ЗАТВЕР!ЖЕНО:

Протоколом загальних зборiв 5насникiв

ТоВ (ФК (БIЗнЕС кАIIIТАл)
J\ГsЗ

вiд

<25>>

травня 20|1 р.

Шляхетко Б.В.

м.

ПРИМIРНИЙ ДО
ФАКТОРИНГУ

КиТв

20 ____р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНШ <БIЗНЕС КАПIТАЛ>,

iдентифiкацiЙниЙ код юридичноТ особи 40489610 , мiсцезнаходженшI: 01001, м. КиiЪ, вул. Есгшанадна,3412, офiс l8,
(надалi iменуеться "Фактор") в особi директора Шляхетка Бориса Володимировича, що дiс на пiдставi Статуту, з
однiеi сторони, т8
,_
(вказати найменуванrrя, мiсцезнаходження та реквiзити стороци або ПIБ фiзичноi особи - пiдцриемця, серiя та номер
паспорта, ким i коли виданий, адреса)
(надалi
iменуеться
в
особi
"Клiснт")
(вказати посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi)

що дiс на пiдставi

з

(вказати: стат)д, довiреностi, положеннlI тощо)

в подаJIьшому разом iменуються 'iСторонц", а кожна окремо - llCTopoHa") уклали цей

irтшоТ сторони,

факторингу (надалi iменуетъся ".Щоговiр") про наступне.

1.

.Щоговiр

прЕдмЕтдоговору

clMi

1.1. За цим .Щоговором Фактор зобов'язуеться передати грошовi кошти в
в розпорядження Клiента за
шац, а Клiент зобов'язуеться вiдступити Факторовi cBoi права грошовоТ вимоги до
iменуються
вlд
. YкJтадении мlж
"права") за Основним договором, яким е ,Щоговiр.

_(надалi

(надалi iменуеться "Боржник").

В

силу цього договору до Фактора переходять права та обов'язки Клiента як Кредитора в грошових
зобов'язашr.шr, що виникли iз Основного договору вiдносно ycix прав Клiента, у ToNry числi права одержання вiд
Боржника сум основного борry, процентiв, нсустойки (штрафiв, пенi) у повному обсязi та Bci iншi пов'язанi з ними
1.2.

права в обсязi i на )л\4овах, що iснували на момент переходу цих прав.
1.3. Характеристика прав вимоги, передЕlних Фактору Клi€нтом за цим .Щоговором:

{

Ф

в)
1.4.

сума процентiв
cyvra неустойки
Боржник за Основнлшл договором:

1.4,l. НаftrtенуванIu:
1.4.2. Мiсце знаходження:
1.4.3. п/р:
1.4.4,

1.4.5. Код

1.5

у

мФо

СДРПОУ

Обов'язки Клiента перед боржником, на момент укладаншI цього .Щоговору Клiентом виконанi повнiстю
Bci iншi пов'язанi з ними права в обсязi i на )д{овах, що iснували на момент переходу цих прав.
1.6 Право грошовоi вимоги до Боржника переходять вiд Клiента до Фактора з моменту пiдписання Сторонами
Акту приймання-передачi прав гр ошовоТ вимоги.
1.7. ,Щля реалiзацiТ Фактором придбаних ним прав вимоги, Клiешт передае Факторовi в строк до _(або
)в
день пiдписашul цього.Щоговору наступнi документи:
1.7.1. Основний договiр Nэ , укладений мiж
1.7.2 Акт прийому передачi товару (тощо)
1.7.3.

Акт звiряння

Nч

_вiд

1.7.4. Iншi документи, що маютъ безпосередне вiдношення до правовiдносин Клiента з

Боржником.

,

1.8, Сторони домовились, що кожна передача докумектiв згiдно п.1.7. !оговору здiйснюеться'на пiдставi акту
приймання-передачi документiв, пiдписуетьоя уповноваженими цредставниками CTopiH в день передачi вiдповiдних
докрлентiв..ЩетальниЙ перелiк документiв, що передаються Клiентом Факторовi згiдно цього .Щоговору зазначасться
у вiдповiдному aKTi приймання-передачi документiв.

