ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 01/02 від 01.02.2021
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ
м. __________

"___" ____________ _____р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКІ КРЕДИТ» (надалі іменується
"Фактор"), ідентифікаційний код юридичної особи 43968299, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія __
№ _____ від ___________ року, ліцензія _____________________, місцезнаходження _________________________, в
особі ______________________, що діє на підставі__________________, з однієї сторони, та
___________________(вказати найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я і по
батькові фізичної особи-підприємця, яка отримує фінансові послуги, та її адресу), надалі іменується "Клієнт", в особі
______________________________ (зазначити посаду (за наявності) та П.І.Б. уповноваженого представника
клієнта, якщо від імені клієнта договір укладається його уповноваженим представником), що діє на підставі
___________________________ (зазначити документ, що засвідчує повноваження уповноваженого
представника клієнта, якщо від імені клієнта договір укладається його уповноваженим представником), з
іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір
факторингу (в подальшому іменується Договір) про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У цьому Договорі терміни та поняття, що вживаються з великої літери, якщо інше не визначено за текстом цього
Договору, мають наступні значення:
«Боржник» - зареєстрована(і) відповідно до чинного законодавства України суб’єкт(-и) господарювання, реквізити
якого(-их) визначені Сторонами в Додатку № 1 до цього Договору.
«Контракт»
договір(ори)/контракт(и)/правочин(и)/угода(и),
укладений(і)/укладена(і)
та/або
буде(уть)
укладений(і)/укладена(і) між Клієнтом та Боржником протягом строку дії цього Договору, згідно положень
якого(их)/якої(их) Клієнт здійснює продаж/поставку товара(ів) та/або виконує роботу(и), та/або надає послугу(и)
Боржнику та/або надає Боржнику поворотну фінансову допомогу, тощо (надалі – «Поставка»), а Боржник оплачує
Поставку Клієнтові та/або зобов’язаний повернути Клієнтові грошові кошти.
«Сума оплати» - сума(и) грошових коштів, виражена(і) в гривнях, що надається(ються) Фактором у розпорядження
Клієнту в якості оплати за передачу (переведення на) Клієнтом Факторові(а) Права грошової вимоги.
«Факторинг» – послуга, що надається Фактором без взяття на себе твердого зобов’язання, при якій Клієнт має право
на отримання від Фактора Суми оплати в розмірі, порядку та на умовах, встановлених в цьому Договорі.
«Строк для оплати Поставки» - період у часі, що визначається календарними днями, протягом якого Боржник має
оплатити Клієнтові Поставку згідно положень Контракту.
«Грошова сума» - сума(и) грошових коштів, виражена(і) в гривнях, що має(ють) бути сплачена(і) Боржником
Клієнтові протягом Строку для оплати Поставки в якості оплати Поставки відповідно до положень Контракту.
«Документи» - документ(и), що складений(і) Клієнтом та/або Боржником у відповідності до положень Контракту, а
також чинного законодавства України, який(і) підтверджує(ють) здійснення Клієнтом Поставки й право(а) Клієнта на
отримання Грошової суми від Боржника протягом Строку для оплати Поставки.
«Право грошової вимоги» - майнове(і) право(а) вимоги Клієнта до Боржника щодо отримання Грошової суми за
здійснену Клієнтом Поставку відповідно до положень Контракту.
«Банківський день» - день, протягом якого банківські установи відкриті та здійснюють операції при роботі з клієнтами.
«Платіж» - дія платника (чи комплекс дій, які вимагаються правилами, що застосовуються), направлена на належне
отримання грошових коштів їх одержувачем.
«Правила надання послуг з факторингу» - Правила надання послуг з факторингу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКІ КРЕДИТ», що розміщені на веб-сайті Фактора за посиланням: http://fin.inf.ua/luckycredit/assets/documents/pravyla-factoring.pdf.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА РОЗМІР ФІНАНСОВОГО АКТИВУ
1.1. За цим Договором Фактор зобов'язується за плату передати в розпорядження Клієнта Суму оплати, у розмірі ______
(_________) відсотків від Грошової суми, визначеної Додатком №1 до цього Договору, а Клієнт, в порядку та на
умовах, визначених цим Договором, зобов’язується відступити Фактору свої Права грошової вимоги до Боржників,
перелік яких визначений в Додатку № 1 до цього Договору.
За здійснення факторингової операції Фактор утримує з Клієнта плату у вигляді дисконту в розмірі _______
(______________) відсотків від загального розміру Грошової суми, зазначеної в Додатку №1 до цього Договору,
шляхом зменшення на таку суму розміру коштів, що перераховує за відступлені Права грошової вимоги до Боржників.
Розмір дисконту (плати Фактора) зазначається Сторонами в Додатку №1 до Договору.
