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Додаток №1
до Договору фінансового лізингу
№ __________________ від ___________

м. Київ

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
(далі – «Правила»)
___ _________________ 20___ року

Стаття 1. Умови передачі Об’єкта лізингу
1.1. Не пізніше дати підписання Договору лізингу Лізингоодержувач зобов’язується підписати додатки
№№1-3 до нього на умовах, погоджених з Лізингодавцем. У разі погодження Сторонами зміни умов – підписати
змінені додатки не пізніше дати підписання Акта приймання-передачі Об’єкта лізингу в лізинг.
1.2. Придбання Об’єкта лізингу здійснюється Лізингодавцем за умовами, погодженими з
Лізингоодержувачем в Специфікації Об’єкта лізингу (Додаток №2 до Договору лізингу) та в договорі купівліпродажу або поставки Об’єкта лізингу чи іншому письмовому відплатному правочині про придбання Об’єкта
лізингу (далі «Правочин про придбання Об’єкта лізингу), що містить всі істотні умови та з якими
Лізингоодержувач ознайомлений і повністю згоден.
1.2.1. Лізингоодержувач розуміє та погоджується, що будь-які домовленості, які Лізингоодержувач може
мати з продавцем (постачальником) Об’єкта лізингу не є обов’язковими для Лізингодавця, якщо вони не
передбачені Правочином про придбання Об’єкта лізингу або іншим правочином стороною якого є Лізингодавець.
1.3. Лізингоодержувач надає повну та безвідкличну згоду Лізингодавцю на придбання Об’єкта лізингу в
продавця (постачальника), якого обрав Лізингоодержувач та зазначеного в п.4 Договору лізингу.
1.3.1. Якщо законодавством передбачена державна реєстрація права власності на Об’єкт лізингу, то
Лізингодавець реєструє право власності на Об’єкт лізингу на своє ім’я, надавши Лізингоодержувачу всі
документи, що дозволяють йому на законних підставах володіти та користуватися Об’єктом лізингу.
1.4. Лізингодавець не несе відповідальності за вибір Лізингоодержувачем Об’єкта лізингу (його
властивості, стан, виробника, відповідність інтересам Лізингоодержувача, питання гарантійного,
післягарантійного та сервісного обслуговування тощо), вибір продавця (постачальника) Об’єкта лізингу (його
статус, право-/дієздатність), неналежне виконання продавцем (постачальником) за Правочином про придбання
Об’єкта лізингу (прострочення, відмову від продажу Об’єкта лізингу тощо), а також шкоду Лізингоодержувача,
пов’язану з Об’єктом лізингу.
1.5. Лізингоодержувач після укладання Договору лізингу бере на себе всі права та обов’язки Лізингодавця
як покупця за Правочином про придбання Об’єкта лізингу, за виключенням:
1.5.1. обов’язку сплатити ціну (вартість) Об’єкта лізингу;
1.5.2. права відмовитись чи розірвати Правочин про придбання Об’єкта лізингу та повернення сплаченої
ціни (вартості) Об’єкта лізингу або її частини;
1.5.3. права приймання-передачі Об’єкта лізингу за відсутності Лізингодавця та/або без його попередньої
письмової згоди, в тому числі права підписання актів або інших аналогічних документів;
1.5.4. права вимагати сплати будь-якої неустойки (штраф, пеня тощо).
1.6. Передача Об’єкта лізингу в лізинг Лізингоодержувачу здійснюється на підставі Акта прийманняпередачі протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту фактичного отримання Лізингодавцем Об’єкта
лізингу від продавця (постачальника) за адресою, вказаною в Специфікації.
1.6.1. Лізингоодержувач зобов’язаний прийняти Об’єкт лізингу та підписати Акт приймання-передачі
Об'єкта лізингу в лізинг протягом 3 (трьох) днів з моменту відправлення Лізингодавцем повідомлення про
готовність Об’єкта лізингу до передачі.