Протягом
) робочих днiв з дати перехоДу прав гроцlовоi вимоги вiД Клiснта до Фактора, Клiешт
зобов'язаний напрсlвити
-( Боржнику повiдомпення про вiдсцrпленшI права грошовоi вимоги Факторовi, р.*о*Ь"до"u"rцa
листоМ з повiДомленням цро ВрУченIш або врученням такого повiдомлення
)rповнова}кеним особам Борхсника (при
1.9.

цьомУ Клiент зобов'язаний перевiрити повноваженFUI }aповноваженоi особи Боржника на отримання такого
повiдомленНя). У повiдоМленнi про Вiдсцrпленкя права грошовоi вимоги Факторовi, Ьбо"'пa*о"оrу пород*у
мае буги

зазначена наступна iнформацiя: визначена грошова виIчIога, яка пiдлягае виконанню, " а також зtвначено найменуванrrя
Фllтора, яко}ц/ мае були здiйснений платiж, необхiднi реквiзитlа для здiйснення Боржником Iшатежу,
1.10. IGriешг пiдтверджуе та визнае, що з дати переходу до Фактора
црава црошовоi вlлrлоrи, yci кошпл, сгцаченi Боржником
за ооновrплми договорами, належать Факюру. У випадку, якщо З дати перехоДу
до Фактора црава грошовоi вимом Клiент
отримае вiд Борясrика сумУ грошовlл< коштiв в рахунок виконанIUI Бортсrиком зобов'яЪань за основIтими
договорtlми,
-

r*,"-,

клiент зобов'язанtй цротягом 5 (п'ям) робочих днiв з дати ix отрl.п,rашrя, перерахрати таку суму грошових коштъ
и

за

М рахунку отрим}ъача:
Отрlпгувач:

КодеДПоУ:
Батж отрrашrрача:

Код банку отримувача:
пцписанIUI цього ,Щоговору Сторолги засвiдчують свiйнЙф
розглядати правочиIt
,Щоговором, як факториrг та застосовувати :io нього обоi'я.*о"i
реryлюютъ правочини факторинry

цим

"ооЪi""";".;;;;".;;;;й;ffi#Vй;ffiЁ;

2.
СТРОКИ ТА УМОВИ ВЗА€МОРОЗРАХУНКIВ
2.1.ЗayМoBaМицьoгo,ЩoгoвopyФaктopзoбo"'язаi

(надалi

iменуютьсЯ <<кошти>) в розпорядженшI Клiента, а КлiснТ зобЬв'язуеться вiдстlrпити Факторовi свое право
грошовоТ вимоги за

до

(надалi

20_

шJUIхом перерахуванIUI грошовID( коштiв на рахунок клiента , а саме :рахунок п/р
iдеrгифiкацiйний
одним платежем або частинами.

код

2.2. МоменТом оIшатИ вважаетьсЯ моменТ надходженЦrI грошових коштiв
у

c}тr,ri

Загального фiнансрання на

рахунок, зазначений вище в п. 2.1. цього,Щоговору.
2.3. Bci виц)ати, пов'язанi зi здiйсненням Фактором фiнансування Клiента, в тому числi
перекЕrзом црошових коштiв, несе Фаrсгор.

-,

3.1, Фактор ма€

1 1.1

Ц".

ЦРаВО На.НЕrлежне

З.1.2. Вимагати

t

право:

3.

року

у ПАТ ( ), МФО

i

витрати пов'язанi iз

прАвА cToPIH

виконанlrя Клiентом Bcix зобов'язань за цим,Щоговором

вiд Клiснта письмово повiдомити Боржника .rро'jiд"rуrrленнll вимоги Фактору

IIIJUI*.M

3J3. Факrор мае право на вiдстlтlле"""iТiJ"; грошовоi вимоги TpeTiM особам.
3.2. Клiент ма€ право:
3.2.1. Мае право на належнdвиконанIUI Фактором Bcix зобов'язань за цим Договором

З.2.2. К-гliснт не вiдповiдас за невиконання або ЕенЕшежне виконання Боржником грошового зобов'язання, право
вимоги якого вiдсц,тrастъся згiдно з цим.Щоговором.

