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ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № ___________ 

 

місто Київ                                                                                                                            ___________ року 

 

 __________________________________________________________________________, та 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«МУСТАНГ ФІНАНС», яке створене та існує за законодавством України, (далі – Фактор), в особі 

Директора ______________________, яка діє на підставі Статуту,  

уклали цей Договір факторингу, в якому домовились про наступне: 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ТЛУМАЧЕННЯ 

1.1. Терміни з великої літери, що вживаються у цьому Договорі, мають наступні значення: 

«Договір» означає цей Договір факторингу №. 

«Боржник»  
«Кредитний договір» означає Кредитний договір №  

«Договори забезпечення» означає укладені між Клієнтом в якості заставодержателя та 

Боржником в якості заставодавця з метою забезпечення виконання зобов’язань Боржника за 

Кредитним договором наступні договори застави майна, а саме: 

«Борг» означає суми заборгованості Боржника перед Клієнтом за основною сумою кредиту та 

нарахованими процентами за користування кредитом за Кредитним договором, строк платежу за 

якими настав, що станом на дату укладення цього Договору складаються з наступного: 

«Права вимоги» означає права грошової вимоги Клієнта (як кредитодавця) до Боржників (як 

до позичальників) за Кредитними договорами, включаючи будь-які та всі права вимоги та засоби 

захисту прав, які доступні Клієнту в якості кредитодавця за Кредитними договорами, а також в якості 

заставодержателя за Договорами забезпечення, щодо суми Боргу, яка належить до сплати 

Боржниками Клієнту за Кредитними договорами на день набуття цим Договором зобов’язальної 

сили. 

«Сума фінансування» означає грошові кошти, які Фактор зобов’язується передати в 

розпорядження Клієнта в порядку та на умовах, визначених цим Договором. 

«Винагорода» означає визначену умовами цього Договору плату Клієнта Фактору за надані 

послуги факторингу. 

«Документи» означає оригінали або копії документів, що стосуються Прав вимоги, у тому 

числі, але не виключно: 

- копії Кредитних договорів та Договорів забезпечення; 

- виписки з рахунків Боржників, які підтверджують наявність та розмір Боргу Боржників перед 

Клієнтом; 

- копії документів, що стосуються претензійно-позовної роботи Клієнта щодо стягнення Боргу 

та/або звернення стягнення на предмети забезпечення за Договорами забезпечення. 

  «Акт приймання-передачі» означає письмовий акт, який складається між Клієнтом та 

Фактором після передачі Клієнтом Фактору Документів відповідно до умов цього Договору.  

«Сторони» означає Клієнта та Фактора разом, а «Сторона» означає окремо або Клієнта, або 

Фактора. 

«Повідомлення про відступлення» означає письмове повідомлення про відступлення Прав 

вимоги за цим Договором, що надається Клієнтом Боржникам українською мовою. 

«Робочий день» означає день (окрім суботи та неділі), у який банки відкриті для здійснення 

загальної діяльності у місті Києві. 

1.2. 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; залежно від контексту, терміни, що використовуються в 

множині, мають таке ж значення, що і в однині, і навпаки. 

1.3. Заголовки статей, розділів і Додатків вживаються тільки для зручності посилання та не 

впливають на тлумачення відповідних положень цього Договору. 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
2.1. В порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, Фактор зобов’язується сплатити 

Клієнту Суму фінансування в розмірі ___________,00 гривень (________ гривень 00 копійок), а 

Клієнт зобов’язується відступити Факторові Права вимоги щодо частини Боргу за Кредитними 

договорами в загальному розмірі, еквівалентному __________,00 гривень (______ гривень 00 

копійок) за курсом НБУ на дату укладення цього Договору, у тому числі щодо: 

  - частини процентів за користування кредитом, наданим в доларах США, за Кредитним 

договором в розмірі ________; 

- частини основної суми кредиту за Кредитним договором в розмірі _______,00 гривень; 

2.2. Сторони розуміють та погоджуються з тим, що операція факторингу за цим Договором не 

є забезпечувальним відступленням, фінансування Клієнта здійснюється шляхом купівлі Фактором 

Прав вимоги, Фактор набуває Права вимоги щодо частини Боргу в розмірі, визначеному у п. 2.1. 