Без письмової згоди Клієнта Фактор не має можливості збільшення фіксованої ставки за даним Договором.
1.2. Право грошової вимоги вважається переданим (відступленим) Клієнтом Факторові в момент укладання цього
Договору та Акта передання-приймання Права грошової вимоги. Акт передання-приймання Права грошової вимоги має
бути складений сторонами в день укладання цього Договору.
1.3. Право Клієнта на отримання Суми оплати виникає з моменту настання наступних обставин:
1.3.1. Укладення сторонами Акта передання-приймання Права грошової вимоги;
1.3.2. Отримання Фактором засвідчених Клієнтом документів, підтверджуючих дійсність грошової вимоги до
Боржника, зокрема Контракт та Документи, тощо.
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1.4. Протягом _________ (_____________) календарних днів з моменту отримання Фактором документів, визначених
п.п. 1.3.2. цього Договору, Фактор здійснює перерахування Клієнту Суми оплати відповідно до положень цього
Договору.
1.5. За обставини, що дата надання Суми оплати припадає на не Банківський день, то днем надання такої Суми оплати
Фактором має бути Банківський день, що є наступним за таким не Банківським днем.
1.6. Всі Платежі, що здійснюються за цим або у зв‘язку з цим Договором, вважаються належно виконаними в момент
зарахування грошових коштів на рахунок(и) одержувача коштів. Платіжні зобов’язання за цим Договором повинні
виконуватись таким чином, щоб відповідні Платежі повністю та належним чином здійснювались в строки, визначені
цим Договором.
1.7. У випадку, якщо Поставки за Контрактом були оплачені Боржником на рахунок Клієнта після укладення даного
Договору, Клієнт повинен перераховувати на рахунок Фактора, що вказаний у цьому Договорі, всі оплати Боржника за
Контрактом отримані після укладення даного Договору, протягом трьох робочих днів з моменту надходження таких
оплат на рахунок Клієнта, з метою забезпечення сплати Боржниками на користь Фактора суми заборгованості в розмірі
Грошової суми, що визначена Додатком № 1 до цього Договору.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1.
Обов’язки Фактора:
2.1.1. За умови неухильного виконання Клієнтом всіх взятих на себе зобов’язань за цим Договором, перерахувати
Клієнту Суму оплати в порядку та на умовах, обумовлених в цьому Договорі;
2.1.2. Не розголошувати третім особам інформацію про Клієнта, що містить комерційну таємницю, за виключенням
випадків, коли розголошення такої інформації є обов’язковим для Фактора у відповідності з чинним законодавством
України.
2.2.
Права Фактора:
Крім інших, передбачених законодавством та цим Договором, права Фактора включають:
2.2.1. Не виконувати будь-які вимоги Клієнта, якщо їх виконання суперечить обов’язкам Фактора за цим Договором
та/або нормами чинного законодавства України;
2.2.2. Вимагати від Клієнта надання документації, що підтверджує виконання умов цього Договору та оцінювати
відповідність такої документації вимогам цього Договору;
2.2.3. Здійснення будь-яких не заборонених чинним законодавством України дій для реалізації Права грошової вимоги
та отримання суми заборгованості від Боржників, особисто або уповноважувати на це третіх осіб (зокрема, шляхом
укладання відповідних договорів доручення) за умови дотримання умов конфіденційності;
2.2.4. Укладати будь-які правочини (договори, угоди) з Боржниками, в тому числі щодо реструктуризації Грошової
суми, продовження строку погашення Грошової суми, повного чи часткового прощення Грошової суми та ін.;
2.2.5. Розпоряджатися Правом грошової вимоги на свій власний розсуд, в тому числі відступати Право грошової
вимоги на користь третіх осіб.
2.3.
Обов’язки Клієнта
Крім інших, передбачених законодавством та цим Договором, обов’язки Клієнта включають:
2.3.1. Протягом строку дії цього Договору належним чином виконувати всі свої зобов’язання за Контрактом;
2.3.2. Виконувати дії, необхідні для забезпечення дійсності Права грошової вимоги, не здійснювати
уступки/відступлення/передачі Права грошової вимоги та не передавати свої права та обов’язки за Контрактом третім
особам, окрім Фактора;
2.3.3. Вживати заходів, необхідних для захисту Права грошової вимоги від зазіхань з боку третіх осіб;
2.3.4. Надати Фактору відомості про зміни, що сталися в Праві грошової вимоги, про порушення третіми особами
Права грошової вимоги та про претензії третіх осіб щодо Права грошової вимоги протягом одного Банківського дня з
моменту настання таких змін та/або вчинення таких порушень та/або виникнення таких претензій, а також надати
Фактору всі необхідні документи;
2.3.5. Не допускати змін Права грошової вимоги відносно сторін, змісту, розміру, строків та способів виконання
Права грошової вимоги, в тому числі не вносити жодних змін та/або доповнень до Контракту без одержання
попереднього письмового дозволу Фактору;