4. оБовlязки CTOPIH

Факгор зобов'язусться:
4. 1. 1 . Сплат1,Iти КлiсптОвi кошти в.передбачений цим,Щоговором строк.
4,|,2. наджи Клiсптовi додажову iнфЪрмацiю про
4.1.

:

-_ фiнансову посп)rrу,'шtrо пропонуёться надати Клiснту, iз зазначенrrям BapTocTi цiеi послуги
Клiепта;

для

- уl\{ови надання додаткових
послуг та iх BapTicTb;
- порядок сIшати податкiв iфiнансових
зборiв за рахунок фiзичiоi особи в результатi отримання фiнансовоi
посJц/ги;
- правов1 наспiдки та порядок здiйсненгrя розрахункiв з фiзичною особою, внаслiдок дострокового
Iц)ипинен.шI надашш фiнансовоi послуги;
- механiзм захисту фiнансовою уст€lновою прав споживачiв та порядок )регулювання спiрних питань,
що виникають у процесi наданшI фiнансовоi послуги;
- реквiзитlа оргац/, який здiйснюе державне реryпюванЕя ринкiв фiнансових послуг (адреса, номер

телефонУ тощо), а тЕжож реквiзити органiв з питЪнiзахисту
фав споживачiв;
: розмiр винЕгороди фiнансовоi установи у разi, коли вона пропонуе фiнансовi посл)ги, що надаються
4.2.

iншими фiнансовими установами.

Клiснт зобов'язч€ться:

Належ"о та реiльно виконати своi зобов'язаннrI за цим .Щоговором.
4,2,2.Не пiзНiше _(
) робочих днiв пiсrrя передачi права вимоги , вiдповiдно до .Щоговору сповiстити Боржника
про укjIадення цього Щоговору i повiдомити, що платiж Факторовi с наJIежним.
4.2.3.Передати Факторовi Bci необхiднi документи, якi свiдчать про його право грошовоi вимоги до Боржника.
4.2. 1.

5.1.

5. зАгАльнI qАдЕвнЕння тА гАрАнтIi cToPIH

Клiент запевняе та гарантуе Фпактору ётанотrл на Щаф пiдписання наступне:
(а) BiH бр належниl\d чином заресстрований та законно icнye за законодавством УкраiЪи, а також вiдповiдае
у Bcix
iстотних вiдношеннях BciM законодЕlвчим положеннlIм, що застосовуються до його cTBopeHIUI, органiзацii та
ocHoBнoi дiяльностi;
(Ь) BiH мае Bci повновЕl)кення та права
укJIасти цей ,Щоговiр, та викоцrвати своТ зобов'язання за цим .Щоговором та
здiйсrповапл цравочини, що ним передбаченi;
(с) йогО представниК бр напежнИм чицом
уповноважений пiдписати цей,Щоговiр та Акт приймання-передачi Прав
вимоги вiд iMeHi Клiента;
(d) Hi уклалешUI цього ,Щоговору, Hi виконання cBoix зобов'язань за цим
,Щоговором та правочинами, що ним
передбаченi, не суIIеречать його установIIим документам, чинному законодавству УкраiЪи, судовому
рiшенню або
будь-якому договору чи докр{енту, що е дJuI нього обовПязковими;
(е) йомУ не вiдомО про будь-яКi порушеннЯ зЕlпевненЬ та гарантiй,
що наданi у чьому,Щоговорi.
5.2, Фактор зЕ}певняе та гарантуе Клiентовi станом па.Щаry пiдписання наступне:
(а) BiH був належним чином зареестрований та законно icHye за законодавством Украiни та з
дотриманrrям у Bcix
iстотних вiдношеrтrrях всього законод€tвства, що застосову€ться до його
органiзацii та основноi

"r"ор"""r,

дiялъностi;

(Ь) BiH мае Bci повIIоваження та права укласти цей , та викоцrвати своТ зобов'язання за
цим ,Щоговором та
здiйсшовапЛ црЕlвочини, що ниМ передбаченi, включаючи, без обмежень, обслуговування Прав вимоги пiсля

Вiдступленlrя;

(с) його цредставник був належним чином
уповноважений пiдписати цей.Щоговiр та Акт приймантrя-передачi Прав
вимоги вiд iMeHi Фактора;
(d) Hi уклаДешUI цьогО .Щоговору, Hi виконанrrя своiх зобов'язаЕь за цим
.Щоговором та правочинами, що ним
передбаченi, не суперечать його установчим документам, чинному законодавству Украiни, судо"оrу
рiшенню або
рiшеннЮ будь-якогО компетеIIтнОго оргilнУ влади абО будь-якомУ договорУ чи докуменТУ, Що е для цього

обов'язковшtли;

(е)

йому не вiдомо про будь-якi порушенrrя Клiентом зiшевнень та гарантiй, що наданi цьому,Щоговорi.
У
б.

