ДОГОВІР ПРО УЗГОДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ
м.Київ
«_____»______201_ р.
ПРЕАМБУЛА
Цей Договір укладено між:
1.Новим кредитором: _________________________, ідентифікаційний номер ______________. та
2.Первісним кредитором: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНХАБ», код ЄДР 40323867,
місцезнаходження: 04073, м.Київ, Куренівський провулок, буд. 17 літ.Ш,
стосовно права грошової вимоги до Боржників Первісного кредитора, що буде відступатись на користь
Нового кредитора в порядку, передбаченому цим Договором.
1.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Первісний кредитор та Новий кредитор – особи, відомості про яких зазначено у преамбулі до цього
Договору, які на підставі наявності повної цивільної правоздатності уклали цей Договір;
1.2. «Боржник» -позичальник, Право грошової вимоги до якого відступається за цим Договором. Поняття
«Боржник» застосовується як до окремого Боржника так і до сукупності Боржників.
1.3. «Право вимоги» – означає право вимагати сплати грошових коштів, яке належать Первісному кредитору
за договором (договорами) позики, згідно преамбулі цього Договору (надалі – Позика). Поняття «Позика»
застосовується як до кожної окремої Позики, так і до сукупності Позик);
1.4. «Борг», «Заборгованість» - означає суми грошових коштів, належні до сплати Первісному кредитору
Боржником, включаючи суми позики, процентів за користування позикою, будь-які інші суми, що належать до
сплати за Позикою, штрафних санкцій (неустойки) тощо, право вимоги яких відступатиметься на користь
Нового кредитора.
1.5. Будь-яке посилання в Договорі на законодавство є посиланням на всі закони та інші нормативні акти,
чинні у відповідний час; посилання на цей Договір або будь-який інший договір, угоду чи документ є
посиланням на такий договір, угоду чи документ з урахуванням всіх змін і доповнень до такого договору чи
угоди; заголовки статей, пунктів і додатків у цьому Договорі використовуються виключно для зручності та
полегшення посилання та не впливають на тлумачення цього Договору чи його відповідних положень;
залежно від контексту, терміни, що використовуються в множині, мають таке ж значення, що і в однині, і
навпаки.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1.
Первісний кредитор відступатиме належне йому Право вимоги за Позикою, а Новий кредитор
прийматиме в повному обсязі Право вимоги, що належить Первісному кредитору за Позикою та сплачуватиме
Первісному кредитору грошові кошти за відступлене Право вимоги в порядку, передбаченому цим
Договором.
2.2.
Право вимоги, що відступається Первісним кредитором Новому кредитору, являтиме виключно право
грошової вимоги , що набуте Первісним кредитором внаслідок надання Позики Боржнику або на підставі
договору відступлення прав вимоги, укладеного відповідно до законодавства.
2.3.
Первісний кредитор відповідає за дійсність Права вимоги, що відступається, але не відповідає за
подальше невиконання чи неналежне виконання Боржником зобов’язань за Позикою.
2.4. Угоди щодо відступлення конкретних Прав вимог укладаються шляхом вчинення сторонами Договору
відступлення права вимоги та із складанням Реєстру відступлених на користь Нового кредитора прав
вимоги, що є невід’ємною частиною Договору відступлення права вимоги.
2.5. Повідомлення Боржника про відступлення Права вимоги до нього відбувається в такого відступлення
письмово в електронному вигляді відповідно до Правил користування інформаційно-аналітичними
послугами он-лайн Платформи www.finhub.ua, визначених Оператором FINHUB, до виконання яких
приєднався Боржник шляхом їх визнання (укладання договору приєднання).
2.6.
Сторони погодили, що укладатимуть угоди про відступлення прав вимоги, які характеризуються
наступним:
- факт укладання Договору позики в письмовому вигляді із застосуванням послуг Платформи
www.finhub.ua та використанням Електронного підпису відповідно до Закону України «Про електронну
комерцію»;
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-

перебування даних, що підтверджують правосуб’єктність Боржника у розпорядженні Оператора
Платформи: www.finhub.ua;
ідентифікація Позики та договорів, на підставі яких Первісним кредитором набуте право вимоги за
Позикою за ID відповідного Договору, наданим Платформою;