цього Договору, яку він одержить від Боржника на виконання вимоги, а Клієнт не відповідатиме 

перед Фактором, якщо одержані ним суми будуть меншими від суми, сплаченої Фактором Клієнту. 

2.3. Права вимоги переходять від Клієнта до Фактора в обсязі, визначеному в п. 2.1. цього 

Договору, з моменту набрання чинності цим Договором. 

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ СТОРІН 
3.1. Сплата Фактором Клієнту Суми фінансування в розмірі, визначеному в п. 2.1. цього 

Договору, здійснюється шляхом її безготівкового перерахування Фактором на банківський рахунок 

Клієнта не пізніше ___________ року за наступними реквізитами: 

Призначення платежу: «Фінансування за Договором факторингу № __________ ТОВ «ФК 

«МУСТАНГ ФІНАНС» (ідентифікаційний код ___________)». 

3.2. Клієнт сплачує Фактору Винагороду в сумі _________ (______ гривень 00 копійок) у день 

набрання чинності цим Договором, шляхом безготівкового перерахування Винагороди на 

банківський рахунок Фактора № __________________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________. 

3.3. Усі банківські витрати, пов’язані з платежами за цим Договором або у зв’язку з ним, 

сплачуються Стороною, яка робить такий платіж. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Сторони зобов’язуються повною мірою співпрацювати між собою для забезпечення 

дотримання усіх положень цього Договору.  

4.2. Клієнт зобов’язаний: 

(i) не пізніше 5 (п’яти) Робочих днів з моменту сплати Фактором Клієнту Суми 

фінансування в порядку та на умовах, визначених у п. 3.1. цього Договору, передати 

Фактору Документи, що підтверджують Права вимоги до Боржників, за Актом 

приймання-передачі; 

(ii) не пізніше 5 (п’яти) Робочих днів з моменту набрання цим Договором чинності 

направити/вручити Боржникам Повідомлення про відступлення Прав вимоги та 

надати копію таких Повідомлень про відступлення Факторові разом з документами, 

що засвідчують факт їх направлення/вручення Боржникам; 

(iii) перерахувати на банківський рахунок Фактора № __________ в Банк, МФО ______, 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________, будь-які грошові кошти, отримані в 

рахунок погашення зобов’язань за будь-яким із Кредитних договорів, Права вимоги за 

якими відступлено Фактору за цим Договором, протягом 5 (п’яти) Робочих днів з дня 

отримання таких коштів від Боржників та/або третіх осіб і повідомляти Фактора про 

факт отримання таких грошових коштів протягом 2 (двох) Робочих днів з дня 

отримання таких коштів;  

(iv) протягом 1 (одного) Робочого дня з дати отримання письмового доручення Фактора та 

за його рахунок здійснити в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна заміну 

заставодержателя з Клієнта на Фактора за Договорами забезпечення, Права вимоги за 

яким було передано Фактору згідно з цим Договором, та надати Фактору на 

підтвердження заміни відповідні витяги з цього Реєстру.  
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4.3. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання будь-яким із Боржників 

грошового зобов’язання, Права вимоги за яким відступаються згідно з цим Договором. 

4.4. Фактор зобов’язаний: 

(i) сплатити Клієнту Суму фінансування в строки та порядку, передбаченими цим 

Договором; 

(ii) самостійно реалізовувати передані йому Права вимоги до Боржників. 

4.5. Фактор має право: 

(i) здійснювати будь-які не заборонені чинним законодавством України дії для реалізації 

Прав вимоги та отримання суми заборгованості від Боржників особисто або 

уповноважувати на це третіх осіб (зокрема, але не виключно, шляхом укладання 

відповідних договорів доручення). Клієнт ані в цілому, ані в частині, не відповідає за 

невиконання або неналежне виконання Боржниками грошової вимоги, право якої 

відступається і яка пред'явлена до виконання Фактором; 

(ii) розпоряджатися Правами вимоги на свій власний розсуд, в тому числі відступати 

Права вимоги на користь третіх осіб в порядку та на умовах, визначених Кредитними 

договорами, Договорами забезпечення та чинним законодавством України. 

