

укладення Договору. Розмір Прав Вимоги, що відступається згідно умов даного Договору на Дату відступлення 

Прав Вимоги, фіксується в Реєстрі відступлених Прав Вимоги. Відступлення Фактору зазначених в Реєстрі 

кредитних операцій до відступлення (Додаток №1 до Договору) Прав Вимоги відбувається в Дату відступлення 

Прав Вимоги за умови виконання Фактором умов по оплаті згідно п. 3.1. Договору та з моменту підписання 

Сторонами Реєстру відступлених Прав Вимоги (за формою, наведеною у Додатку №2 до Договору). Сторони 

погодили, що Реєстр відступлених Прав Вимоги підписується Сторонами не пізніше 5 (п'яти) Робочих днів з 

дати підписання Договору та Реєстру кредитних операцій до відступлення. 

2.3. З Дати відступлення Прав Вимоги Клієнт перестає бути стороною Кредитних договорів, зазначених 

в Реєстрі відступлених Прав Вимоги, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними, 

Кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права Вимоги переходять до Фактора в повному обсязі, 

безвідзивно та без можливості зворотнього відступлення (без регресу). 

2.4. Фінансування Клієнта здійснюється шляхом купівлі Фактором у Клієнта Прав Вимоги та набуття 

Фактором Прав Вимоги на Борг. 

2.5. Клієнт зберігає визначені Кредитними договорами та Договорами забезпечення права та обов'язки 

щодо правового режиму збереження та розкриття інформації, в тому числі щодо обробки персональних даних 

Позичальників та Поручителів за зазначеними договорами, фактор зобов'язується забезпечити дотримання тих 

самих умов збереження та розкриття інформації, які були визначені законодавством, а також Кредитними 

договорами та Договорами забезпечення для Клієнта, в тому числі щодо зберігання та захисту інформації, яка 

містить банківську таємницю. 

2.6. Клієнт за цим Договором не відповідатиме перед Фактором: 

- за невиконання або неналежне виконання Позичальниками будь-яких зобов'язань за Кредитними договорами, 

Права Вимоги щодо яких відступлені на умовах цього Договору та були пред'явлені Фактором 

Позичальникам/Поручителям до виконання; 

- якщо одержаний Борг або одержані суми Боргу виявляться меншими від Загальної суми фінансування, 

сплаченої Фактором Клієнту, чи меншими від Одиничних сум фінансування; 

- за недійсність Прав Вимоги, Кредитних договорів та Договорів забезпечення у випадку визнання їх 

недійсними після дати укладання цього Договору, у тому числі прийняття судових рішень про визнання 

недійсними Кредитних договорів та/або Договорів забезпечення з дати їх укладення; 

- щодо зворотного викупу у фактора Прав Вимоги, не задоволених Позичальниками. 

2.7. Фактор за цим Договором приймає на себе усі ризики, пов'язані з можливістю визнання в 

майбутньому недійсними або припиненими відступлених Прав Вимоги та/або Кредитних договорів та/або 

Договорів забезпечення. 

2.8. В разі отримання Клієнтом упродовж _____(________________) Робочих днів після набуття  чинності 

цим Договором судових повісток, ухвал, інших процесуальних документів або позовних заяв про визнання 

недійсними, неукладеними чи припиненими Кредитних договорів, Права Вимоги за якими були відступлені 

Набувачу, або будь-яких інших процесуальних документів у справах, пов'язаних з Кредитними договорами, 

Клієнт зобов'язується передати фактору їх копії шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну 

адресу, зазначену в п.4.4.1. Договору. 

2.9. У зв'язку з відступленням Прав Вимоги, при умові належного виконання Фактором обов'язку 

сплатити Клієнту Загальну суму фінансування у порядку, передбаченому п.3.1 цього Договору, Клієнт 

зобов'язується здійснити відступлення Фактору прав за Договорами забезпечення, для чого Сторони на протязі 

5 (п'яти) Робочих днів з Дати відступлення Прав Вимоги окремо укладають відповідно договір відступлення 

прав за іпотечними договорами, договір відступлення прав за договорами застави, договір відступлення прав 

за договорами поруки. Всі витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням договору відступлення прав за 

іпотечними договорами, несе Фактор. 

2.10. Після переходу Прав Вимоги від Клієнта до Фактора Клієнту заборонено видавати 

Позичальникам/Поручителям, Права Вимоги до яких перейшли від Клієнта до Фактора, будь-які документи 

про припинення зобов'язань за Кредитними договорами без зазначення про перехід Прав Вимоги до Фактора. 

2.11. Фактор зобов'язується самостійно (без участі Клієнта) щодо Прав Вимоги, стосовно яких 

здійснюється примусове стягнення заборгованості в судовому порядку (в т.ч. у процедурі банкрутства) або у 

виконавчому провадженні, підготувати та подати заяви про заміну сторони у таких провадженнях до 

відповідних інстанцій для здійснення процесуального правонаступництва. 