1.6.2. Повідомлення про готовність Об’єкта лізингу до передачі надсилається Лізингоодержувачу на
електронну адресу, визначену в п.10 Договору лізингу та/або повідомляється в усній формі за номером телефону
Лізингоодержувача, визначений у п.10 Договору лізингу з оформленням телефонограми. Сторони погодили, що
відповідні електронний лист Лізингодавця чи оформлена ним телефонограма є належним і достатнім
підтвердженням повідомленням Лізингоодержувача про готовність Об’єкта лізингу до передачі.
1.6.3. Якщо Лізингоодержувач ухиляється від прийняття Об’єкта лізингу та/або від підписання Акта
приймання-передачі Об’єкта лізингу більше 5 (п’яти) днів з моменту повідомлення Лізингодавцем про готовність
Об’єкта лізингу до передачі, Договір лізингу вважається розірваним, при цьому сума сплаченого авансом першого
лізингового платежу Лізингоодержувачу не повертається.
1.6.4. У разі прострочення передачі Лізингоодержувачу Об’єкта лізингу більш як на 30 (тридцять)
календарних днів, Лізингоодержувач до моменту передачі йому Об’єкта лізингу має право відмовитися від
Договору лізингу в односторонньому порядку згідно норм чинного законодавства, письмово повідомивши про це
Лізингодавця.
1.7. Ризики втрати та/або пошкодження (в тому числі випадкових) Об’єкта лізингу, а також
2

ТОВ «САФРА ФІНАНС», код ЄДРПОУ 43931541
03124, Україна, м. Київ, бул. Вацвала Гавела, буд. 8 корпус 17, офіс 301
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

відповідальність за шкоду, що заподіяна суім особам під час користування Об’єктом лізингу, переходять до
Лізингоодержувача з моменту підписання Акта приймання-передачі Об’єкта лізингу в лізинг.
1.8. Гарантійні умови щодо Об’єкта лізингу за Договором лізингу встановлюються у відповідності з
умовами Правочину про придбання Об’єкта лізингу. Будь-які вимоги щодо кількості, якості, комплектності
Об’єкта лізингу, його доставки, заміни, заміни складових частин, ремонту, обслуговування, виконання
гарантійних зобов'язань, встановлених виробником та/або продавцем (постачальником) Об’єкта лізингу, а також
щодо неможливості використання Об’єкта лізингу за призначенням, внаслідок явних або прихованих недоліків
Об’єкта лізингу протягом строку лізингу висуваються Лізингоодержувачем безпосередньо продавцю
(постачальнику) Об’єкта лізингу. Цим Лізингоодержувач відмовляється від будь-яких зазначених вище претензій
до Лізингодавця, а також пов'язаних з цим виплат/стягнень.
1.9. Витрати пов’язані з придбанням, установкою, монтажем, демонтажем, а також інші витрати щодо
будь-якого додаткового обладнання та переобладнання, здійснення будь-яких модифікацій, що необхідні або
можуть стати необхідними протягом строку дії Договору лізингу несе Лізингоодержувач.
1.10. Об’єкт лізингу може передаватись Лізингоодержувачем у сублізинг чи інше користування третім
особам на підставі окремого договору в порядку та на умовах передбачених чинним законодавством, та лише за
попередньою письмовою згодою Лізингодавця.
Стаття 2. Лізингові та інші платежі, порядок розрахунків
2.1. Лізингоодержувач за надане йому право володіння та користування Об’єктом лізингу на умовах
лізингу зобов’язується сплачувати Лізингодавцю періодичні лізингові платежі згідно Графіку лізингових платежів
(Додаток №3 до Договору лізингу), а також інші платежі, вказані в Договорі лізингу.
2.1.1. Перший лізинговий платіж у розмірі, вказаному у Графіку лізингових платежів, сплачується авансом
протягом 5 (п’яти) банківських днів із дати підписання Договору лізингу.
2.2. Усі платежі Лізингоодержувача на рахунок Лізингодавця будуть зараховані в наступному порядку:
- відшкодування витрат, що виникають з Договору лізингу, зокрема, визначених п.3.12-3.14 цих Правил;
- неустойка (штраф, пеня тощо) за порушення зобов’язань Лізингоодержувача за Договором лізингу;
- відсотки або комісія згідно графіку платежів;
- основна сума заборгованості Лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів;
- відшкодування вартості пошкодженого, знищеного, втраченого Об’єкта лізингу.