вирIшЕння спорIв

5,1.Усiспopи'щoBиникaютЬЗцьoгoдoгo@,виpiшyютьсяшJUIxoМпеpегoвopiвмiж
Стороrrами.

5.2. Якщо вiдповiдний спiр немоrкrrиво вирiшити шjUIхом переговорiв, BiH вирiшуечст в судовому порядку за
встановленою пiдвiдомчiстю та_пiдсуднiстютакого спору вiдпйiдно до чинногоъ yitpaiHr законодавства.
5.2.1. Позови до_ фiзичноi особи-пiдприемця пред'являьться в суд за заресстрованим
у встановленому законом
то!Iду мiсцем iI проживання або за зареестрованим у встановленому законом порядку,i"цеr i1 перебувЬння;
5,2.2. Позови до юридичних осiб пред'яЪляюЪься в суд за i'xHiM мiсцезнаходженням.

i

7.

строкдIiдоговору

i

6.1.щей договiр вважаеться укJIаденим
набирае чинностi
моrенту його пiдписання Сторона.л.tи та його
скрiплення печатк€lI\4и CTopig.
6.2.Строк цього ,Щоговору починае свiй перебiг у момент, визначений у п. 6.1 цього
,Щоговору та закiнчуеться

<_>_____L0___э.

63.Закiнчення строку цього .Щоговору не звiльняс Сторони вiд вiдповiдальностi за його порушення, яке мало мiсце
пiд час дii lщого,Щоговору.
6.4.ЯкщО iнше прямО не передбаЧено циМ ,ЩоговороМ або чинциМ законодавсТвом УкраТнИ, змiни
у чей ,Щоговiр
можугь бути BHeceHi тiльки за домовленiстю CTopiH, яка оформrпоеться додатковою
угодою до цього ,Щоговору,

6.5.Змiни до цього ,Щоговору набрJють чиннЬстi . ,йЁrоу наJIежного оформлення Сторонами вiдповiдноi
додатковоi угоди до rрого .Щоговору, якщо iнше не встановлено у самiй додатковiй угодi, цьому,Щоговорi або у
чинному законодавствi Украirп,l.
6.6.Яr<що iнше прямо не передбачено цим ,Щоговором або чинним законодавством УкраТни,
цей.Щоговiр може бри
розiрваний тiльки за домовленiстю CTopiH, яка оформлюеться додатковою угодою до цього ,Щоговору.
6.7.I]ей ,Щоговiр вважаеться розiрваний з моменту незЕ}JIежного оформлення Сторонами вiдповЙоi
додатковоi
угоди до цього .Щоговору, якщо iнше не встановлено у самiй додатковiй у.одi, llьoмy !оговорi або у чинному
з:lконодавствi УкраiЪи.
6.8,Дiя lдього .Щоговору приIмшIеться:
6,8.1. Пiсля повIIого виконання Сторонами власних обов'язкiв згiдно цього Щоговору;
6.8.2.у випадку набранrтя чинностi ухваJIи або рiшентrя суду про припинення дii цього.Щоговору;
6.8.З.За вимогою однiеi iз CTopiH, при yMoBi, якщо вона повiдомила про це друry Сторону .u три мiсяцi до
црипиненнJI цього .Щоговору.

з

S.