2.12. Фактор після Дати відступлення Прав Вимоги має право: 

- здійснювати будь-які не заборонені чинним законодавством України дії для реалізації Прав Вимоги та/або 

отримання Боргу від Позичальників особисто або уповноважувати на це третіх осіб (зокрема, шляхом 

укладання відповідних договорів доручення); 

- здійснювати будь-які передбачені чинним законодавством України дії, пов'язані з набутими Правами Вимоги, 



 

 

в тому числі щодо укладення мирової угоди, реструктуризації Боргу, повного чи частковою прощення суми 

Боргу, відмови від примусового стягнення заборгованості та інше;  

- здійснювати нарахування та стягнення процентів за Кредитними договорами, нарахування та стягнення 

штрафних санкцій за порушення Позичальниками грошових зобов'язань за умови дотримання вимог чинного 

законодавства України та умов Кредитних договорів; 

- розпоряджатися Правами Вимоги на свій власний розсуд, в тому числі здійснювати наступне відступлення 

Прав Вимоги на користь третіх осіб за будь-яку ціну. 

 

3. РОЗРАХУНКИ СТОРІН 

3.1. Фактор зобов'язаний в рахунок відступлення Прав Вимоги за Кредитними договорами протягом ____ 

(________________) Робочих днів з дати укладення цього Договору сплатити Клієнту Загальну суму 

фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок Клієнта 

№____________________в __________________________ код ЄДРПОУ _____________. 

3.2. Усі витрати, пов'язані з платежами на виконання умов цього Договору, сплачуються Стороною, яка 

здійснює такий платіж. 

3.3. Розмір оплати послуг Фактора за надання фінансування Клієнта за цим Договором (передачу 

Фактором у розпорядження Клієнта грошових коштів згідно п.3.1. цього Договору) становить банківський 

рахунок Фактора.  

3.4. Сторони погодили, що у випадку зменшення або збільшення розміру боргу, визначеного станом на 

Дату відступлення Прав Вимоги, порівняно з розміром Боргу, визначеним на день укладення цього Договору, 

Загальна сума фінансування та Одиничні суми фінансування не змінюються. 

3.5. У випадку зменшення або збільшення розміру Боргу, визначеного станом на Дату відступлення прав 

вимоги, порівняно з розміром Боргу, визначеним на день укладення цього Договору, Загальна сума 

фінансування не змінюється. 

3.6. У випадку неможливості відступлення Клієнтом фактору Прав Вимоги по окремо взятому 

Кредитному договору чи Кредитним договорам, незалежно від причин такої неможливості (в т.ч., але не 

виключно, повне погашення заборгованості, припинення прав вимоги тощо), відповідні Права Вимоги щодо 

такого Кредитного договору чи Кредитних договорів не включаються в Реєстр відступлених прав Вимоги, а 

Клієнт здійснює повернення коштів (Одиничної суми фінансування), сплачених Фактором за відповідні Права 

Вимоги, протягом ____ (________________) банківських днів з Дати відступлення Прав Вимоги. Фактор 

зобов'язаний прийняти Права Вимоги в тому обсязі (по тих Кредитних договорах), в якому вони передаються 

Клієнтом згідно Реєстру відступлених Прав Вимоги. Клієнт не несе перед Фактором відповідальність за 

неможливість відступлення Прав Вимоги і порушення ним своїх зобов'язань з передачі (відступлення) Прав 

Вимоги, незалежно від причин неможливості такої передачі (відступлення), не відшкодовує Фактору збитки, 

спричинені порушенням своїх зобов'язань з передачі (відступлення) Прав Вимоги. 

3.7. У разі, якщо упродовж ____ (________________) Робочих днів після Дати відступлення Прав вимоги 

Клієнт отримає будь-які грошові кошти від Державної виконавчої служби (до заміни сторони у виконавчому 

провадженні) на погашення Боргу за Кредитними договорами, Клієнт зобов'язаний протягом ____ 

(________________) Робочих днів з дати надходження грошових коштів повідомити про це Фактора та 

здійснити їх переказ на рахунок, вказаний у письмовому повідомленні Фактора. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ 

4.1. Після підписання Сторонами Реєстру відступлених Прав Вимоги, в день такого підписання, Клієнт 

передає, а Фактор зобов'язаний прийняти Документацію, про що Сторонами складається Акт приймання 

передачі за формою, наведеною у додатку №4 до Договору. Приймання передача Документації здійснюється 

уповноваженими представниками Сторін за адресою. Передача документації щодо Договорів забезпечення і 

Поручителів здійснюється Сторонами в день укладання договорів відступлення прав вимоги за Договорами 

забезпечення відповідно до умов, погоджених Сторонами в таких договорах. 

4.2. Сторони спільно вживають заходів щодо здійснення повідомлення Позичальників про відступлення 

Прав Вимоги. 

4.3. Всі повідомлення та інші документи згідно з даним Договором направляються Сторонами одна одній 

та Позичальникам/Поручителям на виконання умов цього Договору у будь-який зі способів: кур'єром, на 

електронну пошту, поштою рекомендованим листом та/або рекомендованим листом з повідомленням про 

вручення та/або цінним листом з описом вкладення (на вибір Сторони відправника кореспонденції). При цьому 

відповідне повідомлення вважається відправленим Стороні чи Позичальникам та Поручителям у випадку його 

відправки на поштову та/або електронну адресу такої Сторони, вказану у даному Договорі, чи на поштові/або 

електронні адреси Позичальників, вказані в Кредитних договорах (у випадку декількох адрес - на одну з них) 

та поштові та/або електронні адреси Поручителів, вказані в Договорах забезпечення (у випадку декількох адрес 

- на одну з них). 