2.3.6. Надавати Фактору оригінали чи засвідчені Клієнтом копії всієї документації (Документи), якою
супроводжується виконання умов цього Договору та Контракту. Надавати будь-які інші документи та вчинювати інші
дії для визначення фактичного розміру Права грошової вимоги;
2.3.7. Дотримуватися заяв і гарантій, зроблених у цьому Договорі, а у разі виникнення чи з’ясування обставин, що
впливають на чинність таких заяв і гарантій, – негайно (протягом одного Банківського дня) повідомляти про це Фактора;
2.3.8. У разі зміни реквізитів письмово повідомляти Фактора про такі зміни протягом трьох Банківських днів;
2.3.9. Здійснити уступку/відступити/передати Право грошової вимоги відповідно до умов цього Договору;
2.3.10. Повідомити Боржника про передане (відступлене) Фактору Право грошової вимоги Клієнта до Боржника щодо
отримання Грошової суми за здійснену Клієнтом Поставку відповідно до положень Контракту.
2.3.11. Повідомити Фактора про всі заперечення Боржників за Контрактом, а також будь-які інші відомості, що можуть
вплинути на набуття Фактором Права грошової вимоги за цим Договором;
2.3.12. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та/або обов’язки, що випливають з умов цього
Договору, та/або положень чинного законодавства України;
2.3.13. Не розголошувати комерційну інформацію, отриману від Фактора, третім особам, за винятком випадків, коли
надання такої інформації є обов’язковим для Клієнта, у відповідності з чинним законодавством України.
2.4.
Права Клієнта:
2.4.1. Вимагати від Фактора належного виконання прийнятих на себе зобов’язань згідно з цим Договором.
3. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ.
3.1.
Клієнт заявляє та гарантує Фактору, що:
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- Клієнт є належним чином зареєстрованою та дійсно існуючою юридичною особою за законодавством України, і має
належну здатність набувати, надавати та виконувати свої зобов’язання, а також нести відповідальність за цим
Договором;
- Клієнт вжив усіх необхідних заходів для належного уповноваження для укладення, надання та виконання Договору,
та цей Договір створює для Клієнта дійсне та юридично обов’язкове зобов’язання;
- укладення, надання та виконання Клієнтом цього Договору (i) не суперечитиме чинному законодавству, припису
або інструкції, дія яких розповсюджується на Клієнта, (ii) не спричинятиме порушення або невиконання будь-якого
договору або іншого документу, стороною якого є Клієнт, або, дія якого розповсюджується на Клієнта, (iii) не
суперечитиме будь-якому положенню установчих документів Клієнта або (iv) не спричинятиме створення або
покладення зобов’язання на Клієнта стосовно виникнення будь-якого обтяження на будь-яке його зобов’язання або на
будь-які активи, права або доходи, за винятком випадків передбачених у Документах забезпечення, (v) не створить
зобов’язань Клієнта, виконання яких може мати наслідком неплатоспроможність Клієнта;
- будь-яка інформація, фактично надана Клієнтом Фактору у зв’язку з цим Договором, є цілком достовірною та
точною на дату, коли така інформація була надана або на дату, коли про таку інформацію було заявлено (якщо така є);
- кожен Контракт укладений у відповідності до чинного законодавства України, Право грошової вимоги належить
Клієнту на праві власності, є дійсним та може підлягати примусовій реалізації, не існує жодних обмежень для
відступлення (передачі) Клієнтом Права грошової вимоги Факторові та для його примусової реалізації в порядку,
встановленому чинним законодавством України, для задоволення вимог Фактора;
- Право грошової вимоги не обтяжене заставою на користь третіх осіб, не є предметом інших приватних та/або
публічних обтяжень, нікому не продане, не подароване, не передане, не відступлене, не є внеском у статутний фонд
(капітал) будь-якої юридичної особи, не знаходиться у спільній власності, не є предметом спору та не перебуває під
арештом;
- не існує доручень, що мають юридичну силу, виданих Клієнтом третім особам, що свідчать про право останніх
розпоряджатися Правом грошової вимоги або його частиною;
- на відступлення (передачу) Клієнтом Права грошової вимоги Факторові за цим Договором є всі належні
повноваження від органів управління Клієнта; Клієнту не відомі обставини, внаслідок яких Боржник має право не
виконувати свої зобов‘язання за Контрактом (не оплачувати Поставку);
- на момент підписання цього Договору не існує подій, що створюють загрозу невиконання та/або неналежного
виконання цього Договору та/або Контракту (судові спори, майнові вимоги третіх осіб тощо), про які Клієнт знав або
повинен був знати та письмово не повідомив Фактора;
- у випадку виникнення будь-яких вимог (претензій) третіх осіб відносно Права грошової вимоги, такі вимоги
(претензії) буде врегульовано за рахунок Клієнта. Клієнт зобов’язаний відшкодувати (компенсувати) Факторові всі та