2.7.
Сторони взаємно свідчать про відсутність в них вступити у відносини факторингу наміру та
здійснюватимуть відступлення прав вимоги керуючись ст. ст. 512-514 Цивільного кодексу України без наміру
3. ЦІНА ВІДСТУПЛЕННЯ
3.1.
Сторони домовились, що загальна сума заборгованості Боржників за Позиками, право вимоги до яких
відступається Новому кредитору,
становитиме суму , вказану в реєстрах відступлених прав вимоги, що
укладатимуться сторонами з метою фіксації правочинів, право вимоги за якими відступається Новому
кредитору.
3.2.
Новий кредитор має право здійснити авансування майбутніх платежів, спрямованих на оплату
відступлення на його користь прав вимоги. Таке авансування відбувається із застосуванням засобів
Платформи www.finhub.ua в порядку та на умовах, встановлених Правилами функціонування Платформи
www.finhub.ua.
3.3.
Сторони констатують, що припинення зобов’язання із сплати коштів Новим кредитором може
відбуватись шляхом зарахування зустрічних однорідних (грошових) вимог Сторін, збігу боржника та
кредитора в одній особі та іншими шляхами, встановленими цивільним законодавством України.
3.4.
У випадку здійснення авансування згідно п.3.2 цього Договору, за відсутності в Нового кредитора
наміру здійснити набуття прав вимоги у Первісного кредитора, Первісний кредитор повертає Новому
кредитору сплачені грошові кошти із застосуванням засобів Платформи www.finhub.ua в порядку та на
умовах, встановлених Правилами функціонування Платформи www.finhub.ua.
4. ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ
4.1. З моменту відступлення до Нового кредитора переходитимуть права грошової вимоги Первісного
кредитора за Позикою згідно Реєстрів, що формуватимуться задля фіксації такого відступлення, у зв’язку з чим
Новий кредитор набуває права вимагати від Боржника своєчасного та належного виконання зобов’язань, що
кореспондують відступленому праву вимоги, в тому числі: погашення суми позики, сплати процентів
(відсотків) за користування позикою, неустойки, в тому числі і прострочених платежів за Позикою.
4.2. В день відступлення відповідного права вимоги Новий кредитор набуває доступ до інформації про
Боржника та відступлене Право вимоги засобами Платформи www.finhub.ua
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН, ЩО ВИНИКАТИМУТЬ ВНАСЛІДОК ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ
5.1. Первісний кредитор зобов’язаний:
5.1.1. перерахувати Новому кредитору , будь-які грошові кошти в національній валюті України, що отримані
від Боржника на рахунки Первісного кредитора, з метою виконання ним своїх зобов’язань за Позикою, після
переходу Права вимоги до Нового кредитора. Грошові кошти перераховуються Первісним кредитором
протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня отримання таких коштів від Боржника;
5.1.2. не пред’являти претензій та не подавати позовів до Боржника щодо Права вимоги з моменту його
відступлення, будь-яким доцільним та можливим шляхом сприяти подальшому виконанню Боржником
зобов’язань на користь Нового кредитора.
5.2. Новий кредитор має право:
5.2.1. Реалізовувати набуте право вимоги будь-яким чином, не забороненим чинним законодавством
України;
5.2.2. Взаємодіяти з Боржником засобами Платформи www.finhub.ua, укладати будь-які правочини
(договори, угоди) з Боржником, в тому числі щодо реструктуризації суми Боргу, продовження строку
погашення Боргу, повного чи часткового прощення суми Боргу та ін.;