4.4. Комунікації між Сторонами, не пов'язані безпосередньо з виконанням Договору чи його зміною та не 



 

 

передбачені п. 4.3. Договору, здійснюється за допомогою електронної пошти в наступному порядку: 

4.4.1. Особами, уповноваженими Сторонами на листування за Договором в електронній формі є наступні 

відповідальні особи (далі - відповідальні особи): 

 
Від Клієнта: Від Фактора: 

………………………… 

………………………… 

 

………………………… 

………………………… 

 

 

Ідентифікатором відповідальних осіб є електронна адреса, зазначена вище. 

4.4.2. При електронному отриманні/відправленні документів, що містять конфіденційну інформацію має 

використовуватися шифрований канал зв'язку. 

4.4.3. У темі електронного листа має бути зазначено: «Договір факторингу № ____ від «___» _________  

_____ року. 

 

5. ЗАСВІДЧЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН 

5.1. Фактор засвідчує та гарантує, що: 

5.1.1. Фактор є фінансовою установою, що включена до відповідного державного реєстру фінансових 

установ, має всі необхідні дозвільні документи, які у відповідності до чинного законодавства надають право на 

надання фінансових послуг, а також здійснює іншу діяльність; Фактор не є афілійованою особою Клієнта; 

5.1.2. Фактор на момент укладення Договору володіє достатнім рівнем платоспроможності, необхідним для 

вчасного виконання ним своїх зобов'язань за Договором, на момент укладення Договору не існує відомих 

Фактору обставин, які можуть негативним чином вплинути на стан його платоспроможності; 

5.1.3. Фактор (представник Фактора) має всі повноваження для укладання та виконання Договору згідно 

Статуту Фактора або від співвласників/акціонерів/учасників; укладання та виконання Договору не суперечить 

положенням чинного законодавства України, Статуту Фактора, іншим внутрішнім документам Фактора, а 

також не суперечить жодним положенням договорів, укладених фактором з іншими особами, або положенням 

інших правочинів, дія яких поширюється на Фактора; для укладення та виконання Договору не вимагається 

жодних додаткових дозволів та погоджень органів державної влади чи третіх осіб; 

5.1.4. Не існує ніякого відомого Фактору судового провадження (у т.ч. справ про банкрутство), рішень про 

припинення юридичної особи Фактора або введення тимчасової адміністрації до установи Фактора або 

розслідування/перевірки з боку державних чи інших органів, які можуть суттєво негативно вплинути на 

фінансовий стан Фактора, обсяг його правоздатності/дієздатності або обсяг повноважень органів управління 

Фактора та про які Клієнт не був попереджений до укладання Договору; 

5.1.5. Умови Договору зрозумілі, відповідають інтересам Фактора, є розумними та справедливими; 

5.1.6. При передачі Клієнту персональних даних про фізичних осіб, що містяться в Договорі та в інших 

документах. Фактором були дотримані вимоги спеціального законодавства України у сфері захисту 

персональних даних, в тому числі в частині отримання згоди на обробку персональних даних керівників, членів 

органів управління, учасників, акціонерів, власників істотної участі та контролерів Фактора, його контрагентів; 

5.1.7. Фактор засвідчує та гарантує, що приймаючи рішення про здійснення фінансування в рахунок 

відступлення Права Вимоги і підписання цього Договору він опирався на самостійно проведену оцінку всіх 

ризиків і обставин, пов'язаних з цим Договором, умовами його укладення і виконання, Правами Вимоги, 

особливостями правового статусу Позичальників та Поручителів, які зареєстровані та/або проживають на 

території Донецької та Луганської областей; він був своєчасно, в потятому обсязі та в належній формі 

проінформований про умови Кредитних договорів/Договорів забезпечення, розмір та стан заборгованості за 

Кредитними договорами, порядок її погашення, повністю отримав інформацію щодо Позичальників та 

Поручителів, їх правового статусу та фінансового стану; він був своєчасно, в повному обсязі та в належній 

формі проінформований Клієнтом про склад та зміст Документації, про відсутність на даний час у Клієнта 

фізичного доступу до місць зберігання оригіналів окремих Кредитних договорів та/або Договорів забезпечення, 

у тому числі у зв'язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей 

та неможливість передачі йому Клієнтом оригіналів таких договорів; Фактор не висловлюватиме Клієнту будь 

яких претензій у зв'язку із отриманням копій Кредитних договорів та/або Договорів забезпечення; передача 

Клієнтом Фактору копій Кредитних договорів та/або Договорів забезпечення є прийнятною для Фактора, що 

також підтверджуватиметься підписанням Актів прийому-передачі, і це не є підставою для розірвання даного 

Договору, йому відомо, що припинення Договорів забезпечення чи визнання їх недійсними або неможливість 

звернення стягнення на майно, передане в іпотеку за іпотечними договорами, не впливає на Загальну суму 

фінансування за цим Договором та не є підставою для розірвання цього Договору чи визнання його недійсним; 

