
 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»: 
Рішенням Загальних Зборів Учасників 
ТОВ «ФК «СОКУР» 
Протокол №60 від 31.12.2020 р. 
 
 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ № ____________ 
 

м. Київ _________________________ року
 
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ, далі - Первісний кредитор, в особі ПОСАДА ПІБ, що діє на 

підставі _______________________, з однієї сторони, і 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«СОКУР» (Ліцензія на здійснення фінансової послуги – факторинг, видана на підставі розпорядження 
Нацкомфінпослуг від 23.05.2017 № 1932, строк дії ліцензії - безстрокова), далі - Новий кредитор, в 
особі ПОСАДА ПІБ, що діє на підставі ____________, з іншої сторони, далі за текстом разом Сторони, 
а окремо Сторона, уклали цей Договір про відступлення права вимоги (далі - Договір) про наступне: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 
1.1. За цим Договором Первісний кредитор відступає Новому кредитору, а Новий кредитор 

приймає право грошової вимоги у частині, визначеній у п. 1.3 цього Договору, що належить 
Первісному кредитору, і стає кредитором у частині, визначеній у п. 1.3 цього Договору, за Договором 
НАЗВА ДОГОВОРУ №____________ від __________ р. (далі – Основний договір), укладеним між 
Первісним кредитором та _____________РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ, далі – Боржник. 

1.2. В силу цього Договору до Нового кредитора переходять права Первісного кредитора в 
зобов'язаннях, що виникли на підставі Основного договору, у частині, визначеній у п. 1.3 цього 
Договору, і на умовах, що існують на момент переходу цих прав (станом на __.__.____ року), 
починаючи з дня передачі Новому кредитору права грошової вимоги.  

1.3. За домовленістю Сторін загальна сума права грошової вимоги за Основним договором, що 
відступається Первісним кредитором Новому кредитору за цим Договором, становить 
____________,_____ гривень (СУМА ПРОПИСОМ). 

1.4. Право вимоги за Основним договором переходить до Нового кредитора з моменту 
підписання Сторонами цього Договору. 

1.5. Цей Договір спрямований на врегулювання цивільних правовідносин, що виникають з 
приводу та у зв’язку з відступленням в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним 
законодавством України, Первісним кредитором Новому кредитору права вимоги, належного 
Первісному кредитору, у межах яких Новий кредитор стає кредитором за Основним договором у 
частині, визначеній у п. 1.3 цього Договору, укладеним між Первісним кредитором та Боржником. 

1.6. 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 Нового кредитора (протокол № 29 від 17.03.2017 р.).  

 
2. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 
2.1. За відступлення вказаного в розділі 1 цього Договору права вимоги Новий кредитор 

зобов’язується сплатити Первісному кредитору вартість права вимоги у сумі ___________,__ гривень 
(СУМА ПРОПИСОМ), без ПДВ. 

2.2. Новий кредитор зобов’язаний у повному обсязі оплатити вартість права вимоги, 
передбачену пунктом 2.1 Договору, не пізніше __________ року, шляхом безготівкового 
перерахування відповідної суми коштів на рахунок Первісного кредитора.  

 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

 
3.1. Первісний кредитор зобов'язується: 
3.1.1. В день укладення цього Договору передати Новому кредитору оригінал Основного 

договору: РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКЦІЇ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ, укладеного між Первісним 
кредитором та Боржником, та всіх додаткових угод до нього. Передача Основного договору та 
додаткових угод до нього від Первісного кредитора до Нового кредитора здійснюється на підставі Акту 



 

приймання-передачі, який складається українською мовою та підписується Сторонами (Додаток № 1 
до цього Договору). 

При цьому у Первісного кредитора залишаються копії тих документів, які передаються Новому 
кредитору в оригіналах. На цих копіях ставиться відмітка про передачу оригіналів документів Новому 
кредитору, з посиланням на відповідний Акт приймання - передачі документів та цей Договір. 

3.1.2. Не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати укладення цього Договору повідомити Боржника 
про відступлення права грошової вимоги за Основним договором у частині, визначеній у п. 1.3 цього 
Договору. 

3.1.3. Не пізніше 8 (восьми) робочих днів з дати отримання Первісним кредитором 
документально підтвердженого повідомлення Боржника про відступлення права грошової вимоги на 
відповідну суму за Основним договором згідно умов цього Договору надати копію такого 
повідомлення Новому кредитору з доказами вручення або направлення.  

3.2. Первісний кредитор має право: 
3.2.1. Вимагати від Нового кредитора належного виконання умов цього Договору. 
3.3. Новий кредитор зобов’язаний: 
3.3.1. Своєчасно та у повному розмірі оплатити вартість права грошової вимоги, що 

відступається за цим Договором; 
3.3.2. При реалізації права грошової вимоги за Основним договором  дотримуватись умов, 

встановлених Основним договором; 
3.3.3. Укласти договір для надання та отримання інформації, що складає кредитну історію 

Боржника, з бюро кредитних історій, до яких передавалася інформація за Основним договором, у разі 
якщо Основний договір є договором про споживчий кредит. 

3.4. Новий кредитор має право: 
3.4.1. На подальше відступлення права грошової вимоги, що відступлене йому за цим 

Договором; 
3.4.2. Вимагати від Первісного кредитора належного виконання умов цього Договору.  
3.5. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують надання Новим кредитором 

Первісному кредитору вичерпної інформації згідно чинного законодавства України, у тому числі 
зазначеної в ст. 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг”, необхідної для укладення даного Договору. 

 
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

 
4.1. За невиконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором винна сторона несе 

відповідальність згідно із чинним законодавством України. 
4.2. Усі спори, пов'язані із цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.  
4.3. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку 

згідно з чинним законодавством України та з обов’язковим залученням до розгляду справи Первісного 
кредитора. 