будь-які збитки (витрати), що виникли у Фактора (понесені Фактором) внаслідок надання Клієнтом неправдивих
гарантій та заяв.
3.2. Фактор заявляє та гарантує Клієнту, що:
- Фактор є належним чином зареєстрованою та дійсно існуючою юридичною особою за законодавством України, і
має належну здатність набувати, надавати та виконувати свої зобов’язання, а також нести відповідальність за цим
Договором;
- Фактор є фінансовою установою, яка належним чином зареєстрована державним органом, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має відповідне діюче свідоцтво та має право надавати фінансові послуги
(послуги з факторингу) відповідно до законодавства;
- Фактор вжив усіх необхідних заходів для належного уповноваження для укладення, надання та виконання Договору,
та цей Договір створює для Клієнта дійсне та юридично обов’язкове зобов’язання;
- укладення, надання та виконання Фактором цього Договору (i) не суперечитиме чинному законодавству, припису
або інструкції, дія яких розповсюджується на Фактора, (ii) не суперечитиме будь-якому положенню установчих
документів Фактора.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ
ДОГОВОРУ.
4.1. За невиконання та/або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором, Фактор несе
відповідальність у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
4.2. За невиконання та/або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором, Клієнт несе
відповідальність у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.
5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його
скріплення печатками Сторін.
5.2. Строк цього Договору складає __________ (днів, місяців, років) та починає свій перебіг у момент, визначений
у п. 5.1 цього Договору, та закінчується «___» __________ року.
5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало
місце під час дії цього Договору.
5.4. Клієнт має право на відмову від Договору (на одностороннє розірвання, припинення Договору) протягом 14
днів з моменту його укладення. Про свою відмову від Договору (одностороннє розірвання, припинення Договору)
Клієнт повідомляє Фактора у письмовій формі. У разі відмови Клієнта від Договору Договір є розірваним, припиненим
з дати, вказаної у відмові Клієнта від Договору, але не раніше дати повернення Клієнтом Фактору Суми оплати (якщо
до моменту відмови Клієнта від Договору Фактор її сплатив).
5.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір
можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
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5.6. Зміни у цей Договір набирають чинності 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.
5.7. 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.
5.8. 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.
5.9. Внаслідок розірвання Договору зобов’язання Сторін за Договором припиняються.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. 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, Правилами надання послуг з факторингу та
відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких
правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
6.2. 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.
6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та
зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть
ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
6.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі,
якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
6.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що
вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
6.6. Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Клієнту та Клієнт ознайомлений з нею в повному
обсязі. Клієнт підтверджує, що ознайомлений з Правилами надання послуг з факторингу, що розміщені на сайті Фактора
за посиланням http://fin.inf.ua/lucky-credit/assets/documents/pravyla-factoring.pdf.
6.7. Під час укладання та виконання цього Договору Фактор керується затвердженими ним Правилами надання
послуг з факторингу.
6.8. 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.
АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ФАКТОР
КЛІЄНТ
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ ____________________________________________________
(найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи-підприємця)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКІ КРЕДИТ»
____________________________________________________
Ідентифікаційний код 43968299
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особиМісцезнаходження: _______________________.
підприємця)
Р/р ________________в ___________________ код
банку _____________.
Ідентифікаційний номер ______________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової
картки платника податків фізичної особи-підприємця)