5.1.8. Фактору відомо, що заборгованість за Кредитними договорами прострочена, відомий строк існування 

простроченої заборгованості, відомо, що Позичальники/Поручителі є або можуть бути неплатоспроможним, а 

також що Позичальники/Поручителі можуть висувати свої заперечення або зустрічні вимоги, в т.ч. шляхом 



 

 

оскарження в суді розміру заборгованості за Кредитними договорами, дійсності Кредитних договорів та/або 

Договорів забезпечення та/або Прав Вимоги, щодо підстав стягнення заборгованості або щодо Прав Вимоги, 

права на які заявлені Фактором до Позичальників/Поручителів в позасудовому або судовому порядку; 

5.1.9. Фактор ознайомлений з інформацією про стан претензійно-позовної роботи щодо стягнення 

заборгованості за Кредитними договорами/Договорами забезпечення, в т.ч. про стан досудової роботи, з 

інформацією про відомі Клієнту судові справи, пов'язані з Кредитними договорами та/або заставним 

майном/Договорами забезпечення (в т.ч. справи про банкрутство), та заявлені у таких справах позовні чи 

кредиторські вимоги, ознайомлений з поточним станом розгляду і з матеріалами таких судових справ та з 

ухваленими по них судовими рішеннями; фактор ознайомлений з інформацією про відкриті виконавчі 

провадження, пов'язані з Кредитними договорами та/або Договорами забезпечення, ознайомлений з 

матеріалами таких виконавчих проваджень та їх поточним ходом; Фактору відоме процесуальне законодавство 

України, виконання вимог якого він буде здійснювати самостійно на власний розсуд та ризик; 

5.1.10. Фактор гарантує, що спроможний забезпечити захист отриманих у зв'язку з Договором персональних 

даних фізичних осіб відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», у то му числі і 

після припинення діяльності, пов'язаної з персональними даними; 

5.1.11. Фактор не має будь-яких заперечень щодо Прав Вимоги, що ґрунтуються на існуючих до моменту 

укладення цього Договору відносинах між Клієнтом та Позичальниками та/або Поручителями за Кредитними 

договорами/Договорами забезпечення. У разі настання обставин, визначених п. 5.3.6. цього Договору, Сторони 

керуються положеннями п. 5.3.6. цього Договору; 

5.1.12. З Дати відступлення Прав Вимоги Фактор приймає на себе всі ризики, пов'язані із подальшим 

стягненням заборгованості за Кредитними договорами та зверненням стягнення на майно за Договорами 

забезпечення незалежно від стадії стягнення - судової чи позасудової, самостійно визначає способи стягнення 

заборгованості, що випливає із Прав Вимоги, за Кредитними договорами та зверненням стягнення на майно за 

Договорами забезпечення, а також здійснює їх на власний розсуд з урахуванням вимог чинного законодавства 

України. Виникнення будь-яких процесуальних перепон щодо стягнення Фактором заборгованості, що 

випливає із Прав Вимоги, не с підставою для розірвання цього Договору та/або зворотнього відступлення Права 

Вимоги та/або відшкодовування Клієнтом будь-яких платежів чи збитків, що можуть виникнути у Фактора 

внаслідок наявності таких перепон; 

5.1.13. Його діяльність та його операції за будь-якими рахунками жодним чином не пов'язані та не будуть 

використовуватись для здійснення корупційної діяльності та діяльності з легалізації злочинних доходів або 

фінансування тероризму, для проведення операцій, пов'язаних із видами діяльності, забороненими/обмеженими 

відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів (зокрема, Ради безпеки ООН та її Комітетів, Ради 

Європи тощо), а також не пов'язані із проведенням операцій з або на користь осіб, щодо яких застосовані 

міжнародні санкції. 

5.2. Фактор зобов'язується підтримувати дійсність зазначених у цій статті Договору засвідчень і гарантій 

протягом всього строку дії Договору, а в разі зміни обставин, що впливають на зміст відповідних засвідчень і 

гарантій, негайно інформувати про це Клієнта та вжити всіх необхідних заходів для приведення їх змісту до 

первісних намірів, якими Сторони керувались при визначенні відповідних засвідчень і гарантій. 

5.3. Фактор зобов'язаний ознайомити Клієнта з нормами ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

5.4. На дату укладання Договору Клієнт гарантує та засвідчує, що: 

5.4.1. Клієнт є фінансовою установою, що включена до відповідного державного реєстру фінансових 

установ, має всі необхідні дозвільні документи, які у відповідності до чинного законодавства надають право на 

надання фінансових послуг, а також здійснює іншу діяльність; 

5.4.2. Клієнт (його представники) має всі повноваження для укладання та виконання Договору згідно 

Статуту або від співвласників/акціонерів/учасників; укладання та виконання Договору не суперечить 

положенням чинного законодавства України, Статуту, іншим внутрішнім документам Клієнта, а також не 

перечить жодним положенням договорів, укладених Клієнтом з іншими особами, або положенням інших 

правочинів, дія яких поширюється на Клієнта; 

5.4.3. Відповідно до законодавства він має право відступлення кожного Права Вимоги третім особам, в тому 

числі Фактору; 

5.4.4. Клієнт передає Фактору персональні дані Позичальника, не порушуючи вимог чинного законодавства 