2.3. У випадку, якщо Лізингоодержувач на момент укладання Договору лізингу має інші укладені з
Лізингодавцем договори лізингу (фінансового та/або оперативного), то Лізингоодержувач зобов’язується
сплачувати лізингові платежі за Договором лізингу окремим платіжним документом.
2.4. Лізингоодержувач надає Лізингодавцю право самостійно приймати рішення щодо зміни черговості
погашення заборгованості Лізингоодержувача за Договором лізингу. Лізингодавець інформує Лізингоодержувача
у письмовій формі на його запит про застосовану черговість погашення заборгованості, яка діє (діяла) в період,
щодо якого Лізингоодержувач надіслав запит.
2.5. Лізингоодержувач не може вимагати від Лізингодавця ніякого відшкодування або зменшення суми
лізингових платежів у випадку перерви в експлуатації Об’єкта лізингу з якої б причини це не було.
2.6. Обмежена можливість чи неможливість використання Об’єкта лізингу Лізингоодержувачем з будьяких причин та внаслідок будь-яких обставин не змінюють обов’язки Лізингоодержувача зі сплати лізингових
платежів та не звільняють його від виконання всіх інших обов’язків за Договором лізингу.
2.7. Лізингоодержувач погоджується з тим, що даного Договору лізингу достатньо для здійснення ним
лізингових платежів. Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати лізингові платежі згідно отриманого ним
примірника Договору лізингу, зокрема, Графіка лізингових платежів і незалежно від виставлення та отримання
рахунків Лізингодавця. Рахунки на оплату можуть надаватися Лізингодавцем шляхом надсилання електронною
поштою та/або засобами поштового зв’язку для зручності.
2.8. Датою сплати платежів вважається дата зарахування грошових сум на рахунок Лізингодавця. У
випадку часткової сплати – датою сплати буде вважатися дата зарахування останньої частини платежу на рахунок
Лізингодавця.
2.9. Наявність спорів щодо платежів чи їх розміру не є підставою та не повинна спричиняти затримку
здійснення платежів за Договором лізингу.
2.10. Лізингодавець вправі в односторонньому порядку змінити розмір лізингових платежів у таких
випадках:
2.10.1. зміна вартості Об’єкта лізингу продавцем (постачальником), відповідно до умов Правочину про
придбання Об’єкта лізингу, укладеного між Лізингодавцем та продавцем (постачальником), в тому числі в разі
збільшення відпускної ціни заводом-виробником, збільшення розміру митних зборів тощо;
2.10.2. збільшення розміру діючих та/або введення нових податків, зборів, обов’язкових платежів, які
безпосередньо впливають на вартість Об’єкта лізингу та/або на вартість володіння Об’єктом лізингу та/або на
розмір витрат Лізингодавця при реалізації Договору лізингу та/або на розмір лізингових платежів;
2.10.3. зміни законодавства, які безпосередньо впливають на лізингову діяльність Лізингодавця;
2.10.4. збільшення платежів, пов’язаних з державною реєстрацією, проходженням технічних контролів,
3

ТОВ «САФРА ФІНАНС», код ЄДРПОУ 43931541
03124, Україна, м. Київ, бул. Вацвала Гавела, буд. 8 корпус 17, офіс 301
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

обліку (реєстрації) Об’єкта лізингу в державних органах;
2.10.5. зміна умов страхування Об’єкта лізингу (у тому числі, але не обмежуючись, збільшення тарифів по
страхуванню, вимога страхової компанії щодо дострахування Об’єкта лізингу);
2.10.6. збільшення загальновстановлених на ринку середніх значень процентних ставок кредитування
(вартості) фінансування на міжбанківському ринку України;
2.10.7. зміна індексу інфляції, затвердженого/встановленого в установленому законодавством порядку
компетентним органом;
2.10.8. зміна облікової ставки Національного банку України;
2.10.9. внесення Лізингоодержувачем змін у Об’єкт лізингу, що призвели до зміни його вартості.
