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ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ 

  

 

м. Дніпро                                                                                     «___» __________20_____ р. 

 

      

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ 

КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – «Фактор»), юридична особа, що створена та існує за 

законодавством України, місцезнаходження якої: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, 

ідентифікаційний код юридичної особи 34513446, в особі Директора ______________________, 

що діє на підставі Статуту, з одного боку, та  

       _______________________________________(вказується повне найменування юридичної 

особи або ПІБ фізичної особи-підприємця) (далі – «Клієнт»), ідентифікаційний код (для 

юридичної особи)/реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспортні дані  

(для фізичної особи-підприємця)_______________________________, місцезнаходження/адреса 

проживання якого(-ої):________________________________________________________, в особі 

_______________________________________________________ (вказується посада, ПІБ - для 

юридичної особи), який (-а) діє на підставі ___________________________ (вказується 

документ, на підставі якого діє),  з другого боку, надалі разом – «Сторони», а кожна окремо 

- «Сторона», уклали цей Договір факторингу (далі – «Договір»), про наступне: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Клієнт відступає Факторові своє право грошової вимоги згідно 

_________________________ (вказуються реквізити договорів, укладених між Клієнтом та 

Боржником), укладеного (-их) між _________________________ (вказується повне 

найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи Боржника), місцезнаходження/адреса 

проживання якого(-ої): ________________________, ідентифікаційний код юридичної 

особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків та паспортні дані  

_________________________ (надалі – «Боржник») і Клієнтом, надалі по тексту іменований – 

«Основний Договір», а Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату на 

умовах цього Договору.   

1.2.  Із цього Договору випливає, що Фактор займає місце Клієнта (як Кредитора) у 

зобов'язаннях, які виникли за Основним Договором відносно всіх прав Клієнта, у тому числі 

права одержання від Боржника  _________________________  (вказується перелік видів 

зобов’язань, в тому числі основного зобов’язання, процентів, штрафів, пені тощо, їх обсяг). 

Загальний розмір зобов’язань складає _______________________________________________ 

(вказується загальна сума зазначена цифрами та прописом в грошовому вираженні) грн.                                  

У разі наявності забезпечення за Основним Договором до Фактора переходять права на таке 

забезпечення.  

1.3. Право грошової вимоги вважається переданим Факторові в момент підписання Договору. 

1.4. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, але не відповідає за 

невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником. 

1.5. Фактор має право здійснити наступне відступлення вимоги. 

 

2. ОПЛАТА Й ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 

2.1. За відступлене право грошової вимоги до Боржника за Основним договором Фактор 
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передає Клієнтові   (вказується сума зазначена цифрами та прописом                                         

в грошовому вираженні) грн. 

2.2. Фактор зобов'язується протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання цього 

Договору та отримання суми винагороди, передбаченої п. 2.3 цього Договору, перерахувати  

грошові  кошти  в безготівковій формі на поточний рахунок Клієнта 

______________________(вказуються реквізити рахунку Клієнта), в сумі відповідно до п. 2.1 

даного Договору. 

2.3. Клієнт зобов’язується здійснити плату (оплатити винагороду) Фактору за виконання ним 

функцій  передбачених  цим  Договором  у  розмірі ______________ (вказується сума 

зазначена цифрами та прописом в грошовому вираженні) грн. в безготівковій формі на 

поточний рахунок Фактора ______________ (вказуються реквізити рахунку Фактора) 

протягом 10 (десяти) робочих днів  після підписання даного Договору. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Обов'язки Клієнта: 

3.1.1. Відступити Факторові право грошової вимоги згідно з умовами цього Договору. 

3.1.2. Не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після набрання чинності даним Договором сповістити 

Боржника про укладення цього Договору й повідомити про належність платежу Факторові, у 

письмовому вигляді (листом з повідомленням про вручення або особисто під підпис) із з 

зазначенням грошової вимоги, яка підлягає виконанню, та найменування й реквізитів Фактора, 

якому має бути здійснений платіж, а також надати Фактору належним чином засвідчену копію 

повідомлення про відступлення права вимоги з відміткою Боржника про отримання ним 

вказаного повідомлення чи копію повідомлення про вручення Боржникові повідомлення про 

відступлення права вимоги. 

3.1.3.  Передати Факторові всі необхідні документи, які свідчать про його право грошової 

вимоги до Боржника протягом 1 (одного) дня з з дати укладення цього Договору за актом 

прийому-передачі документів. 

3.1.4. Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, право якого 

відступається згідно із цим Договором. 

3.1.5. Дотримуватись конфіденційності інформації. 

3.1.6. Надати Факторові всі документи для ідентифікації як самого Клієнта так і кінцевого 

вигодонабувача, відповідно до чинного законодавства. 

3.1.7. Оплатити Факторові винагороду, передбачену п. 2.3 цього Договору. 

3.2. Обов'язки Фактора: 

3.2.1. Оплатити суму визначену в п. 2.1. цього Договору у разі виконання Клієнтом усіх своїх 

обов’язків на умовах, передбачених цим Договором. 

3.2.2. Визначити перелік документів необхідних для засвідчення права грошової вимоги до 

Боржника. 

3.2.3. Дотримуватись конфіденційності інформації 

3.3. Права Клієнта: 

3.3.1. Має право на належне виконання Фактором всіх зобов'язань за цим Договором. 