України; 

5.4.5. Інформація, вказана у всіх відповідних Реєстрах відповідає відомостям, вказаним у Кредитних 

договорах/Договорах забезпечення, є повною та правдивою; 

5.4.6. Клієнт гарантує Фактору, що станом на дату укладання цього Договору йому невідомо про існування 

таких, що набрали законної сили, судових рішень про визнання недійсними чи припиненими Кредитних 

договорів/Договорів забезпечення, про існування обставин розірвання чи припинення Кредитних 

договорів/Договорів забезпечення за домовленістю між Клієнтом та Позичальниками/Поручителями, Права 

Вимоги не передані у власність чи заставу будь-яким третім особам, не є предметом будь-яких інших договорів 



 

 

(застави, договорів відступлення прав вимоги тощо) та станом на дату укладання цього Договору в силу 

положень ст. 204 Цивільного кодексу України Кредитні договори/Договори забезпечення є дійсними; 

5.4.7. Умови Договору зрозумілі, відповідають інтересам Клієнта, є розумними та справедливими. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. У випадку невиконання та/або неналежного виконання грошових зобов'язань, визначених п. 3.1. 

цього Договору, Фактор сплачує Клієнту пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період 

прострочення, від Загальної суми фінансування за кожен день прострочення платежу. При цьому пеня 

розраховується в період з першого дня прострочення виконання Фактором свого обов'язку, вказаного в п. 3.1. 

цього Договору, і до дати виконання ним зобов'язання зі сплати Загальної суми фінансування чи до дати 

розірвання Договору відповідно до п.7.3. цього Договору. 

6.2. У випадку порушення або виявлення недостовірності засвідчень та гарантій щодо персональних 

даних, Фактор повинен відшкодувати Клієнту в повному обсязі будь-які викликані цим підтверджені витрати, 

збитки та шкоду. 

6.3. Клієнт не несе відповідальності за розголошення/поширення Фактором інформації, отриманої ним 

внаслідок відступлення Права Вимоги, третім особам. 

6.4. Клієнт не відшкодовує Фактору будь-які збитки і не несе будь-якої відповідальності, пов'язаної з 

відступленням Фактору Прав Вимоги. 

6.5. Кожна з Сторін зобов'язана відшкодувати іншій Стороні будь-які збитки та шкоду, завдані зрушенням 

або недостовірністю засвідчень та гарантій, що закріплені статтею 5 Договору, а також завдані порушенням 

умов конфіденційності та захисту інформації відповідно до статті 9 Договору, якщо інше не передбачено цим 

Договором. 

 

7. СТРОК ДІЇ, ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

7.1. Договір набирає силу з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і 

скріплення печатками та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору.  

Жодна зі Сторін цього Договору не може в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору за 

винятком випадків, прямо передбачених Договором, або коли це вимагається імперативними нормами 

законодавства України, які не можуть бути змінені угодою Сторін. 

7.2. Сторони досягли взаємної згоди про те, що права та обов'язки за Договором припиняються (повністю 

або частково) в наступних випадках: 

7.2.1. У разі невиконання або неналежного виконання фактором умов пункту 3.1. Договору. В такому разі 

Клієнт направляє Фактору письмове повідомлення про відмову від Договору із зазначенням підстави; 

7.2.2. Внаслідок відмови Клієнта від Договору через невідповідність засвідчень і гарантій, наданих 

Фактором в статті 5 Договору, та/або порушення цих гарантій фактором, або наявності інших порушень 

Фактором умов Договору. В такому разі Клієнт направляє фактору письмове повідомлення про відмову від 

Договору із зазначенням підстав; 

7.2.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

7.3. У випадках, зазначених в пункті 7.2. Договору, Договір вважається розірваним, а права та обов'язки 

Сторін за ним - припиненими, з дати направлення Клієнтом відповідного письмового повідомлення Фактору. 

У випадку наявності у Фактора невиконаних зобов'язань за Договором перед Клієнтом, такі невиконані 

зобов'язання залишаються чинними (не припиняються), а Договір продовжує діяти в частині невиконаних 

зобов'язань до повного їх виконання. 

7.4. Клієнт має право відмовитися від Договору, до сплати Фактором коштів за передану Вимогу 

відповідно до п. 3.1. та п. 3.3. цього Договору, попередньо повідомивши про це Фактора за 1 робочий день. 

 

8. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ. ВИРІШЕННЯ СПОРУ 

8.1. Цей Договір, а також усі питання, що виникають з/або у зв'язку з ним, регулюються та тлумачяться 

за законодавством України. 

8.2. Усі спори, пов'язані зі зміною, розірванням або виконанням цього Договору, вирішуються Сторонами 

шляхом переговорів. 

8.3. При неможливості вирішення спору Сторонами шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в 

компетентному суді відповідно до встановленої законодавством України підвідомчості та підсудності. 

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Після підписання Договору всі попередні листування, в тому числі електронні з питань, що так чи 

інакше стосуються Договору, втрачають чинність. 

9.2. Додаткові угоди, додатки до Договору, а також Акти приймання-передачі, зазначені в ст.4 Договору, 

є невід’ємними частинами Договору. 