2.11. Повідомлення про зміну розміру лізингових платежів в односторонньому порядку згідно з п.2.10.
цих Правил надсилається Лізингоодержувачу письмово за 10 (десять) календарних днів до дати таких змін у
порядку визначеному п.12.15 цих Правил разом із двома примірниками відповідної додаткової угоди до Договору
лізингу.
2.11.1. Якщо Лізингоодержувач протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати надсилання йому
письмового повідомлення про зміну розміру лізингових платежів, письмово відмовляється погодитись з новим
розміром лізингових платежів, за умови настання обставин передбачених п.2.10 цих Правил, Лізингодавець має
право на дострокове повернення Об’єкта лізингу та розірвання Договору лізингу в односторонньому порядку. При
цьому, попередньо сплачені Лізингоодержувачем лізингові платежі вважаються платою за користування Об’єктом
лізингу та поверненню не підлягають.
2.11.2. У разі, якщо Лізингоодержувач протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати надсилання йому
письмового повідомлення про зміну розміру лізингових платежів письмово не заперечує та не повертає
підписаний примірник додаткової угоди та/або не викупить Об’єкт лізингу, вважається, що він погодився на нові
розміри лізингових платежів, а додаткова угода до Договору лізингу, підписана в редакції надісланій
Лізингодавцем, набирає чинності із зазначеної в ній дати, є невід’ємною частиною Договору лізингу та
обов’язковою для виконання Лізингоодержувачем.
2.11.3. У випадку належним чином повідомленої Лізингоодержувачем незгоди з новими розмірами
платежів, він має право на достроковий викуп Об’єкта лізингу за ціною, яку Лізингодавець розраховує та
повідомляє протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту одержання від Лізингоодержувача вимоги щодо
дострокового викупу Об’єкта лізингу. При цьому, погодження процедури викупу Об’єкта лізингу повинно
відбутись протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту повідомлення ціни викупу.
2.11.4. В будь-якому випадку достроковий викуп Об’єкта лізингу може відбутися не раніше 12
(дванадцяти) місяців з дати підписання Акта приймання-передачі Об’єкта лізингу в лізинг.
2.12. У випадку дострокового припинення Договору лізингу з будь-яких підстав, незавершений лізинговий
період оплачується Лізингоодержувачем в повному обсязі.
2.13. Лізингодавець вправі стягувати з Лізингоодержувача несплачені лізингові платежі, термін сплати
яких настав на дату відмови від Договору лізингу, в тому числі, в безспірному порядку на підставі виконавчого
напису нотаріуса.
Стаття 3. Використання Об’єкта лізингу
3.1. Лізингоодержувач забезпечує зберігання та охорону Об’єкта лізингу задля збереження його в
належному стані, що був на момент прийняття, з урахуванням нормального зносу.
3.2. Лізингоодержувач зобов’язується використовувати Об’єкт лізингу виключно згідно визначеної в
Договорі лізингу Мети використання, а також експлуатувати та утримувати Об’єкт лізингу і встановлене на ньому
обладнання у справному стані, у відповідності з правилами експлуатації, викладеними в технічній документації
на Об’єкт лізингу, та у відповідності до діючих правил дорожнього руху країни перебування.
3.3. Лізингоодержувач зобов’язується здійснювати поточний та капітальний ремонт Об’єкта лізингу, а
також своєчасно проводити профілактичне та сервісне обслуговування, технічний огляд, та нести інші витрати
стосовно обслуговування, зберігання та використання Об’єкта лізингу за власний рахунок.
3.3.1. Ремонт і технічне обслуговування Об’єкта лізингу здійснюються продавцем (постачальником) на
підставі договору купівлі-продажу або іншого правочину, за яким Лізингодавець набув у власність Об’єкт лізингу,
чи на підставі окремого договору, укладеного між Лізингоодержувачем та продавцем (постачальником).
