«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Рішенням Загальних Зборів Учасників
ТОВ «ФК «СОКУР»
Протокол №60 від 31.12.2020 р.
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № ______________
місто Київ

________________________ року

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ, яке створене та існує за законодавством України, ідентифікаційний
код юридичної особи за ЄДРПОУ ______________, місцезнаходження: ________________________, в особі
ПОСАДА ПІБ, що діє на підставі _______________ (далі – Клієнт), та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«СОКУР», яке створене та існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи за
ЄДРПОУ 38749600, місцезнаходження: ____________________ (Ліцензія на здійснення фінансової послуги
– факторинг, видана на підставі розпорядження Нацкомфінпослуг від 23.05.2017 № 1932, строк дії ліцензії
- безстрокова), в особі ПОСАДА ПІБ, що діє на підставі ____________ (далі – Фактор), уклали цей Договір
факторингу №__________ від __.__.____ р., в якому домовились про наступне:
1.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ТЛУМАЧЕННЯ
1.1. Терміни з великої літери, що вживаються у цьому Договорі, мають наступні значення:
«Договір» означає цей Договір факторингу № ___________ від __________ р.
«Боржник» означає ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ
____________, місцезнаходження: ___________, ____________________________.
«Робочий День» означає день (окрім суботи та неділі), у який банки відкриті для здійснення загальної
діяльності у місті Києві.
«Основний договір» означає договір (РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДОГОВОРУ), укладений між
РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ (Первісний боржник) та Клієнтом, з усіма змінами та
доповненнями до нього (РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ)
«Договір забезпечення» означає договір (РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДОГОВОРУ), укладений між
РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ та Клієнтом з метою забезпечення виконання зобов’язань
Боржника за Основним договором перед Клієнтом, разом з усіма змінами та доповненнями до нього
(РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ)
«Борг» означає основну суму зобов’язання в національній валюті України (гривня) за Основним
договором, належну до сплати Клієнту Боржником, що станом на ___________ р. становить
______________ грн. (СУМА ПРОПИСОМ) та строк платежу за яким настав.
«Права вимоги» означає права грошової вимоги Клієнта в якості кредитора до Боржника за Основним
договором, включаючи будь-які та всі права вимоги та засоби захисту прав, які доступні Клієнту у якості
кредитора за Основним договором, та в якості заставодержателя за Договором забезпечення, щодо виплати
Боргу/ частини Боргу в сумі ____________ грн. (СУМА ПРОПИСОМ), що належить до сплати Клієнту за
Основним договором на день набуття цим Договором зобов’язальної сили.
«Сума фінансування» означає грошові кошти, які Фактор зобов’язується передати в розпорядження
Клієнта, та становить суму всього в розмірі ____________ грн. (СУМА ПРОПИСОМ), без ПДВ.
«Винагорода» означає плату Клієнта Фактору за фінансування за цим Договором в сумі ____________ грн.
(СУМА ПРОПИСОМ), без ПДВ.
«Документи» означає оригінали або копії документів щодо Права вимоги, а саме:
- копія Основного договору № _____ від ______ р., укладеного між Первісним боржником та
Клієнтом, з усіма додатковими угодами до нього;
- оригінал Договору забезпечення № ________ від ________ р. разом з усіма договорами про внесення
змін та доповнень до нього, укладеного між ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ, ідентифікаційний код
юридичної особи за ЄДРПОУ _______ та Клієнтом з метою забезпечення виконання зобов’язань
Боржника за Основним договором перед Клієнтом;
- виписки з кредитного рахунку (рахунків) Боржника, які підтверджують рух коштів по ньому та
наявність заборгованості Боржника та/ або Акт звірки заборгованості.
«Акт приймання-передачі» означає письмовий акт, який укладається українською мовою між Клієнтом
та Фактором після передачі Фактору Документів відповідно до умов цього Договору.
«Сторони» означає Клієнта та Фактора разом, а «Сторона» означає окремо або Клієнта, або Фактора;