9.3. Інформація, отримана однією із Сторін щодо іншої Сторони в ході переддоговірних відносин по 



 

 

укладанню Договору та в ході його виконання (включаючи інформацію про умови Кредитних договорів, 

Договорів забезпечення та виконання зобов'язань за ними, інформацію про Позичальників, Поручителів, про 

Права Вимоги), становить собою комерційну таємницю, крім інформації, що може бути отримана будь якою 

тою з загальнодоступних джерел. Сторони, не обмежуючись строком, зобов'язані забезпечити режим 

конфіденційності та збереження такої інформації (включаючи взаємні зобов'язання щодо збереження та не 

розкриття відповідної інформації третім особам). 

9.4. Сторони зобов'язані письмово інформувати одна одну про будь-які зміни, що сталися в їх поштових 

та інших реквізитах, в п'ятиденний строк з моменту їх настання. 

9.5. Сторони цим підтверджують, що вони дійшли згоди з усіх істотних умов цього Договору. 

9.6. Нездійснення або будь-яка затримка у здійсненні будь-якою Стороною цього Договору будь якого 

права або засобу захисту права за цим Договором не є відмовою від нього та будь-яке одноразове або часткове 

здійснення будь-якого права або засобу захисту права не перешкоджає будь-якому подальшому або іншому 

його здійсненню або здійсненню будь-якого іншого права або засобу захисту права. 

9.7. Цей Договір є обов'язковим та дійсним для кожної Сторони цього Договору, а також її 

правонаступників. 

9.8. Якщо будь-яке положення цього Договору є або стає незаконним, недійсним або таким, що не може 

бути виконано у примусовому порядку стосовно будь-якої Сторони, це не впливає: 

9.8.1. стосовно такої Сторони - на законність, дійсність або можливість виконання у примусовому порядку 

будь-яких інших положень цього Договору; або 

9.8.2. стосовно іншої Сторони - на законність, дійсність або можливість виконання у примусовому порядку 

цих або будь-яких інших положень цього Договору. 

9.9. Незважаючи на вищевказане, таке положення, що визнане незаконним, недійсним або таким, що не 

може бути виконано у примусовому порядку, має тлумачитися та примусово виконуватися настільки, наскільки 

це дозволено чинним законодавством для того, щоб відповідати первісним намірам Сторін, викладеним у цьому 

Договорі. 

9.10. Відступлення Прав Вимоги за кожним окремо взятим Кредитним договором, зазначеним в Реєстрі 

відступлених Прав Вимоги, розглядається Сторонами як самостійна складова частина правочину факторингу і 

цього Договору, яка не ставиться в залежність і від якої не ставляться в залежність відступлення Прав Вимоги 

за іншими Кредитними договорами, зазначеними в Реєстрі відступлених Прав Вимоги. Недійсність частини 

правочину з відступлення Прав Вимоги за окремо взятим Кредитним договором не має наслідком недійсність 

відступлення Прав Вимоги за іншими Кредитними договорами та недійсність цього Договору в цілому. 

9.11. У випадку визнання даного Договору недійсним у судовому порядку Сторони зобов'язуються у 10 

десяти) денний строк з дати набуття відповідним рішенням суду законної сили повернути одна одній все 

одержане за цим Договором. Права Вимоги і Документація, що були передані Клієнтом Фактору за цим 

Договором, мають бути повернуті Фактором Клієнту у тому ж стані (обсязі, кількості та якості), в якому вони 

передавалися Клієнтом Фактору. У випадку, якщо внаслідок реалізації (здійснення) Фактором набутих ним 

Прав Вимоги, в тому числі, але не виключно, внаслідок погашення (повного чи часткового) заборгованості 

Позичальниками/Поручителями, внесення змін до Кредитних договорів/Договорів забезпечення, укладення 

правочинів з Позичальниками, здійснення Фактором чи подальшими набувачами Прав Вимоги процесуальних 

дій чи реалізації процесуальних прав у судових справах та/або у виконавчих провадженнях, відбулося повне чи 

часткове припинення Прав Вимоги порівняно з Датою відступлення Прав Вимоги чи припинено або втрачено 

можливість подальшого примусового захисту прав кредитора за Правами Вимоги (припинення зобов'язань з 

підстав, передбачених чинним законодавством; відмова від позову, відмова від примусового стягнення та інше),  

то сума коштів, що належить поверненню Клієнтом Фактору, зменшується на суму (розмір у грошовому виразі) 

припинених Прав Вимоги чи тих Прав Вимоги, щодо яких припинено або втрачено можливість подальшого 

примусового захисту прав кредитора (далі - Припинені/Втрачені Права Вимоги). Якщо отриманий внаслідок 

такого зменшення показник має від'ємне значення, то: 

9.11.1. Клієнт не несе зобов’язань з повернення Фактору грошових коштів, отриманих ним як фінансування 

під відступлення Прав Вимоги. Вказана сума автоматично, на підставі цього пункту Договору, зараховується в 

рахунок виконання зобов'язань Фактора з повернення Клієнту всього отриманого за недійсним правочином; 

9.11.2. Фактор зобов'язаний сплатити Клієнту грошові кошти в сумі, що дорівнює різниці між розміром 

Припинених/Втрачених Прав Вимоги у грошовому виразі та сумою, отриманою Клієнтом як фінансування під 

відступлення Прав Вимоги. 