3.3.2. Технічне обслуговування Об’єкта лізингу здійснюється у спеціалізованих суб’єктів, що вправі та
заповнюють сервісні книжки Об’єкта лізингу. Лізингоодержувач зобов’язується стежити і відповідає за наявність
їх відміток. Якщо Лізингоодержувач користується послугами інших підприємств, він зобов’язаний отримати
гарантію на такі послуги/ремонт/матеріали з терміном не менше того, що надають спеціалізовані суб’єкти та
невідкладно надати копію такої гарантії Лізингодавцю.
3.4. Лізингоодержувач зобов’язаний отримати попередню письмову згоду (дозвіл) Лізингодавця при
необхідності внесення конструктивних змін у Об’єкт лізингу, встановлення на Об’єкт лізингу та/або демонтажу з
нього будь-якого обладнання/елементів, що може змінити його ринкову вартість, технічні можливості тощо, а
також зміни будь-яким способом (рекламні позначення, малюнки, пристосування, тюнінг і тому подібне) вигляду
чи комплектації Об’єкта лізингу. Здійснення будь-яких змін Об’єкта лізингу без отримання попередньої письмової
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згоди (дозволу) Лізингодавця забороняється.
3.4.1. Внесення змін в конструкцію Об’єкта лізингу можливе за умови додержання порядку внесення таких
змін, встановленого в технічних умовах виробника Об’єкта лізингу, при наявності письмового підтвердження від
виробника Об’єкта лізингу щодо технічної можливості такої операції, якщо інше не погоджено сторонами
додатково, та лише з попереднього письмового дозволу Лізингодавця.
3.4.2. При наявності відповідної вимоги Лізингодавця, перед поверненням Об’єкта лізингу
Лізингоодержувач зобов’язаний за власний рахунок відновити його початковий стан з урахуванням нормального
зносу. У будь-якому випадку усі невід’ємні зміни (поліпшення, модифікації) Об’єкта лізингу є власністю
Лізингодавця та підпорядковуються Договору лізингу, при цьому Лізингодавець не зобов’язаний виплачувати
Лізингоодержувачу жодні компенсації, а останній не має права відшкодовувати ці витрати.
3.4.3. У разі внесення конструктивних змін у Об’єкт лізингу, що призвели до збільшення вартості Об’єкта
лізингу, розмір лізингових платежів може бути змінений з відповідним погодженням нового графіку лізингових
платежів та підписанням додаткової угоди про такі зміни.
3.4.4. Лізингоодержувач несе відповідальність щодо змін (покращень, модифікацій, доповнень) до Об’єкта
лізингу, незважаючи на те, чи можливе їхнє відділення від Об’єкта лізингу без завдання шкоди.
3.5. Лізингоодержувач зобов’язується не допускати до управління, експлуатації та робіт з Об’єктом
лізингу осіб, які не мають на це права або не мають відповідної професійної підготовки/кваліфікації, а також осіб,
що знаходяться у стані алкогольного, наркотичного, токсичного чи іншого сп’яніння або знаходяться під сильним
впливом лікарських та інших препаратів.
3.5.1. Лізингоодержувач зобов’язується забезпечити відповідність рівня кваліфікації персоналу до
складності користування/обслуговування Об’єкта лізингу та проводити відповідне навчання працівників.
3.6. Лізингоодержувач зобов’язується протягом дії Договору лізингу не змінювати без попередньої
письмової згоди Лізингодавця Місце постійної стоянки Об’єкта лізингу (фактична адреса з конкретизацію
фізичного місця та правового титулу приміщення/ділянки, де Лізингоодержувач зобов’язаний довгостроково
(більшість часу стоянки) зберігати Об’єкт лізингу та забезпечити доступ до нього).
3.7. Лізингоодержувач може використовувати Об’єкт лізингу (його складові частини) за межами території
України, а також вивозити або будь-яким іншим способом переміщувати його за межі території України виключно
за умови отримання попереднього письмового дозволу Лізингодавця.