УМqВЦ КОНФIДЕНЦIЙНОСТI

ВсЯ iнформацiЯ про дiяльнiСть однiеi зi CTopiH цього Договору, яка стане вiдома iншiй CTopoHi цього .Щоговору в
3в'язкУ з пiдписаннЯ i/або виконанrrям, ilабО припинешUIм цьогО .Щоговору, а також )дчrови цього ,Щоговору, доповнень
i змiн до нього е конфiденцiйною iнформацiею. Конфiденцiйна iнформацiя не ilсоже бри передана для ознайомJIення
i/або викорИстанIUI третiмИ особамИ без попереДньоi письмОвоi згоди iншоТ Сторони, крiп.,t випадкiв розкриття
7.1.

конфiденцйнот iнформацii

у

випадках

та в

порядку, прямо передбачених цим .щоговором таlабо tмнним

законодавством Украiни.
7.2. Шляхом пiдписанrrя цього ,Щоговору Клiент надае Фактору безвiдкличну та безупловну згоду, а Фактор вiдповiдно
до цьогО.ЩоговорУ набувае права здiйсНюватИ розкриттЯ конфiденцiЙноi iнформацii, на користЬ TpeTix осiб, в тому
числi у випадку подальшого вiдступлення права грошовоi вимоги.

7.З. Пiдцисанням цьогО .ЩоговорУ представниКи CTopiH, якi пiдписУrоть цеЙ .Щоговiр вiд iMeHi CTopiH (надалi
Представники CTopiH), надають згоду та дозвiл на обробку cBoix персонtlльних даних для забезпечення вiдносин,
пов'язаниХ зi здiйсненНям стаryтнОi та господарськоi дiяльностi CTopiH вiдповiдно до iх Статуry та ix локальних
докупlентiв, вкJIюченшI ix до бази персон.rльних даних CTopiH, та поширення ix для виконаншI )л\,Iов цього.Щоговору
та отримання вiд CTopiH будь-якоi iнформацiТ, в тому числi щодо цього ,Щоговору. Представники CTopiH, як
фiзичнi
особи, набувають права суб'екта персонаJIьних даних згiдно Закону Украiни <про захист персонаJIьних даних).
Пiдписанням цього .Щоговору Представники CTopiH пiдтверджують, що iх повiдомлено як цро включення ix
персонrшьних даних до вiдповiднот бази персональних даних cTopiH, так i про меry збору цих даних та права, якi вони
набувають як суб'екти персонЕtльних даних, визначенi Законом Украiни <про захист персонаJьних даних), а також
те, що вони, дJUI виконання )л\{ов цього .Щоговору, надають право вiдповйним Сторонам, без подальшого окремого
повiдомленrrя ПредставНикiв CTopiH, самостiйнО визначатИ порядок використання та поширення cBoix персональних
даних, а також порядок доступу до cBoix персончrльних даних TpeTiM особам. Зазначена згода е безвiдкличною та не
обмежена строком дii.

8.1.

9.IНШI УМОВИ ЗА ЗГОДОЮ CTOPIH
Yci правовiдносини, що виникають з цього ,Щоговору або пов'язанi iз ним, у тому числi пов'язанi iз дiйснiстrо,

укладенням, виконаннlIм, змiною та припиненням цього.Щоговору, тлуil{аченням його 5лrлов, визначенням наслiдкiв
НеДiЙСНОСТi або порушення .Щоговору, регламентуються цим .Щоговором та вiдповiдними нормами чинного
законодавства УкраiЪи, а також застосовними до таких правовiдносин звичаями дiлового обороry на пiдставi
принципiв добросовiсностi, розумностi та справедливостi.
8.2. Пiсля пiдписаrшя цього .Щоговору Bci попереднi переговори за ним, лисч/вання, попереднi договори, протоколи
ПРО НаМiРИ Та бУдь-якi iншi ycHi або письмовi домовленостi CTopiH з питань, що так чи iнакшс стосуються цього
,ЩОГОВОРУ, ВТрачають юридичну сиJIу, Еtпе можуть братися до уваги при тлумаченнi умов Iрого.Щоговору,
8.З. СТоРони несУIъ вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у щопdу.Щоговорi реквiзитiв та зобов'язуютъся
СВОеЧаСЕО У ПИСЬМовiЙ формi повiдомJuIти iншу Сторону про ii змiЕу, а у разi неповiдомлення несуть
ризик настаншI
пов'язапих iз ним несцршIтливrrх наслiдкiв.
8.4. ЩОдатковi Угоди та додатки до цього .Щоговору е його невiд'емними частинами i мають юридичну сипу у разi,
ЯКЩО ВОНИ вrжладенi У письмовiЙ формi, пiдписанi Сторонами та скрiпленi ix печатками,
8.5. Bci ВИЦРЕlВДеннrl за текстом цього ,Щоговору мають силу та мож}ть братися до уваги викJIючно за
)д,Iови, що вони
У КОЖНОМУ ОКРеМоМУ ВипадкУ датованi, засвiдченi пiдписами CTopiH та скрiпленi iх печатками.
8.6. L{еЙ ДОГОВiР Реryлюетъся чинним законодtlвством УкраiЪи, а також Правилами наданшI послуг з факторингу
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС КДПIТАЛ),
8,7. I]еЙ
складений цри повному розумiннi Сторонами його рлов та термiнологii украiнською мовою у двох
'ЦОГОВiР
ЕtвтентичниХ примiрникаХ, якi маютЬ однаковУ юридичну силу, - по одному для кожноi iз CTopiH.