9.12. Сторони погодили, що цей пункт Договору та зазначені у пункті 9.11. цього Договору умови і 

обов'язки Сторін є самостійним договором Сторін, окремим від Договору факторингу, вони зберігають чинність 

незалежно від дійсності/факту визнання недійсним Договору факторингу. 

9.13. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності Фактора у відповідності та обсягах, 

передбачених ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг». 

9.14. Цим пунктом Клієнт підтверджує про ознайомлення з нормами статті 12 Закону України «Про 



 

 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Правилами надання послуг з 

факторингу _________________(Фактора) та засвідчує своїм підписом факт надання Фактором усієї необхідної 

для укладання цього Договору інформації відносно до ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» ____________________________________________ . 
           (Клієнт) 

9.15. Цей Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має 

однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

 

10. ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ 

10.1. До цього Договору додаються наступні додатки, що складають його невід'ємну частину:  

Додаток №1 - Реєстр кредитних операцій до відступлення. 

Додаток №2 - Зразок (форма) Реєстру відступлених Прав Вимоги. 

Додаток №3 - Реєстр договорів забезпечення. 

Додаток №4 - Зразок (форма) Повідомлення про відступлення Прав Вимоги Фактору.  

Додаток №5 - Зразок (форма) Акту прийому-передачі Документації.  

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 
ФАКТОР 

 

вказати найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи та місцезнаходження- для 

юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для 

фізичних осіб - підприємців) 

(реквізити) 

 

_____________________________/_________________/ 

 

М.П. (за наявності) 

 

КЛІЄНТ 
 

вказати найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи та місцезнаходження- для 

юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для 

фізичних осіб - підприємців) 

(реквізити) 

 

_____________________________/_________________/ 

 

М.П. (за наявності) 

 

 

  
 

 

 



Додаток № 1 
до Договору факторингу № ___  
від «___» _____________20____р. 

 

 

 

  

Реєстр кредитних операцій до відступлення Прав Вимоги 

 

Код ЄДРПОУ/ 

Реєстраційний номер 

облікової картки 
позичальника як 

платника податків 

Найменування 

/ ПІБ 
Позичальника 

Номер та 
дата 

Кредитног

о договору 

Валюта 

кредитування 

Заборгованість за Кредитним договором 

Одинична сума 

фінансування Основна 

заборгованість 

Нараховані 
проценти за 

користування 

кредитом 

Пені, 

штрафні 

санкції, 
комісії та 

інше 

        

        

Всього заборгованість в розрізі сум боргу     

Всього борг     

Загальна сума фінансування складає:  

 
 

ФАКТОР 

 

вказати найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи та місцезнаходження- для 

юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для 

фізичних осіб - підприємців) 

(реквізити) 

 

_____________________________/_________________/ 

 

М.П. (за наявності) 

 

КЛІЄНТ 
 

вказати найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи та місцезнаходження- для 

юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для 

фізичних осіб - підприємців) 

(реквізити) 

 

_____________________________/_________________/ 

 

М.П. (за наявності) 

 
 



Додаток № 2 
до Договору факторингу № ___  
від «___» _____________20____р. 
 

 

 

 

 

   Зразок  (форма) Реєстру відступлення Прав Вимоги 

 

Код ЄДРПОУ/ 

Реєстраційний номер 

облікової картки 
позичальника як 

платника податків 

Найменування 

/ ПІБ 
Позичальника 

Номер та 
дата 

Кредитного 

договору 

Валюта 

кредитування 

Заборгованість за Кредитним договором 

Одинична 

сума 
фінансування 

Основна 

заборгованість 

Нараховані 
проценти за 

користування 

кредитом 

Пені, штрафні 

санкції, комісії та 
інше 

        

        
Всього заборгованість в розрізі сум боргу     
Всього борг     
Загальна сума фінансування складає:  

 
 
 
 

ФАКТОР 

 

вказати найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи та місцезнаходження- для 

юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для 

фізичних осіб - підприємців) 

(реквізити) 

 

_____________________________/_________________/ 

 

М.П. (за наявності) 

 

КЛІЄНТ 
 

вказати найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи та місцезнаходження- для 

юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для 

фізичних осіб - підприємців) 

(реквізити) 

 

_____________________________/_________________/ 

 

М.П. (за наявності) 

 
 
 

 



Додаток № 3 
до Договору факторингу № ___  
від «___» _____________20____р. 

  

 

 

 

 

Реєстр Договорів забезпечення 

 

Вид договору Номер та дата договору забезпечення Найменування / ПІБ Поручителів 
Код ЄДРПОУ/ Реєстраційний 

номер облікової картки 

Поручителя як платника 

податків 

    

    

    

 
 
 
 
 
 

ФАКТОР 

 

вказати найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи та місцезнаходження- для 

юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для 

фізичних осіб - підприємців) 

(реквізити) 

 

_____________________________/_________________/ 

 

М.П. (за наявності) 

 

КЛІЄНТ 
 

вказати найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи та місцезнаходження- для 

юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для 

фізичних осіб - підприємців) 

(реквізити) 

 

_____________________________/_________________/ 

 

М.П. (за наявності) 

 
 

 



                                                                                                                                                                                             Додаток № 4 
                                                                                                                                                                                             до Договору факторингу № ___ 
                                                                                                                                                                                             від «___» _____________20____р. 
 