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«Повідомлення про відступлення» означає письмове повідомлення про відступлення Прав вимоги, що
надається Клієнтом Боржнику та Заставодавцеві українською мовою суттєво у формі, що викладена у
Додатку 1 до цього Договору.
«Будь-яке посилання» в Договорі на законодавство є посиланням на всі закони та інші нормативні акти,
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; заголовки статей, пунктів і додатків у цьому Договорі використовуються виключно для зручності
та полегшення посилання та не впливають на тлумачення цього Договору чи його відповідних положень;
залежно від контексту, терміни, що використовуються в множині, мають таке ж значення, що і в однині, і
навпаки.
1.2. Заголовки статей, розділів і Додатків вживаються тільки для зручності посилання та не впливають на
тлумачення відповідних положень цього Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. В порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, Фактор зобов’язується сплатити Клієнту Суму
фінансування за Винагороду, а Клієнт зобов’язується відступити Факторові Права вимоги за Основним
договором та Договором забезпечення без права нарахування відсотків та пені за Основним договором.
Сторони розуміють та погоджуються з тим, що операція факторингу за цим Договором не є
забезпечувальним відступленням, фінансування Клієнта здійснюється шляхом купівлі Фактором Прав
вимоги, Фактор набуває Права вимоги на Борг/ частину Боргу в сумі ____________ грн. (СУМА
ПРОПИСОМ), яку він одержить від Боржника на виконання вимоги, а Клієнт не відповідатиме перед
Фактором, якщо одержані ним суми будуть меншими від суми, сплаченої Фактором Клієнту.
2.2. Права вимоги переходять від Клієнта до Фактора з моменту набрання чинності цим Договором.
2.3. Цей Договір укладений відповідно до вимог чинного законодавства та з дотриманням норм та положень
Правил з надання фінансових послуг з факторингу, затверджених рішенням Загальних зборів учасників
Фактора (протокол № 29 від 17.03.2017 р.).
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ СТОРІН
3.1. Сплата Суми фінансування Фактором здійснюється наступним чином:
- протягом _____________ з моменту набрання чинності цим Договором Фактор сплачує Клієнту
Суму фінансування в розмірі __________ грн. (СУМА ПРОПИСОМ), шляхом перерахування на
банківський рахунок Клієнта за наступними реквізитами:
Отримувач платежу: _____________
Банк отримувача: ________________
Номер рахунку: _________________
Ідентифікаційний код: ____________
МФО: _________________________
Призначення платежу: «Фінансування за Договором факторингу № ________ від
__________ р/, без ПДВ. ТОВ «ФК «СОКУР» (ідентифікаційний код 38749600)».
3.2. Винагорода Фактору в сумі, визначеній у п. 1.1. цього Договору, сплачується не пізніше
________________ робочих днів з моменту набрання чинності цим Договором шляхом безготівкового
перерахування Винагороди на банківський рахунок Фактора № _____________ в ________________, МФО
____________, ідентифікаційний код юридичної особи 38749600.
3.3. Усі банківські витрати, пов’язані з платежами за цим Договором або у зв’язку з ним, сплачуються
Стороною, яка робить такий платіж.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Сторони зобов’язуються повною мірою співпрацювати між собою для забезпечення дотримання усіх
положень цього Договору.
4.2. Клієнт зобов’язаний:
- в строк до ___________ робочих днів з моменту набрання цим Договором чинності передати
Фактору Документи, що підтверджують Права вимоги до Боржника відповідно до Акту
приймання-передачі;
- в строк до ____________ робочих днів з моменту набрання цим Договором чинності оформити
(підписати та скріпити печаткою) для Боржника та Заставодавця Повідомлення про відступлення
Прав вимоги та надати копії такого Повідомлення Факторові разом з документами, що засвідчують
факт направлення такого Повідомлення Боржникові та Заставодавцеві;
- перерахувати на банківський рахунок Фактора № ___________ в _____________, МФО
___________, ідентифікаційний код юридичної особи 38749600, будь-які грошові кошти, отримані
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в рахунок погашення частини зобов’язань за Основним договором, Права вимоги за якими
відступлено Фактору, після передачі Прав вимоги до Фактора, протягом _______ робочих днів з
дня отримання таких коштів від Боржника та/або третіх осіб та повідомляти Фактора про факт