 
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ  

 
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання 

Сторонами взятих на себе зобов’язань згідно цього Договору в повному обсязі. 
5.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди 

та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну 
силу. 

5.3. Відступлення права грошової вимоги згідно з цим Договором не тягне за собою ніяких змін 
(окрім сторони-кредитора в зобов’язанні у частині, визначеній у п. 1.3 цього Договору) умов Основного 
договору. 

5.4. Підписавши цей Договір, Первісний кредитор надає свою згоду на те, що після переходу 
права грошової вимоги за Основним договором у частині, визначеній у п. 1.3 цього Договору, від 
Первісного кредитора до Нового кредитора, останній має право на власний розсуд та без додаткового 
погодження з Первісним кредитором розпоряджатись отриманим за цим Договором правом грошової 
вимоги у частині, визначеній у п. 1.3 цього Договору, у т.ч. укладати будь-які правочини з Боржником 
щодо вищевказаного права та/або порядку виконання ним своїх зобов’язань перед Новим кредитором 
за Основним договором, а укладення та/або виконання зазначених правочинів не порушує прав 
Первісного кредитора. 



 

5.5. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що 
оформляється додатковою угодою до цього Договору, якщо інше не передбачено Договором.   

5.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають 
юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами або їх 
уповноваженими представниками. 

5.7. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі 
реквізитів. 

5.8. Дострокове розірвання Договору можливе лише за згодою двох Сторін, а також у випадках, 
передбачених чинним законодавством України. 

5.9. З усіх інших питань що не передбачені цим Договором, Сторони керуються діючим 
законодавством України.  

5.10. Цей Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, кожний з 
яких має однакову юридичну силу. 

 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 
ПЕРВІСНИЙ КРЕДИТОР 

 
НОВИЙ КРЕДИТОР 

 
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» 

Код за ЄДРПОУ ______________ Код за ЄДРПОУ 38749600 
адреса адреса 
IBAN ______________ в __________ IBAN __________ в _____________ 

ІПН / Не є платником ПДВ  
Тел./ факс: (___) __________ Тел.  
Посада 
 
 
 
________________________ /ПІБ/ 
 
 

Посада 
 
 

 
__________________________/ПІБ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток № 1 
до Договору про відступлення  

права вимоги  
№_________ від __.__.____ року 

 
 
 
 
 

АКТ 
приймання-передачі 

 
м. Київ  року

 
 
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ, далі - Первісний кредитор, в особі 

__________________________, що діє на підставі _______________________, з однієї сторони, і 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«СОКУР» (Ліцензія на здійснення фінансової послуги – факторинг, видана на підставі розпорядження 
Нацкомфінпослуг від 23.05.2017 № 1932, строк дії ліцензії - безстрокова), далі - Новий кредитор, в 
особі _________________________, що діє на підставі ____________, з іншої сторони,  
 

які є Сторонами Договору про відступлення права вимоги № __________ від __.__.____ року 
(далі – Договір відступлення), про те, що Первісний кредитор передав, а Новий кредитор прийняв, 
наступні документи: 

1. Оригінал Основного договору (РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДОГОВОРУ).  

2. Оригінал Додаткової/их угоди/д (РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДОДАТКОВОЇ УГОДИ).  

3. Копію листа про відступлення права вимоги від Первісного кредитора Вих. №__/__ від 
__.__.____ року Боржнику, з відміткою про отримання зазначеного листа. 

 
Підписанням цього Акту Сторони підтверджують належне виконання Первісним кредитором 

обов’язку, встановленого п. 3.1.1 Договору відступлення. Новий кредитор не має претензій щодо 
отриманих документів. 

 

 

ПЕРВІСНИЙ КРЕДИТОР 
 

НОВИЙ КРЕДИТОР 
 

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «СОКУР» 

Код за ЄДРПОУ ______________ Код за ЄДРПОУ 38749600 
адреса адреса 
IBAN ______________ в __________,  
МФО  

IBAN __________ в _____________,  
МФО ______________ 

ІПН / Не є платником ПДВ  
Тел./ факс: (___) __________ Тел.  
Посада 
 
 
 
__________________________/ПІБ/ 
 

Посада 
 
 

 
__________________________/ПІБ/ 



 

Вих. №__/___ 
від ______________________ року   

 

 
 

РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БОРЖНИКА
АДРЕСА

 
 
 
 
 

Повідомляємо, що ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ, далі – «Первісний кредитор», відступило 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«СОКУР» (Ліцензія на здійснення фінансової послуги – факторинг, видана на підставі розпорядження 
Нацкомфінпослуг від 23.05.2017 № 1932, строк дії ліцензії - безстрокова), далі – «Новий кредитор», 
право грошової вимоги зі сплати суми в розмірі: 

  
_____________,__ гривень (СУМА ПРОПИСОМ) – за ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ за Договором (РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДОГОВОРУ), укладеним між 
Первісним кредитором та РЕКВІЗИТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БОРЖНИКА, далі – «Боржник». 

 
 
Відповідне відступлення права грошової вимоги мало місце на підставі Договору про 

відступлення права вимоги №___________ від ___________ року, укладеного між Первісним 
кредитором та Новим кредитором.  

 
У зв'язку з вищевикладеним повідомляємо, що зазначена сума заборгованості підлягає 

сплаті Боржником у повному обсязі Новому кредиторові - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» шляхом перерахування за 
наступними банківськими реквізитами: 

 
Отримувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» 
Код ЄДРПОУ Отримувача: 

 
38749600 

Поточний рахунок:  
Банк Отримувача:  
Код Банку (МФО): 

IBAN  

 
 

Посада             _________________________             ПІБ 
 
 
 
 