I0.ВUIПОВUIАЛЬНIСТЬ CTOPIH ЗА НЕВИКОНАННЯ
АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКРНАННЯ }rМОЦ ДОГОВОРУ
9.1. У випадку порушення зобовkзання, що виникае з цього .Щоговору (надалi iменуеться "порушення

,Щоговору"),

Сторона несе вiдповiдальнiсть, визначену цим,Щоговором та (або) чинним законодЕlвством УкраiЪи.
9.2. ПОРУШеШНЯМ ,ЩОговорУ е його невиконання або неналежне виконаннrI, тобто виконання з пор}.шеЕням )aмов,
визначецих змiстом цього .Щоговору.

9.3. Сторона не несе вiдповiдальностi за порушення ,Щоговору, якщо воно ст€lлося не з fi вини (умисду чи
необережностi).
9.4, Сторона Ввtuкаеться невинуватою i не несе вiдповiдальностi за порушення,Щоговору, якщо вона доведе, що вжила
Bcix залежних вiд неТ заходiв щодо нЕ}лежного виконання цього .Щоговору.
11.

пUIтвЕрджвння

ПiДтверджепня, що Клiент ознайомлений з нормами ч. 2 cTaTTi 12 Закону Украi'ни <Про фiнансовi послуги та
деРжавне реryJIювання ринкiв фiнансових посJqл) та Правилами надання посJIуг з факторинry ТОВАРИСТВД З

ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬШСТЮ (ФIНАНСОВА КОМIIАНIЯ <БIЗНВС КДПIТДЛ>.
(Клiент)
12.

МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH

г
l

ФАктор
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ ((DIHAHC ОВА
КОМПАНШ (БIЗНЕС КАПIТАЛ>

YKpaiHa, 0100l, пл. КиiЪ, вул. Еспланадна,З4l2, офiс 18
Тел. 536-01-56
код е,ЩРПОУ 40489610
р/р Ns 26501052600961 в fIАТ КБ <<IIриватбаню>

ý\]кОI!l[!,!лJуZ_ъ.

;::#.*,#ffi;
Ё_-"1RýЕ}l.fl"ДЗ;ч"
f;/я:ffii'#ъъýй

Wiy,Sy

(найменlвання, або ПIБ фiзичноi особи - пiдприемця)
(мiсцезнаходження, адrеса)
феквiзити, серiя та номер виписки з е.ЩР)

м.п.

L_)

Додаток 1
до примiрного .Щоговору Факторинry

ТоВ (Фк (БIзнЕс кАПIТАЛ>

Акт

приймання-передачi докумеrггацii
до Договору Факторипry М _
вiд <_> _20_

р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПДНLЯ (БIЗНЕС КДПIТДЛ>,

мiсцезнаходження: УкраiЪа,01001, м, КиiЪ, вул. Еспланадна,З4/2, офiс 18, (надалi iменуеться
''Фактор'') в особi
директора IIIлл<етка Бориса Володимировича, YKpailra, 01001, м. Киiв, вул. Еспланuдна, З4/2, офiс lSjЙо дiе на