3.8. Лізингоодержувач зобов’язується не виїжджати (не вивозити), не використовувати Об’єкт лізингу на
тимчасово окуповані території, території зон військових (бойових) дій та військових (збройних) конфліктів,
незалежно від того, чи було офіційно введено на таких територіях воєнний стан, включаючи, але не обмежуючись,
територіями Луганської і Донецької областей, а також Автономної Республіки Крим. У разі, якщо Об’єкт лізингу
з будь-якої причини опиниться на такій території, Лізингоодержувач зобов’язаний негайно повідомити про це
Лізингодавця та вжити всіх можливих заходів для повернення Об’єкта лізингу із зазначеної території.
3.9. Лізингодавець має, а Лізингоодержувач зобов’язується забезпечити повне та безумовне право
працівникам та/або іншим представникам Лізингодавця, що мають письмову довіреність чи інший передбачений
законом документ на представництво Лізингодавця, в будь-який розумний час проходити/проїжджати в
приміщення/на територію Лізингоодержувача для перевірки Об’єкта лізингу та місця зберігання/використання
Об’єкта лізингу в присутності Лізингоодержувача та/або його представників.
3.9.1. Якщо Лізингоодержувач зберігає/використовує Об’єкт лізингу в приміщенні/на території третіх
осіб, він зобов’язаний забезпечити доступ Лізингодавця до Об’єкту лізингу в таких місцях шляхом включення у
договори між Лізингоодержувачем та такими третіми особами відповідного права Лізингодавця на прохід/проїзд
ними для перевірки/вилучення Об’єкту лізингу.
3.10. Якщо на момент вимоги перевірки Об’єкт лізингу не знаходиться в Місці постійної стоянки,
Лізингоодержувач зобов’язаний забезпечити його прибуття в таке місце в погоджений сторонами час, але не
пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту направлення вимоги, або надати доступ для перевірки Об’єкту
лізингу в іншому прийнятному для Лізингодавця місці в цей же строк.
3.11. Лізингоодержувач зобов’язаний негайно, але в будь-якому разі не пізніше 2 (двох) днів з моменту
виникнення таких обставин, інформувати Лізингодавця про будь-які втрати, шкоду та відповідальність, що
виникають (виникли) у Лізингоодержувача та/або третіх осіб, яким передано Об’єкт лізингу, у зв’язку з
використанням Об’єкту лізингу.
3.12. Якщо до переходу права власності на Об’єкт лізингу до Лізингоодержувача буде вчинено будь-яке
правопорушення, що спричинятиме юридичну відповідальність Лізингодавця, зокрема, накладено/донараховано
Лізингодавцю будь-який штраф, платіж, податок, що виникли у зв’язку з використанням Лізингоодержувачем
Об’єкта лізингу та/або виконанням Лізингоодержувачем Договору лізингу та/або експлуатацією Об’єкта лізингу,
в тому числі, але не виключно, штрафи за правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху та безпеки на
наземному транспорті (адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
зафіксовані в автоматичному режимі, порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів,
зафіксованих у режимі фотозйомки (відеозапису), перевищення транспортними засобами нормативних
габаритних, вагових параметрів, порушення законодавства про автомобільний транспорт, порушення правил
дорожнього руху тощо), то Лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати такі витрати у розмірі визначеному
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документом про накладення/донарахування таких сум Лізингодавцю збільшеному на 20 (двадцять) відсотків
(погоджений збільшений розмір збитків) протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання відповідної
письмової вимоги Лізингодавця.
3.13. У разі, якщо в ході користування Лізингоодержувачем Об’єктом лізингу буде нараховано плату за
проїзд автомобільними дорогами загального користування, Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити таку плату
протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання повідомлення Лізингодавця про необхідність сплати
або відшкодувати Лізингодавцю понесені ним у зв’язку з цим витрати у розмірі визначеному документом про
справляння плати збільшеному на 20 (двадцять) відсотків (погоджений збільшений розмір збитків) протягом 5
(п’яти) календарних днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги Лізингодавця.