 

Зразок (форма) повідомлення про відступлення Прав Вимоги 
 

Позичальнику: __________________________________ 

(Україна, __________ обл.,м. _______,вул.______,____) 

Поручителю: __________________________________ 

(Україна, __________ обл.,м. _______,вул.______,____) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ 

 

_____________________________________(далі – «Клієнт») повідомляє, що «___»____________20__ року 

всі права вимоги Кредитора до __________________ (код ___________) (далі – «Позичальник») за кредитним 

договором № _______________ від «___»____________20__ року разом зі змінами, доповненнями та 

укладеними додатковими угодами до нього були відступлені (передані) на користь 

_____________________________________ (надалі – «Фактор»), 

Станом на «___»____________20__ року заборгованість позичальника за кредитним договором 

становила: 

 

Також повідомляємо, що Клієнтом були відступлені та перейшли до Фактора всі права за наступними 

договорами забезпечення (надалі - «Договори забезпечення»): 

- Договір іпотеки . .......................... ; 

- Договір поруки  ............................ ; 

- Договір застави ............................ ; 

Підставою для переходу прав вимоги за вищевказаними договорами від Клієнта до Фактора, 

включаючи всі права грошової вимоги за Кредитним договором, є укладені між ними: 

- Договір факторингу №___ від «___»____________20__ року; 

- Договір відступлення прав за договорами іпотеки №___ від «___»____________20__ року; 

- Договір відступлення прав за договорами застави, від №___ від «___»____________20__ року. 

 

Просимо здійснювати виконання всіх зобов'язань за Кредитним договорами на користь нового 

кредитора у зобов'язанні - Фактора. 

Отримувач платежу - _____________________________________; 

Адреса отримувача платежу: _____________________________________; 

Код ЄДРПОУ отримувача платежу: ________________________ ; 

П/р № ______________________________ в _____________________ ; 

Контактний телефон:; 

ФАКТОР 

вказати найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи та місцезнаходження- для 

юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для 

фізичних осіб - підприємців) 

(реквізити) 

 

_____________________________/_________________/ 

 

М.П. (за наявності) 

 

КЛІЄНТ 
вказати найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи та місцезнаходження- для 

юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для 

фізичних осіб - підприємців) 

(реквізити) 

 

_____________________________/_________________/ 

 

М.П. (за наявності) 

 

 

Номер та дата Кредитного 

договору 

Валюта 

кредитування 

Заборгованість за Кредитним договором 

основна 

заборгованість 

нараховані проценти за 

користування кредитом 

Пені, штрафні 

санкції, комісії та 

інше 

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 



                                                                                                                                                                                             Додаток № 4 
                                                                                                                                                                                             до Договору факторингу № ___ 
                                                                                                                                                                                             від «___» _____________20____р. 
 

 

 

Зразок (форма) Акту прийому-передачі Документації 

м. Київ                                                                                                                              «___»____________20___року 

_____________________________________________________________,(надалі іменується «Фактор»)  
(вказати найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження- для юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для фізичних осіб - підприємців) 
в особі ______________________________________________________________________, що діє на підставі,  
                                                                                        (вказати посаду, прізвище, ім'я, по-батькові) 

___________________________, з однієї сторони та, 
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

______________________________________________________________,(надалі іменується «Клієнт») 
(вказати найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження- для юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для фізичних осіб - підприємців)  

в особі ______________________________________________________________________, що діє на підставі,  
                                                                                        (вказати посаду, прізвище, ім'я, по-батькові) 

__________________________ з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо 
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 
 «Сторона», уклали цей Акт прийому-передачі документів про наступне: 

Відповідно до п. 4.1. Договору факторингу №___ від «___»____________20__ року Клієнт передав, а Фактор 

прийняв від Клієнта наступні документи: 
 

Код ЄДРПОУ/ 

Реєстраційний номер облікової 

картки позичальника як платника 

податків 

 

Назва /ПІБ 

позичальника 
Оригінал/копія 

Вид 

документу 

Номер 

документу 

Дата 

документу 

      

      

 

Разом з підписанням цього Акту приймання - передачі Документації Фактор засвідчує, що отримана 

Документація відповідає умовам Договору факторингу №___ від «___»____________20__ року, є повною та 

достатньою для реалізації Фактором отриманих Прав Вимоги та проведення подальшої роботи з 

Позичальниками. 

 
 

ФАКТОР 

 

вказати найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи та місцезнаходження- для 

юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для 

фізичних осіб - підприємців) 

(реквізити) 

 

_____________________________/_________________/ 

 

М.П. (за наявності) 

 

КЛІЄНТ 
 

вказати найменування, ідентифікаційний код 

юридичної особи та місцезнаходження- для 

юридичних осіб; ПІБ, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, місце проживання - для 

фізичних осіб - підприємців) 

(реквізити) 

 

_____________________________/_________________/ 

 

М.П. (за наявності) 

 

 