з однiеi сторони,

пiдставi Статру,

та

(вказати наймеrтування, мiсцезнаходження та
реквiзити сторони або ПIБ фiзичнот особи - пiдприемця, серiя та ном9р
паспорта, ким 1 коли виданий, ап,Fеса)
(надалi
iменуеться
в
особi

"Клiент")

(вказати посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi)

що дiс на пiдставi

(вказати: стат)д, довiреностi, положсннlI тощо)
з iншоi сторони, в подадьшому разом iменуються "Сторонпllо а кожна окремо - i'Cropo"u'')
уклали цей Дкт про

насцlпне:

На виконання п.1.7. .ЩоговорУ ФакторингУ Nэ
ВЦ (->
20-, Укладеного мiж Фактором та Клiентом
(лал - <<Щоговiр>), Клiент передав, а Фактор прийняв наступну
Документацiю:

-

J\&

п/п

Найменування Боржника

Номер документу
-

Назва документу (номер та дата видачi,
оригiнал/ копiя)

1)

2)

з)
4)

Даtшй Акт прийп,rаншI-передачi складено в .щох примiрниках, по одному примiрнику для Фактора та Клiента,
мttють piBHy юридичну сшtу та е невiдОсмною частиною .Щоговору.
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ФАктор
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОIО
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА
KOMIЬHШ (БIзнЕс кАПIТАЛ>

УкраiЪа,01001, м. Киiв, вул, Еспланадна,З4l2, офiс 18
Тел.5З6_01-56
код

едпоу

р/р }Ф 26501

мФо з20649

40489610
1в

клI€нт

(найменрантrя, або ПIБ фiзичноi особи - пiдприемця)
(мiсцезнаходження, адреса)
феквiзити, серiя та номер виписки з е,ЩР)

IIAT КБ

<<Приватбанк>

м.п,

Wffi

,L-=-)

Додаток 2
до примiрного .Щоговору Факторинry

ТоВ (Фк (БIЗнЕс кАIIIТАЛ>

Акт

приймання-передачi права Вимоги
вiд <<_>>
до,Щоговору Фаrсгориrrry ПЬ _

20

()

м.

20_

р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕ)ItЕНОЮ ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНШ <БIЗНЕС КАПIТАЛ>,

мiсцезнаходження: УкраТна, 0100l, м. Киiв, вул. Еспланадна, З4l2, офiс 18, (надалi iменусться "Фактор") в особi

директора Шляхетка Бориса Володимировича,

що дiе на пiдставi Стаryry, з однiеi

сторони,

та

(вказати найменування, мiсцезнаходження та реквiзити сторони або ПIБ фiзичноТ особи - пiдприемця, серiя та номер
паспорта, ким i коли виданий, адреса)
(надалi
iменуеться
в
особi

"Клiснт")

(вказати посаду, прiзвище, iм'я, по батъковi)
що дiе на пiдставi
(вказати: статут, довiреностi, положення тощо)
з iншоi сторони, в подЕшьшому разом iменуються

наступне:

"Сторони",

_

а кожЕа окремо -

"Сторона") уклали даний Акт про

<<_>

На виконання п,1.6. ,Щоговору Факторинry }l!
вiд
20_, укпаденого мiж Фактором та Клiснтом
(далi - <Договiр>), Клiеrrт передав, а Фаrсгор прийняв право Вимоги до Боржника, а саме:

_у

nn,lL{In|_

Даний Акт приймання-передачi складено в двох примiрниках, по одному примiрнику для Фактора та Клiснта, що
мають piBHy юридичну силу та е невiд'емною частиною .Щоговору,

МIСЦЕЗНАХОДЖЕНILЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH

клI€нт

ФАктор

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА
коМПАнlя (БIЗнЕС кАПIТАЛ)

YKpaiHa,0l001, м. Киiв, вулЁЕспланадна,З4l2, офiс 18

(найменування, або ПIБ фiзичноi особи - пiдприемця)
(мiсцезнаходження, адреоа)

Тел. 536-01-56

код е,ЩРПОУ 40489610
р/р J,{Ъ 2650105260096
мФо з20649

ПАТ КБ <Приватбанк>

(реквiзити, серiя та номер виписки з еЩР)

.Щиректор

БпВ,

м.п.
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