4.6. Клієнт має право: 
 (і)       отримати Суму фінансування в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

 (іі)  долучати Фактора до справи у якості позивача, стягувача, кредитора (шляхом 

процесуального правонаступництва або іншим чином) в усіх існуючих спорах, судових процесах та 

провадженнях стосовно Прав вимоги за будь-яким із Кредитних договорів та/або Договорів 

забезпечення, в яких бере участь Клієнт, в тій мірі, в якій це не заборонено чинним законодавством 

України, що застосовується. У випадках, коли чинне законодавство України не залишає можливості 

для того, щоб долучити Фактора до справи у якості позивача, стягувача, кредитора (шляхом 

процесуального правонаступництва або іншим чином) в існуючих спорах, судових процесах, 

виконавчих або будь-яких інших провадженнях, Фактор та Клієнт проведуть переговори в дусі доброї 

волі для того, щоб знайти спосіб вирішення питання про передачу вигоди від відповідних рішень 

судів, судових процесів, виконавчих або інших проваджень Фактору. 

 4.7. Клієнт підтверджує, що Фактор повідомлений про всі події й обставини, які відомі 

Клієнту та мають/мали відношення до Кредитних договорів та/або до Договорів забезпечення або їх 

виконання, і могли б вплинути на рішення Фактора при укладенні даного Договору. Фактор приймає 

на себе ризик стосовно Прав вимоги за Кредитними договорами та не матиме в майбутньому ані 

претензій, ані вимог щодо повернення сплаченої Клієнту Суми фінансування. 

 

5. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ 

5.1. Клієнт запевняє та гарантує Фактору станом на дату цього Договору наступне: 

(i) він є банком, що належним чином зареєстрований та законно існує за законодавством 

України, і дотримується в усіх істотних аспектах положень чинного законодавства, 

пов’язаного з його створенням, організацією та основною діяльністю; 

(ii) ні він, ні, наскільки йому відомо, інша третя сторона не вчиняли жодних 

корпоративних дій або інших актів та не ініціювали жодних судових проваджень для 

його реорганізації, тимчасової адміністрації, відкликання банківської ліцензії чи 

ліквідації; 

(iii) він має всі повноваження та права укласти цей Договір і отримав усі необхідні 

внутрішні корпоративні погодження та інші погодження, що вимагаються 

законодавством України, для надання йому повноважень на укладення цього 

Договору, виконання своїх зобов’язань за Договором та операцій, передбачених ним; 

(iv) його представник був належним чином уповноважений підписати цей Договір та інші 

документи від імені Клієнта;  

(v) ані укладення ним цього Договору, ані виконання ним своїх зобов’язань за цим 

Договором та операцій, що ним передбачені, не суперечать та не суперечитимуть його 

установчим документам, праву України чи судовому рішенню, або будь-якому 

договору чи іншому документу, що є обов’язковим для нього;  

(vi) цей Договір є законним, дійсним та обов’язковим зобов’язанням Клієнта. 

5.2. Фактор запевняє та гарантує Клієнту станом на дату цього Договору наступне: 
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(i) він є фінансовою компанією, що належним чином зареєстрована та законно існує за 

законодавством України, і дотримується в усіх істотних аспектах положень чинного 

законодавства, пов’язаного з її створенням, організацією та основною діяльністю; 

(ii) ні він, ні, наскільки йому відомо, інша третя сторона не вчиняли жодних 

корпоративних дій або інших актів та не ініціювали жодних судових проваджень для 

його реорганізації, тимчасової адміністрації, проголошення банкрутом чи ліквідації; 

(iii) він має всі повноваження та права укласти цей Договір і отримав усі внутрішні 

корпоративні погодження та інші погодження, що вимагаються законодавством 

України, для надання йому повноважень на укладення цього Договору, виконання 

своїх зобов’язань за Договором та операцій, передбачених ним;  

(iv) він має всі повноваження та права прийняти Права вимоги, і отримав всі необхідні 

внутрішні корпоративні погодження та інші погодження, що вимагаються 

законодавством України, для надання йому повноважень на прийняття Прав вимоги; 

(v) його представник був належним чином уповноважений підписати цей Договір від 

імені Фактора; 