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5.2.3. розпоряджатися Правом вимоги на свій власний розсуд, в тому числі, відступати Право вимоги на
користь третіх осіб.
6. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ
6.1. Кожна зі Сторін заявляє та гарантує іншій Стороні, що наступні заяви та гарантії є правдивими, точними і
повними на дату укладення цього Договору:
6.2. Кожна Сторона є правоздатною та дієздатною, має необхідний обсяг повноважень для укладання цього
Договору.
6.3. Ні підписання цього Договору, ні будь-яке виконання відповідно до цього Договору не порушують будьякого узятого на себе зобов'язання, контракту, боргу чи угоди, яким така Сторона є юридично зобов'язаною, і
не порушують законодавства, що застосовується до такої Сторони.
6.4. Цей Договір належним чином санкціонований та оформлений кожною Стороною чи уповноваженим нею
представником (представниками). З моменту підписання уповноваженим представниками Сторін цей Договір
є дійсним, чинним та обов’язковим для виконання Сторонами, навіть у примусовому порядку у відповідності
до умов цього Договору. Ніякі подальші узгодження, схвалення чи дозволи не потрібні для укладання,
дійсності чи можливості примусового виконання цього Договору чи добровільного виконання цього Договору
такою Стороною, крім випадків, прямо передбачених у цьому Договорі.
6.5. Додаткові гарантії Первісного кредитора. Первісний кредитор заявляє та гарантує, що:
6.5.1. Набуття прав вимоги, що відступатимуться Новому кредитору, за належних правових підстав та
наявність повного та нічим не обмеженого права на відступлення Права вимоги до Нового кредитора;
6.5.2. відсутність будь-якого обтяження, заборони, обмеження для здійснення відчуження Прав вимоги
Новому кредитору.
6.5.4. Укладання цього Договору відповідає дійсним намірам Первісного кредитора та є доцільним для нього.
7.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Умови даного Договору, доповнень і додатків до нього, окремих договорів, що укладатимуться між
Сторонами внаслідок укладання цього Договору, а також інформація, що стала відомою Сторонам під час
виконання цього Договору (далі – Інформація) є суворо конфіденційними і не підлягають розголошенню.
Інформація визнається конфіденційною і не підлягає розголошенню, коли вона стосується прав та обов’язків,
інтересів або ділової репутації кожної зі Сторін та Боржників.
7.2.
Сторони зобов’язуються, як протягом строку дії цього Договору, так і після його припинення, не
розкривати будь-якій особі (окрім як з дозволу іншої сторони цього Договору) будь-яку інформацію, яку
Первісний кредитор або Новий кредитор отримали за або у зв’язку з цим Договором, окрім як:
7.2.1. власним працівникам, посадовим особам або агентам, або іншим особам, чиї функції є або можуть
бути будь-яким чином пов’язані з цим Договором;
7.2.2. у зв’язку з будь-яким адміністративним, регулятивним або іншим провадженням, що виникає з або у
зв’язку з цим Договором, або захистом чи збереженням своїх прав в такому провадженні;
7.2.3. це вимагається судом компетентної юрисдикції в порядку дослідження документів або будь-яким
іншим чином;
7.2.4. відповідно до будь-якого закону або нормативного документу чи вимоги будь-якого державного
органу, відповідно до яких така Сторона повинна або як правило діє;
7.2.5. будь-якому державному, банківському або податковому органу, що має юрисдикцію над такою
Стороною, на його запит;
7.2.6. своїм аудиторам, страховим компаніям або юридичним чи іншим професійним радникам.
7.3.