отримання грошових коштів протягом __________ робочих днів з дня отримання таких коштів, а
також перераховувати будь-які грошові кошти, які надходять в рахунок погашення відступленої
частини Боргу на рахунок, що вказаний у цьому пункті;
- забезпечити за свій рахунок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
заміну іпотекодержателя з Клієнта на Фактора за Договором забезпечення, Права вимоги за яким
було передано Фактору згідно з цим Договором, та надати відповідні витяги Фактору з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
- у випадку прийняття судом рішення про визнання цього Договору недійсним та/ або визнання
недійсною заміну іпотекодержателя з Клієнта на Фактора за Договором забезпечення, протягом
тридцяти банківських днів з моменту набрання чинності такого рішення повернути Фактору
одержані від нього грошові кошти (Суму фінансування).
4.3. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошового зобов’язання,
Права вимоги за яким відступаються згідно з цим Договором.
4.4. Фактор зобов’язаний:
- сплатити Клієнту Суму фінансування в строки та порядку, передбаченими цим Договором;
- самостійно реалізовувати передані йому Права вимоги до Боржника.
4.5. Фактор має право:
- здійснювати будь-які не заборонені чинним законодавством України дії для реалізації Прав вимоги
та отримання суми заборгованості від Боржника особисто або уповноважувати на це третіх осіб
(зокрема, шляхом укладання відповідних договорів доручення). Клієнт ані в цілому, ані в частині,
не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошової вимоги, право якої
відступається і яка пред'явлена до виконання Фактором;
- розпоряджатися Правом вимоги на свій власний розсуд, в тому числі відступати Право вимоги на
користь третіх осіб в порядку та на умовах, визначених Основним договором, Договором
забезпечення та чинним законодавством України.
4.6. Клієнт має право:
- отримати Суму фінансування в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;
- долучати Фактора до справи у якості позивача (шляхом процесуального правонаступництва або
іншим чином) в усіх існуючих спорах, судових процесах та провадженнях стосовно Прав вимоги
за Основним договором та/або за Договором забезпечення, в яких бере участь Клієнт, в тій мірі, в
якій це не заборонено законодавством, що застосовується. У випадках, коли українське
законодавство не залишає можливості для того, щоб долучити Фактора до справи у якості позивача
(шляхом процесуального правонаступництва або іншим чином) в існуючих спорах, судових
процесах та виконавчих провадженнях, Фактор та Клієнт проведуть переговори в дусі доброї волі
для того, щоб знайти спосіб вирішення питання про передачу вигоди від відповідних рішень судів,
судових процесів або виконавчих проваджень Фактору.
4.7.
Клієнт підтверджує, що Фактор повідомлений про всі події й обставини, які відомі Клієнту та
мають/мали відношення до Основного договору та/або до Договору забезпечення або їх виконання, і могли
б вплинути на рішення Фактора при укладенні даного Договору. Фактор приймає на себе ризик стосовно
Прав вимоги за Основним договором та не матиме в майбутньому ані претензій, ані вимог щодо повернення
сплаченої Клієнту Суми фінансування.
5. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ
5.1. Клієнт запевняє та гарантує Фактору станом на дату цього Договору наступне:
- він є суб'єктом підприємницької діяльності, що належним чином зареєстрований та законно існує
за законодавством України, і дотримується в усіх істотних аспектах положень чинного
законодавства, пов’язаного з його створенням, організацією та основною діяльністю;
- ні він, ні, наскільки йому відомо, інша третя сторона не вчиняли жодних корпоративних дій або
інших актів та не ініціювали жодних судових проваджень для його реорганізації, тимчасової
адміністрації, проголошення банкрутом чи ліквідації;
- він має всі повноваження та права укласти цей Договір і отримав усі необхідні внутрішні
корпоративні погодження та інші погодження, що вимагаються українським законодавством, для
надання йому повноважень на укладення цього Договору, виконання своїх зобов’язань за
Договором та операцій, передбачених ним;
- його представник був належним чином уповноважений підписати цей Договір та інші документи
від імені Клієнта;
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-