(vi) ані укладення ним цього Договору, ані виконання ним своїх зобов’язань за цим 

Договором та операцій, що ним передбачені, не суперечать та не суперечитимуть його 

установчим документам, праву України чи судовому рішенню, або будь-якому 

договору чи іншому документу, що є обов’язковим для нього; 

(vii) цей Договір є законним, дійсним та обов’язковим зобов’язанням Фактора;  

(viii) він отримав та дотримується усіх дозволів, що вимагаються будь-якими законами чи  

нормативними документами, що застосовуються, для надання йому можливості 

законно укласти цей Договір, реалізувати його права та дотриматися його зобов’язань 

за цим Договором. 

 5.3. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують надання Фактором вичерпної 

інформації Клієнту згідно з чинним законодавством України, у тому числі інформації, зазначеної в 

ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 

необхідної для укладення цього Договору та здійснення фінансової операції факторингу. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1.      За невиконання або неналежне виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за 

цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

  

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ 

7.1.      Клієнт та Фактор зобов’язуються, як протягом строку дії цього Договору, так і після  

припинення зобов’язань за цим Договором, не розкривати будь-якій особі (окрім як з дозволу іншої 

сторони цього Договору) будь-яку інформацію, яку Клієнт або Фактор отримали за або у зв’язку з 

цим Договором, окрім як: 

7.1.1. власним працівникам, посадовим особам або агентам або іншим особам, чиї функції є 

або можуть бути будь-яким чином пов’язані з цим Договором; 

7.1.2. у зв’язку з будь-яким судовим, адміністративним, регулятивним або іншим 

провадженням, що виникає за або у зв’язку з цим Договором, або захистом чи збереженням 

своїх прав в такому провадженні; 

7.1.3. це вимагається відповідно до наказу суду компетентної юрисдикції в порядку 

дослідження документів або будь-яким іншим чином; 

7.1.4. відповідно до будь-якого закону або нормативного документу чи вимоги будь-якого 

державного органу, відповідно до яких така Сторона повинна або як правило діє; 

7.1.5. будь-якому державному, банківському або податковому органу, що має юрисдикцію 

над такою Стороною, на його запит; 

7.1.6. своїм аудиторам, страховим компаніям або юридичним чи іншим професійним 

радникам;  

7.1.7. Боржникам та відповідним зобов’язаним особам (якщо зобов’язаною особою є інша 

особа, ніж Боржники) за Правами вимоги; 

7.2. Вищенаведене обмеження не застосовується до: 

7.2.1. інформації, яка вже є відомою одержувачу іншим чином, ніж в порушення цього 

Розділу 7; 
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7.2.2. інформації, отриманої також з іншого джерела на умовах, що не вимагають 

збереження її конфіденційності; 

7.2.3. інформації, яка є або стане загальнодоступною іншим чином, ніж в порушення цього 

Розділу 7. 

7.3. Положення цього Розділу 7 зберігають чинність після будь-якого припинення зобов’язань за 

цим Договором. 

 

8. ПОВІДОМЛЕННЯ 

8.1. Будь-які повідомлення, що мають бути надані за або у зв’язку з цим Договором, повинні 

надаватися у письмовій формі. 

8.2. Адресою кожної Сторони для будь-якого повідомлення або документу, що надаються чи 

відправляються за або у зв’язку з цим Договором, є:  

(a) у випадку Фактора: ________________________; 

(b) у випадку Клієнта: _________________________ 

або інша адреса, про яку одна Сторона має повідомити іншу Сторону не пізніше, ніж за 5 (п’ять) 

Робочих днів.  

8.3. Будь-яке повідомлення чи документ, що надаються чи надсилаються однією Стороною іншій 

за або у зв’язку з цим Договором, вважаються чинними, якщо доставлені/надіслані поштою 

рекомендованим або цінним листом за відповідною адресою, або вручені особисто уповноваженому 

представнику Сторони під розписку. 

 

9. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

9.1. Цей Договір, а також усі питання, що виникають з або у зв’язку з ним, регулюються та 

тлумачаться за законодавством України. 