3.3.2. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником грошового 

зобов'язання, право вимоги якого відступається згідно із цим Договором. 

3.3.3. Має право доступу до інформації щодо діяльності Фактора. 

3.4. Права Фактора: 

3.4.1. Має право на належне виконання Клієнтом всіх зобов'язань за цим Договором. 

3.4.2. Вимагати від Клієнта письмового повідомлення Боржника про відступлення вимоги 

Фактору відповідно до цього Договору. 

3.4.3. З набуттям прав на право вимоги до Боржника самостійно визначати свою політику 

щодо стягнення боргу у відповідності до внутрішніх правил Фактора та законодавства України. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність згідно даного Договору та чинного законодавства України. Порушенням 
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зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов 

даного Договору. 

4.2. Сторони не відповідають за порушення своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо воно 

відбулося не з їхньої вини, зокрема і при виникненні форс-мажорних обставин. Сторона 

вважається не винною, якщо вона доведе, що прийняла всі залежні від неї міри для належного 

виконання своїх зобов'язання. 

4.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань відповідно до Розділу 2 даного Договору 
винна Сторона має сплатити на користь іншої Сторони пеню у розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. 
4.4. За затримку в передачі документів згідно з п. 3.1.3 цього Договору Клієнт сплачує  на 

вимогу Фактора штраф у розмірі 10 (десяти) відсотків від суми, вказаної у. 2.1 Договору. 

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 

5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами й діє до 

  ____________  (вказується строк дії договору). 

5.2. Після підписання цього 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. 

 

6. ПОРЯДОК ЗМІНИ Й ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

 

6.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, 

зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, що набирають 

чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди у письмовій 

формі. 

6.2. Сторона, яка виступає ініціатором внесення змін надсилає письмову пропозицію із 

змінами та/або доповненнями до цього Договору рекомендованим листом іншій Стороні. 

Сторона, яка отримала пропозицію, має протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання 

листа або прийняти пропозицію і підписати додаткову угоду або надати вмотивовану відмову. 

6.3. Договір може бути достроково розірваний (припинений):  

- за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Після 

розірвання Сторони повертають одна одній усе отримане за Договором, а Клієнт також сплачує 

за користування коштами проценти у розмірі облікової ставки НБУ України за весь період 

фактичного користування. 

- за рішенням суду. 

6.4. Усі суперечки, пов'язані із цим Договором вирішуються шляхом переговорів між 

сторонами. Якщо суперечка не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в 

судовому порядку певному відповідним чинним законодавством України. 

 
7. ІНШІ УМОВИ 

 

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, 

регламентуються відповідними нормами чинного законодавства України. 

7.2. 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 (за наявності). 

7.3. Підписанням цього договору Клієнт одночасно підтверджує, що: 

- інформація зазначена в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» надана Клієнту в повному обсязі; 

- Клієнт ознайомлений із внутрішніми Правилами надання фінансових послуг з факторингу 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА  КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ 

КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», затверджених Наказом Директора від 28.12.2021 № 8/0 (надалі – 

Внутрішні правила) та розміщених на  офіційному веб-сайті Фактора за адресою: 

http://www.rfs.in.ua у відкритому доступі; 

- Клієнт отримав один екземпляр оригіналу цього Договору.  
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7.4. Фізичні особи відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», шляхом 

підписання даного Договору надають згоду на обробку та використання їх персональних даних 

(паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, особисті відомості, 

відомості про місце проживання, зображення, інші персональні дані) виключно з метою та в 

межах виконання вимог законодавства про фінансові послуги, фінансовий моніторинг та 

податкового законодавства України. 

Фізичні особи також посвідчують, що повідомлення про включення даних про них до бази 

персональних даних отримали, із правами, які вони мають відповідно до змісту ст. 8 Закону 

України «Про захист персональних даних», ознайомлені та шляхом підписання в тому числі 

даного Договору надають свою згоду на передачу своїх персональних даних третій особі 

виключно в межах Закону України «Про захист персональних даних» та інших чинних 

нормативно- правових актів, здійснення повідомлень про передачу третій особі їх персональних 

даних не вимагають.  

7.5. Цей Договір складено відповідно до Внутрішніх правил Фактора. 

7.6. Цей Договір, складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, 

українською мовою, у кількості 2 (двох) автентичних примірників, які мають однакову юридичну 

силу. 

8. ПIДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРIН: 

 

                          ФАКТОР: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, буд.30 

Ідентифікаційний код  34513446 

п/р _____________________________ 

в _______________________________ 

код банку  _______________________ 

тел.: +38 (056) 373 95 97 

 

 

 

 

Директор ______________ __________________ 

                        (підпис)                       (П.І.Б.) 

                                

  

М.П. 

 

КЛІЄНТ: 

 

 

(найменування юридичної особи та її 

місцезнаходження/прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи-підприємця та адреса її 

проживання) 

 

(ідентифікаційний код  для юридичної особи/ 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків та паспортні дані  для фізичної особи ) 

 

 

__________________________________________ 

(номер поточного рахунку, назва та код банку) 

 

Тел.:_______________________________________ 

___________ ______________ ______________ 

(посада,                  (підпис)                (П.І.Б.) 

для юридичної особи)   

 

 М.П. (за наявності)                             

 

 

 