ані укладення ним цього Договору, ані виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором та
операцій, що ним передбачені, не суперечать та не суперечитимуть його установчим документам,
праву України чи судовому рішенню, або будь-якому договору чи іншому документу, що є
обов’язковим для нього;
- цей Договір є законним, дійсним та обов’язковим зобов’язанням Клієнта.
5.2. Фактор запевняє та гарантує Клієнту станом на дату цього Договору наступне:
- він є компанією, що належним чином зареєстрована та законно існує за законодавством України, і
дотримується в усіх істотних аспектах положень чинного законодавства, пов’язаного з її
створенням, організацією та основною діяльністю;
- ні він, ні, наскільки йому відомо, інша третя сторона не вчиняли жодних корпоративних дій або
інших актів та не ініціювали жодних судових проваджень для його реорганізації, тимчасової
адміністрації, проголошення банкрутом чи ліквідації;
- він має всі повноваження та права укласти цей Договір і отримав усі внутрішні корпоративні
погодження та інші погодження, що вимагаються українським законодавством, для надання йому
повноважень на укладення цього Договору, виконання своїх зобов’язань за Договором та операцій,
передбачених ним;
- він має всі повноваження та права прийняти Права Вимоги за Основним Договором, і отримав всі
необхідні внутрішні корпоративні погодження та інші погодження, що вимагаються українським
законодавством, для надання йому повноважень на прийняття Прав Вимоги за Основним
договором;
- його представник був належним чином уповноважений підписати цей Договір від імені Фактора;
- ані укладення ним цього Договору, ані виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором та
операцій, що ним передбачені, не суперечать та не суперечитимуть його установчим документам,
праву України чи судовому рішенню, або будь-якому договору чи іншому документу, що є
обов’язковим для нього;
- цей Договір є законним, дійсним та обов’язковим зобов’язанням Фактора;
- він отримав та дотримується усіх дозволів, що вимагаються будь-якими законами чи
нормативними документами, що застосовуються, для надання йому можливості законно укласти
цей Договір, реалізувати його права та дотриматися його зобов’язань за цим Договором.
5.3.
Підписанням цього Договору Сторони підтверджують надання Фактором вичерпної інформації
Клієнту згідно з чинним законодавством України, у тому числі інформації, зазначеної в ст. 12 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», необхідної для
укладення цього Договору та здійснення фінансової операції факторингу.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У випадку неналежного виконання Фактором своїх договірних зобов’язань, визначених п. 3.1. даного
Договору, Клієнт надсилає Фактору лист з письмовою вимогою належним чином виконати умови
Договору. В разі не усунення Фактором зазначених порушень Договору протягом 2 (двох) робочих днів з
дня отримання такої письмової вимоги, цей Договір вважається припиненням з наступного робочого дня.
6.2.
У разі припинення Договору в порядку та на умовах, передбачених пунктом 6.1. Договору, Фактор
повертає Клієнту отримані за цим Договором Права вимоги, що оформлюється відповідним Актом
приймання-передачі Прав вимоги, а також Документи, отримані Фактором від Клієнта за цим Договором,
що також оформлюється Актом приймання-передачі Документів. У такому разі Акт приймання-передачі
Прав вимоги буде підставою для поновлення запису про Клієнта, як іпотекодержателя за Договором
забезпечення, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
6.3.
При односторонньому розірвані цього Договору Клієнтом у випадку, передбаченому п. 6.1. цього
Договору, будь-які грошові суми, що були одержані Сторонами на виконання умов даного Договору
Сторонам не повертаються.
6.4.
За невиконання або неналежне виконання Сторонами інших взятих на себе зобов’язань за цим
Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
7.1.
Клієнт та Фактор зобов’язуються, як протягом строку дії цього Договору, так і після його
припинення, не розкривати будь-якій особі (окрім як з дозволу іншої сторони цього Договору) будь-яку
інформацію, яку Клієнт або Фактор отримали за або у зв’язку з цим Договором, окрім як:
7.1.1.
власним працівникам, посадовим особам або агентам або іншим особам, чиї функції є або
можуть бути будь-яким чином пов’язані з цим Договором;
7.1.2.
у зв’язку з будь-яким адміністративним, регулятивним або іншим провадженням, що
виникає з або у зв’язку з цим Договором, або захистом чи збереженням своїх прав в такому
провадженні;
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7.1.3.
це вимагається відповідно до наказу суду компетентної юрисдикції в порядку дослідження
документів або будь-яким іншим чином;
7.1.4.
відповідно до будь-якого закону або нормативного документу чи вимоги будь-якого
державного органу, відповідно до яких така Сторона повинна або як правило діє;
7.1.5.
будь-якому державному, банківському або податковому органу, що має юрисдикцію над
такою Стороною, на його запит;
7.1.6.
своїм аудиторам, страховим компаніям або юридичним чи іншим професійним радникам;
7.1.7.
Боржнику та відповідним зобов’язаним особам (якщо зобов’язаною особою є інша особа,
