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ДОГОВІР
ФАКТОРИНГУ

м .________________  "___" _____________20__ р.

Товариство обмеженою відповідальністю «Факторингова компанія «Євро
Прем'єр Фінанс» (надалі іменується "Фактор") в особі директора_______________,

(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)
шо діє на підставі__________________________________________________________ ,

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

та

(вказати найменування сторони) 
надалі іменується "Клієнт") в особі_________________

що діє на підставі
(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)

(вказати: статуту, довіреності, положення тощ о)
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - 
"Сторона") уклали цей Договір факторингу (надалі іменується "Договір") про 
наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. За цим Договором Фактор зобов'язується передати грошові кошти в

с у м і________________ (надалі іменуються "кошти") в розпорядження Клієнта за
плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові своє право грошової вимоги
з а ________________до __________________  (надалі іменується "Боржник") в
розмірі_________________ (надалі іменується "вимога").

1.1.1 Фактор підтверджує наявність у нього права за чинним 
законодавством України укладати та виконувати цей Договір.

1.1.2. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність вимоги, але не 
відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником.

1.1.3. За цим Договором допускається наступне відступлення вимоги 
третій особі.

1.2. Детальна інформація про вимогу, строк та порядок відступлення
вимоги Клієнтом Фактору визначені в додатку N ___до цього Договору.

1.3. Фактор сплачує Клієнтові кошти в с т р о к _________ шляхом

2. ПРАВА СТОРІН
2.1. Фактор має право:
2.1.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому вимоги в передбачені

додатком N ___до цього Договору порядку і строки шляхом___________________.
2.1.2. Не перераховувати Клієнту кошти до виконання останнім обов'язку 

щодо відступлення Фактору вимоги.
2.1.3. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про

відступлення вимоги Фактору шляхом__________ в строк_____________.
2.2. Клієнт має право:
2.2.1. Вимагати від Фактора перерахування коштів відповідно до цього 

Договору.

Фактор 2 Клієнт



3. ОБОВ’ЯКИ СТОРІН
З І . Фактор зобов'язується:
3.1.1. Сплатити Клієнтові кошти в передбачений цим Договором строк.
3.2. Клієнт зобов'язується:
3.2.1. Належно виконати свої зобов'язання за цим Договором.
3.3 Надати Факторові наступну інформацію щодо Боржника: 
___________________________ шляхом____________________________в строк

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ
4.1 . _____________________________________________________________ .

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним,
ються шляхом переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

виріш>ється в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю 
■Д-<, гс спору відповідно до чинного законодавства України.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін (у разі наявності).
6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.

6.1 цього Договору та закінчується__________________________________________ .
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від

з:дповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним

і.жонодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за 
домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного 
о іормлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо 
інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному 
законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним
законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за
домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення 
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не 
встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному 
законодавстві України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із 

ним. у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та 
припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків 
недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та 
відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями 
ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі 
принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, 
листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або 
письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього 
Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при 
тлумаченні умов цього Договору.

Ф акто р______________  3 Клієнт_____________



" 3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними 
дьом> Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі

- . 5  - - и Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик
■астання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

" - Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними 
частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі,
- д - _а-. Стеренами та скріплені їх печатками (у разі наявності).

” 5 3 . виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть 
б р г^ ез  а. \вати виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку 
і — засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (у разі наявності).

_ трони підтверджують, що інформація, зазначена в частині другій 
. _ 3 України «Про фінансові послуги та державне регулювання
т с - е :  і  .чане. зих послуг», надана Клієнту.

'..ддпсуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають 
я ш у  дозвіл на обробку персональних даних (в повному обсязі), які стали відомі 
ї результаті укладання цього Договору, з метою підтвердження повноважень 
. с  а г а  на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації 
адайяктративно-правових і податкових відносин, відносий у сфері 
r егоького обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших 
-;Т сдГачених законодавством відносин.

~ S. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що 
аснн : Узнані (повідомлені) про свої права відповідно до ст. 8 Закону України 
«Пре захист персональних даних».

- Сторони підтверджують, що інформація, зазначена в частині другій 
сттгтт; . і Закону України «Про захист прав споживачів», надана Клієнту.

Клієнт є платником податку на прибуток________ .
“ .11. Фактор є платником податку на прибуток на загальних підставах.
".12. Назви статей та розділів цього Договору використовуються лише для 

зручності та жодним чином не
впливають на їх зміст і тлумачення.
7.13. Вказаний договір укладено на підставі діючого законодавства 

України та Правил надання фінансових послуг факторингу, затверджених 
: ленням Загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Свро Премєр Фінанс» від 
і 5 .5.2017 року.

7.15. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов 
та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФАКТОР * КЛІЄНТ
ТОВ ФК Свро Прем’єр Фінанс» ____________________________________

ПІДПИСИ СТОРІН

За ФАКТОРА За КЛІЄНТА
Керівник____________ / _______ / Керівник____________ /____________ /
V . Л. М. 11.

тор Клієнт4