Вищенаведене обмеження не застосовується до:

7.3.1. інформації, яка вже є відомою одержувачу іншим чином, ніж в порушення цього розділу 7;
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7.3.2. інформації, отриманої також з іншого джерела на умовах, що не вимагають збереження її
конфіденційності;
7.3.3. інформації, яка є або стане загальнодоступною іншим чином, ніж в порушення цього розділу 7
Договору.
7.4.
Положення цього розділу 7 цього Договору зберігають чинність після будь-якого випадку припинення
цього Договору.
7.5. Сторони зобов'язуються вжити всіх можливих заходів, необхідних для того, щоб усі відомості, документи,
інформація в електронному вигляді, що стали відомими (доступними) у процесі дії Договору, не були якимнебудь чином розголошені, у тому числі після припинення дії даного Договору.
7.6. Сторони не матимуть ніяких взаємних зобов'язань по нерозголошенню конфіденційної інформації у
відношенні один одного та/або божників і не будуть нести відповідальність за її розголошення, якщо
зазначена інформація є або стає загально відомою з ініціативи Боржника або його довіреної особи.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1
У випадку передачі Новому кредитору недійсного Права вимоги, Первісний кредитор зобов’язується
відшкодувати Новому кредитору Ціну, сплачену за таку Недійсну вимогу в повному обсязі.
8.2. У разі надання Новому кредитору недостовірної інформації щодо розміру заборгованості Боржника, а
саме: заборгованість Боржника виявиться меншою ніж зазначено у реєстрі, що є додатком до цього Договору,
Первісний кредитор зобов’язаний відшкодувати Новому кредитору різницю між зазначеною у Таблиціпреамбулі сумою заборгованості та фактичною заборгованістю Боржника. Первісний кредитор зобов’язаний
здійснити відшкодування не пізніше 5 (п’яти) календарних днів від дати отримання від Нового кредитора
письмової претензії.
8.3.
У разі виявлення фактів шахрайства з боку Боржника щодо укладених договорів, та у випадку
наявності вини у цьому Первісного кредитора, Первісний кредитор зобов’язаний відшкодувати Новому
кредитору суму, що дорівнює сумі заборгованості такого Боржника, зазначеній у Таблиці-преамбулі цього
Договору. Первісний кредитор зобов’язаний здійснити відшкодування не пізніше 5 (п’яти) календарних днів
від дати отримання від Нового кредитора письмової претензії.
9. ОСОБЛИВІ УМОВИ
9.1. Цей Договір укладено Сторонами у письмовій формі з використанням он-лайн Платформи www.finhub.ua
згідно Правил, встановлених Оператором Платформи, до виконання яких приєднались Сторони у
встановленому Оператором порядку. Сторони погодили застосування до їх відносин Закону України «Про
електронну комерцію» у частині, що їх стосується, зокрема – застосування Електронного підпису для
підтвердження вчинення правочину. В такому самому порядку Сторонами будуть укладатись договори
відступлення прав вимоги внаслідок укладання цього Договору.
9.2. В зв’язку із задіянням послуг Оператора, за угодою Сторін, з використанням Платформи, доступ до сервісів
якої одержують Сторони за власним Обліковим записом, вчиняються наступні дії, пов’язані з цим Договором:
- підписання Договору електронними підписами Сторін;
- обмін повідомленнями та вимогами, в тому числі – вимоги (повідомлення) про претензії щодо
дійсності прав вимоги, повідомлення Боржників про відступлення прав вимоги щодо них;
- повідомлення про зміну платіжних та інших реквізитів Сторін ;
- одержання інших інформаційних повідомлень
9.3. В зв’язку із забезпеченням письмової форми цього Договору засобами, вказаними у п.9.1, жодна із Сторін
не має права посилатись на недодержання письмової форми цього Договору чи документів, пов’язаних з його
виконанням, через застосування електронного вигляду відтворення та фіксації інформації.
9.4. Жодна із Сторін не набуває жодних прав вимоги до Оператора внаслідок або у зв’язку з невиконанням чи
неналежним виконанням Сторонами взаємних зобов’язань, а Оператор не несе відповідальності за будь-які
неправомірні дії Сторін відносно одне одного.
9.5. Сторони сплачують винагороду Оператору за надання інформаційно-аналітичних послуг та здійснюють
взаємодію з Платформою в порядку, встановленому Правилами.
4

9.6. Автентичний зміст цього Договору зберігається засобами Платформи www.finhub.ua. Кожна із Сторін має
можливість роздрукувати текст Договору для забезпечення його незмінності шляхом використання власних
друкарських, комп’ютерних засобів необмежену кількість разів. У випадку невідповідності тексту,
роздрукованого Стороною, тексту, що міститься на Платформі та фіксується Оператором із застосуванням
відповідних технічних засобів, пріоритет має текст, зафіксований Оператором.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Цей Договір вступає в силу у дату його підписання Сторонами та залишається чинним до дати повного
виконання Сторонами усіх зобов’язань за цим Договором.
10.2.

Сторони цим підтверджують, що вони дійшли згоди з усіх істотних умов цього Договору.

10.3. Зміни та доповнення до цього Договору вважаються чинними лише за умови їх викладення в
письмовій формі та підписання кожною Стороною або від імені кожної зі Сторін.
10.4. Всі спори, що випливають з Договору, в тому числі ті, що стосуються його порушення, розірвання,
тлумачення чи недійсності, у разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів будуть розглядатися судом
за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
10.5. Цей Договір є обов’язковим та дійсним для та на користь кожної Сторони цього Договору, а також її
правонаступників. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.
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