3.14. Лізингоодержувач самостійно несе повну відповідальність щодо Об’єкта лізингу, зокрема, але
не виключно: за відсутність дозволів на експлуатацію Об’єкта лізингу, порушення законодавства про
автомобільний транспорт, порушення правил дорожнього руху, перевищення нормативних параметрів, інші
правопорушення в ході користування Об’єктом лізингу. У зв’язку з чим, Лізингоодержувач гарантує, що
Лізингодавець при зазначених вище обставинах відповідальності не несе, а в разі притягнення останнього до такої
відповідальності
–
зобов’язується
виступити
за
Лізингодавця,
як
належний
користувач/
відповідач/порушник/боржник, сплатити за нього всі платежі та компенсувати шкоду.
3.15. Лізингоодержувач зобов’язується самостійно, власними силами та за власний кошт (без наступної
компенсації Лізингодавцем), проводити обов'язковий технічний контроль Об’єкта лізингу (крім винятків
передбачених чинним законодавством) та протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати проведення технічного
контролю надати Лізингодавцю копії документів, що підтверджують його проходження.
3.16. Лізингоодержувач повинен пройти авторизацію в електронному сервісі «Електронний кабінет водія»
на сайті e-driver.hsc.gov.ua або на урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі «Електронні послуги», замовити послугу
«Керування належним користувачем» та вказати Лізингоодержувача належним користувачем Об’єкта лізингу
протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання Акта приймання-передачі Об’єкта лізингу в лізинг та
повідомити про це Лізингодавця.
3.16.1. За наявності можливості (технічної, юридичної тощо), Лізингодавець має право самостійно внести
та/або виключити Лізингоодержувача як належного користувача Об’єкта лізингу в «Електронному кабінеті водія»
чи інших аналогічних офіційних сервісах діючих на відповідний момент.
3.17. Лізингоодержувач надає згоду Лізингодавцю на здійснення контролю за місцезнаходженням Об’єкта
лізингу протягом дії Договору лізингу всіма доступними технічними способами та засобами.
3.18. Лізингоодержувач зобов’язаний надавати Лізингодавцю достовірну та актуальну інформацію та/або
документи, які необхідні для здійснення оцінки спроможності Лізингоодержувача виконувати свої зобов’язання
за Договором лізингу.
Стаття 4. Ризики та страхування
4.1. Лізингодавець за погодженням із Лізингоодержувачем самостійно здійснює страхування Об’єкта
лізингу, зокрема, майнові ризики (ризик крадіжки, пошкодження Об’єкта лізингу), а також цивільну
відповідальність власників транспортних засобів перед третіми особами. Підписанням цього договору
лізингоодержувач підтверджує погодження умов страхування, що будуть викладені в окремому договорі, що є
додатком №4 до Договору лізингу.
4.2. Лізингодавець надає Лізингоодержувачу в момент передачі Об’єкта лізингу і кожного наступного
року Договір страхування (комплект договорів страхування), що є додатком №4 до Договору лізингу, та
підлягають обов’язковому виконанню.
4.2.1. Експлуатація Об’єкта лізингу дозволяється лише за умови вступу в дію страхового захисту.
4.2.2. Лізингоодержувач усвідомлює, що не всі ризики можуть бути охоплені Договором страхування та
зобов’язується протягом 5 (п’яти) банківських днів від отримання вимоги Лізингодавця відшкодувати останньому
понесені збитки внаслідок втрати/загибелі/пошкодження Об’єкта лізингу, в разі коли збитки повністю або
частково не підлягають страховому відшкодуванню.
4.3. У разі настання випадку, що може визначатись страховим, Лізингоодержувач зобов’язаний:
4.3.1. не залишаючи місця події, негайно повідомити про випадок Лізингодавця (якщо випадок у
неробочий час/дні – повідомити менеджера Лізингодавця, який обслуговує Лізингоодержувача) та виконати
вимоги правил дорожнього руху місця події, зокрема, викликати компетентні органи;
4.3.2. діяти відповідно до умов Договору страхування, зокрема, вжити всіх заходів щодо:
- збереження Об’єкта лізингу, зменшення наявних та попередження нових збитків;
- належного фіксування всіх обставин, зокрема, даних учасників та очевидців (ПІБ, номер посвідчення водія,
адресу реєстрації, контактні телефони, паспортні данні за наявності), а також з’ясувати наявність договору
страхування цивільно-правової відповідальності та записати номер полісу, дані страховика;
- належного оформлення випадку, зокрема, повідомити страхову компанію в строки передбачені Договором
страхування (отримати та виконувати вказівки страховика, записати та зберегти номер звернення), надати
необхідні документи для оплати страховиком відшкодування (подати письмові заяви), а також негайно (протягом
1 (одного) робочого дня) письмово проінформувати про всі вжиті заходи Лізингодавця.