ніж Боржник) за Правами вимоги за Договором забезпечення, та відповідним страховим компаніям,
вказаним у договорах страхування;
7.2. Вищенаведене обмеження не застосовується до:
7.2.1.
інформації, яка вже є відомою одержувачу іншим чином, ніж в порушення цього розділу 7;
7.2.2.
інформації, отриманої також з іншого джерела на умовах, що не вимагають збереження її
конфіденційності; та
7.2.3.
інформації, яка є або стане загальнодоступною іншим чином, ніж в порушення цього
розділу 7.
7.3.
Положення цього розділу 7 зберігають чинність після будь-якого припинення цього Договору.
8. ПОВІДОМЛЕННЯ
8.1.
Будь-які повідомлення, що мають бути надані за або у зв’язку з цим Договором, повинні надаватися
у письмовій формі.
8.2.
Адресою кожної Сторони для будь-якого повідомлення або документу, що надаються чи
відправляються за або у зв’язку з цим Договором, є:
- у випадку Фактора: ______________________________, та
- у випадку Клієнта: _______________________________
або така інша адреса, про яку одна Сторона може повідомити іншу Сторону не пізніше, ніж за 5 (п’ять)
робочих днів.
8.3.
Будь-яке повідомлення чи документ, що надаються чи надсилаються однією Стороною іншій за
або у зв’язку з цим Договором, вважаються чинними, якщо доставлені/надіслані поштою за відповідною
адресою або через 2 (два) робочих дні після залишення на пошті зі сплатою поштових витрат у конверті,
адресованому Стороні на відповідну адресу.
9. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Цей Договір, а також усі питання, що виникають з або у зв’язку з ним, регулюються та тлумачаться
за законодавством України.
9.2.
Усі спори, пов'язані зі зміною, розірванням або виконанням цього Договору, вирішуються
Сторонами шляхом переговорів.
9.3.
При неможливості вирішення спору Сторонами шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в
компетентному суді відповідно до встановленої законодавством України підвідомчості та підсудності.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Строк дії цього Договору встановлюється з моменту його підписання Сторонами (а у випадках,
передбачених чинним законодавством – з дня його нотаріального посвідчення) до моменту повного
виконання Сторонами усіх зобов’язань за цим Договором, але не пізніше __.__.20__ р. Цей Договір
припиняє свою дію шляхом належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором або в
інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.2. Жодна зі Сторін цього Договору не може в односторонньому порядку відмовитися від цього
Договору за винятком, коли це вимагається імперативними нормами законодавства України, які не можуть
бути змінені угодою сторін.
10.3. Цей Договір може бути розірваний лише за взаємною письмовою згодою усіх Сторін цього
Договору, окрім випадку, передбаченого п. 6.1. цього Договору. У разі розірвання цього Договору за
взаємною письмовою згодою Сторін, відповідний договір про розірвання цього Договору з моменту його
нотаріального посвідчення буде підставою для поновлення запису про Клієнта, як іпотекодержателя за
Договором забезпечення, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
10.4. Сторони цим підтверджують, що вони дійшли згоди з усіх істотних умов цього Договору.
10.5. Зміни та доповнення до цього Договору вважаються чинними лише за умови їх викладення в
письмовій формі та підписання кожною Стороною або від імені кожної зі Сторін (а у випадках,
передбачених чинним законодавством, – за умови нотаріального посвідчення таких змін).
10.6. 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
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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.
10.7. Цей Договір є обов’язковим та дійсним для та на користь кожної Сторони цього Договору, а також
її правонаступників.
10.8. 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:
- стосовно такої Сторони – на законність, дійсність або можливість виконання у примусовому
порядку будь-яких інших положень цього Договору; або
- стосовно іншої Сторони – на законність, дійсність або можливість виконання у примусовому
порядку цих або будь-яких інших положень цього Договору.
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 первісними намірами Сторін, викладеним
у цьому Договорі.
10.9. Клієнт, як володілець передає Фактору персональні дані Боржника, та виключно за умови сплати
Фактором Суми фінансування в повному обсязі.
10.10. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує ознайомлення з Правилами з надання фінансових
послуг з факторингу, затверджених рішенням Загальних зборів учасників Фактора (протокол № 29 від
17.03.2017 р.).
10.11. Цей Договір укладено українською мовою в трьох примірниках, один – для Клієнта, другий – для
Фактора, третій – залишається у справі приватного нотаріуса, всі примірники мають однакову юридичну
силу.
11. ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ
11.1. До цього Договору додаються наступні додатки, що складають його невід'ємну частину:
Додаток № 1 – Форма Повідомлення про відступлення Прав вимоги Фактору.
Додаток № 2 – Форма Акту приймання-передачі документів
РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
КЛІЄНТ:
СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
Адреса
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________