9.2. Усі спори, пов'язані зі зміною, розірванням або виконанням цього Договору, вирішуються 

Сторонами шляхом переговорів. 

9.3. При неможливості вирішення спору Сторонами шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в 

компетентному суді України відповідно до встановленої законодавством України підвідомчості 

та підсудності. 

 

10. ЗМІНА АБО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Зміни та/або доповнення до цього Договору вважаються чинними лише за умови їх 

викладення в письмовій формі, підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення 

печатками Сторін та нотаріального посвідчення таких змін. 

10.2. Цей Договір може бути розірваний лише за взаємною письмовою згодою Сторін цього 

Договору, окрім випадку, передбаченого пунктом 10.3. цього Договору. У разі розірвання цього 

Договору за взаємною письмовою згодою Сторін, цей Договір є розірваним з моменту 

нотаріального посвідчення відповідного договору про розірвання, підписаного уповноваженими 

представниками Сторін та скріпленого печатками Сторін, що є невід’ємною частиною цього 

Договору. 

10.3. Сторони погодили, що у разі несплати Фактором Клієнту Суми фінансування у розмірі, в 

порядку та у термін, що передбачені пунктами 2.1. та 3.1. Договору, цей Договір є розірваним зі 

спливом останнього дня (терміну) сплати Суми фінансування, визначеного пунктом 3.1. цього 

Договору. При цьому Сторони домовилися, що у разі розірвання Договору в порядку, 

передбаченому цим пунктом Договору, у момент розірвання Договору отримані Фактором за цим 

Договором Права вимоги переходять (відступаються) назад від Фактора до Клієнта без внесення 

будь-яких змін та доповнень до цього Договору, що є підставою для поновлення запису про 

Клієнта як заставодержателя за Договорами забезпечення у Державному реєстрі обтяжень 

рухомого майна (якщо така зміна в Реєстрі запису про заставодержателя за Договорами 

забезпечення мала місце відповідно до умов підпункту ІV пункту 4.2. цього Договору). 

10.4. При розірвані цього Договору у випадках, передбачених цим Розділом 10 Договору, будь-які 

грошові суми, що були одержані Сторонами на виконання умов даного Договору, Сторонам не 

повертаються. 

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Цей Договір набирає чинності в день його підписання уповноваженими представниками 

Сторін, а також скріплення підписів печатками Сторін, з моменту його нотаріального посвідчення 
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і залишається чинним до повного виконання Сторонами усіх зобов’язань за цим Договором, якщо 

інше не визначено самим Договором. 

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

11.3. Нездійснення або будь-яка затримка у здійсненні будь-якою Стороною цього Договору будь-

якого права або засобу захисту права за цим Договором не є відмовою від нього, та будь-яке 

одноразове або часткове здійснення будь-якого права або засобу захисту права не перешкоджає будь-

якому подальшому або іншому його здійсненню або здійсненню будь-якого іншого права або засобу  

захисту права. 

11.4. Цей Договір є обов’язковим та дійсним для та на користь кожної Сторони цього Договору, а 

також її правонаступників.  

11.5. Якщо будь-яке положення цього Договору є або стає незаконним, недійсним або таким, що не 

може бути виконано у примусовому порядку, стосовно будь-якої Сторони, це не впливає: 

(a) стосовно такої Сторони – на законність, дійсність або можливість виконання у 

примусовому порядку будь-яких інших положень цього Договору; або 

(b) стосовно іншої Сторони – на законність, дійсність або можливість виконання у 

примусовому порядку цих або будь-яких інших положень цього Договору. 

Незважаючи на вищевказане, таке положення, що визнане незаконним, недійсним або таким, що не 

може бути виконано у примусовому порядку, має тлумачитися та примусово виконуватися настільки, 

наскільки це дозволено чинним законодавством, для того, щоб відповідати первісними намірами 

Сторін, викладеним у цьому Договорі. 

11.6. Цей Договір укладено українською мовою в трьох примірниках, один – для Клієнта, другий – 

для Фактора, третій – залишається у справі приватного нотаріуса, всі примірники мають однакову 

юридичну силу. 

 

12. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

 

КЛІЄНТ 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «МУСТАНГ ФІНАНС» 

  

  

  

  

  

  

 