_________________________________________
(реквізити банківського рахунку)

Паспорт: ____________________________________________________
(зазначити серію та номер, ким та коли виданий. Заповнюється тільки
щодо фізичних осіб-підприємців)

________
(посада)

______________
(П.І.Б.)

_____________________
_____________
(підпис)

(П.І.Б. клієнта або
його уповноваженої особи)

_____________
(підпис)
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ДОДАТОК №1
до примірного договору факторингу № _____ від ________________ року
(надалі іменується "Договір").
м. __________

"___" ____________ _____р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКІ КРЕДИТ» (надалі іменується
"Фактор"), ідентифікаційний код юридичної особи 43968299, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія __
№ ____ від ________ року, ліцензія _____________________, місцезнаходження _________________________, в особі
______________________, що діє на підставі__________________, з однієї сторони, та
___________________(вказати найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я і по
батькові фізичної особи-підприємця, яка отримує фінансові послуги, та її адресу), надалі іменується "Клієнт", в особі
______________________________ (зазначити посаду (за наявності) та П.І.Б. уповноваженого представника
клієнта, якщо від імені клієнта договір укладається його уповноваженим представником), що діє на підставі
___________________________ (зазначити документ, що засвідчує повноваження уповноваженого
представника клієнта, якщо від імені клієнта договір укладається його уповноваженим представником), з
іншої сторони, разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», керуючись взаємною згодою та чинним
законодавством України, уклали цей Додаток 1 до Договору про таке:
Перелік Прав грошової вимоги до Боржників, що відступаються Клієнтом на користь Фактора
Боржник
(найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження юридичної особи
або П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків та адреса
фізичної особи-підприємця)

Контракт

Грошова
сума, грн

Сума
оплати,
грн

Разом
Розмір
дисконту
(плата
Фактора)
складає:
____________________________
(_____________________________________ гривні _____________ копійки).

грн.

АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ФАКТОР
КЛІЄНТ
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ ____________________________________________________
(найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи-підприємця)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКІ КРЕДИТ»
____________________________________________________
Ідентифікаційний код 43968299
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особиМісцезнаходження: _______________________.
підприємця)
Р/р ________________в ___________________ код
банку _____________.
Ідентифікаційний номер ______________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової
картки платника податків фізичної особи-підприємця)

_________________________________________
(реквізити банківського рахунку)

Паспорт: ____________________________________________________
(зазначити серію та номер, ким та коли виданий. Заповнюється тільки
щодо фізичних осіб-підприємців)

________
(посада)

______________
(П.І.Б.)

_____________________
_____________
(підпис)

(П.І.Б. клієнта або
його уповноваженої особи)

_____________
(підпис)
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ДОДАТОК №2
до примірного договору факторингу № _____ від ________________ року
(надалі іменується "Договір")
м. __________

"___" ____________ _____р.
АКТ
передання-приймання Права грошової вимоги

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКІ КРЕДИТ» (надалі іменується
"Фактор"), ідентифікаційний код юридичної особи 43968299, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія __
№ ______ від _________ року, ліцензія _____________________, місцезнаходження _________________________, в
особі ______________________, що діє на підставі__________________, з однієї сторони, та
___________________(вказати найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я і по
батькові фізичної особи-підприємця, яка отримує фінансові послуги, та її адресу), надалі іменується "Клієнт", в особі
______________________________ (зазначити посаду (за наявності) та П.І.Б. уповноваженого представника
клієнта, якщо від імені клієнта договір укладається його уповноваженим представником), що діє на підставі
___________________________ (зазначити документ, що засвідчує повноваження уповноваженого
представника клієнта, якщо від імені клієнта договір укладається його уповноваженим представником), з
іншої сторони, разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», керуючись умовами Договору, уклали цей Акт про
таке:
Клієнт передав, а Фактор прийняв Права грошової вимоги до Боржників, перелік яких визначений нижче:
Боржник
Контракт Грошова Сума
(найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження юридичної особи
сума, грн оплати,
або П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків та
грн
адреса фізичної особи-підприємця)
Разом
Разом з Правом грошової вимоги до Боржників, Клієнт передав, а Фактор прийняв документи, що підтверджують Права
грошової вимоги до Боржника.
АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ФАКТОР
КЛІЄНТ
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ ____________________________________________________
(найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи-підприємця)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКІ КРЕДИТ»
____________________________________________________
Ідентифікаційний код 43968299
(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особиМісцезнаходження: _______________________.
підприємця)
Р/р ________________в ___________________ код
банку _____________.
Ідентифікаційний номер ______________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової
картки платника податків фізичної особи-підприємця)

_________________________________________
(реквізити банківського рахунку)

Паспорт: ____________________________________________________
(зазначити серію та номер, ким та коли виданий. Заповнюється тільки
щодо фізичних осіб-підприємців)

________
(посада)

______________
(П.І.Б.)

_____________________
_____________
(підпис)

(П.І.Б. клієнта або
його уповноваженої особи)

_____________
(підпис)
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