ФАКТОР:
ТОВ «ФК «СОКУР»
Адреса
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38749600

Посада

Посада
______________ ПІБ

________________ ПІБ
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Повідомлення надається на фірмовому бланку Клієнта
Додаток № 1
до Договору факторингу
№_________ від __________ р.
ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
________________________________________
(поштова адреса Боржника)
«___» ________ ____ року
вих. № _______________
ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо, що між ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ, ідентифікаційний код юридичної особи за
ЄДРПОУ ___________, місцезнаходження: ____________ (СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ), та
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР»,
ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 38749600, місцезнаходження: _________________,
_____________ року відповідно до вимог чинного законодавства України був укладений Договір
факторингу № _____________, згідно з яким відбулося відступлення прав вимоги за договором
(РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДОГОВОРУ) (з усіма додатковими угодами до нього) відносно НАЗВА
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, наданого в національній валюті України (гривня), в сумі ________________ грн. (СУМА
ПРОПИСОМ), та прав вимоги за договором (РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДОГОВОРУ) (разом з усіма
договорами про внесення змін та доповнень до нього).
На виконання умов Договору факторингу просимо Вас перераховувати кошти в рахунок НАЗВА
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, наданого в національній валюті України (гривня), в розмірі ______________ грн. (СУМА
ПРОПИСОМ) на користь Фактора за нижче вказаними реквізитами:
Отримувач платежу: ТОВ «ФК «СОКУР»
Адреса отримувача платежу: _________________
Код ЄДРПОУ отримувача платежу: 38749600
Рахунок IBAN _______________ в ____________, МФО __________
Призначення платежу: Погашення заборгованості за РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДОГОВОРУ
(Оранізаційно-правова форма, найменування та код ЄДРПОУ Боржника).
У разі виникнення питань, пов’язаних з порядком розрахунків, Ви можете звернутися до Фактора
за наступними контактами:
Поштова адреса: ____________________
Тел.: _________________
Факс: _________________
Дата

___________(посада, ПІБ, підпис)

КЛІЄНТ:
СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
Адреса
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________

ФАКТОР:
ТОВ «ФК «СОКУР»
Адреса
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38749600

Посада

Посада
______________ ПІБ

________________ ПІБ
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Додаток № 2
до Договору факторингу
№________ від _________ р.
ФОРМА АКТУ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ДОКУМЕНТІВ
м. Київ

«__» _____________ _____ року

Відповідно до п. 4.2 Договору факторингу №___________від _________ р., укладеним між ПОВНЕ
НАЙМЕНУВАННЯ, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ ____________,
місцезнаходження:
_________________
(Клієнт)
та
ТОВАРИСТВОМ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР», ідентифікаційний код юридичної особи за
ЄДРПОУ 38749600, місцезнаходження: ______________________________________, (Фактор),
Клієнт передає Фактору оригінали та/або копії наступних документів:
1. _______________________________
2. _______________________________

ПІДПИСИ СТОРІН
КЛІЄНТ:
СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
Адреса
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________

ФАКТОР:
ТОВ «ФК «СОКУР»
Адреса
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38749600

Посада

Посада
______________ ПІБ

________________ ПІБ
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