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4.3.3. компенсувати Лізингодавцю протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту їх виявлення вартість
будь-яких додаткових пошкоджень Об’єкта лізингу, які виникли в результаті його використання після страхового
випадку і до початку страхової виплати або рішення суду.
4.3.4. протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту вимоги Лізингодавця, у повному розмірі
відшкодувати йому збитки, не відшкодовані страховою компанією, в тому числі в розмірі франшизи безумовної
за Договором страхування, а також інші збитки (у тому числі пов'язані з втратою Лізингодавцем страхової суми
(її частини) з вини Лізингоодержувача або невизнання випадку страховим), які не відшкодовані Лізингодавцю
згідно Договору страхування.
4.4. У разі якщо з вини та/або неналежного виконання Лізингодавцем Договору страхування (зокрема,
ненаданні додаткових документів в страхову компанію), що призведе до вмотивованої відмови страхової компанії
від виплати відшкодування по страховому випадку (втрата (повна загибель) або пошкодження Об’єкта лізингу
та/або його складових частин, на Лізингоодержувача покладається обов’язок сплати відповідну суму
відшкодування протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту вимоги Лізингодавця, а також:
4.4.1. У випадку пошкодження Об’єкта лізингу – відновити Об’єкт лізингу за власні кошти;
4.4.2. у випадку загибелі Об’єкта лізингу, в тому числі конструктивної (якщо вартість відновлюваного
ремонту складає більше ніж 70% від початкової вартості Об’єкта лізингу), або втрати (наприклад, крадіжки) –
Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю збитки в розмірі всіх несплачених лізингових платежів.
4.5. Втрата/пошкодження Об’єкта лізингу при будь-яких обставинах, в тому числі на період розгляду
страховиком випадку, не звільняє Лізингоодержувача від зобов’язань за Договором лізингу.
4.6. Якщо Об’єкт лізингу виїжджає за кордон України та/або на території, де не поширюється дія Договору
страхування, Лізингодавець укладає новий договір страхування, за умови сплати Лізингоодержувачем необхідної
суми для укладення такого договору страхування, що буде діяти за кордоном та/або територіях, на які планується
виїзд.
4.6.1. При настанні страхових випадків за межами України та необхідності відновлювального ремонту за
межами України, Лізингоодержувач повинен повідомити страхову компанію в обумовлені строки, та не
здійснювати ремонт Об’єкта лізингу до отримання письмового дозволу страхової компанії.
4.7. Після настання дати останнього лізингового платежу, страхування Об’єкта лізингу здійснюється
Лізингоодержувачем за власний рахунок.
4.7.1. Якщо на дату останнього лізингового платежу, передбаченого Графіком лізингових платежів,
Лізингоодержувач не сплатив будь-який з платежів передбачених Договором лізингу (зокрема, останній платіж)
вигодонабувачем за таким договором страхування Об’єкта лізингу має бути вказаний та є Лізингодавець.
4.7.2. Якщо протягом 10 (десяти) робочих днів після дати останнього лізингового платежу, передбаченого
Графіком лізингових платежів, Лізингоодержувач не застрахував Об’єкт лізингу та не набув право власності на
Об’єкт лізингу з будь-якої причини, Лізингодавець може самостійно здійснити страхування Об’єкта лізингу за
рахунок Лізингоодержувача, який сплачує такі витрати Лізингодавця протягом 3 (трьох) робочих днів з дати
виставлення рахунку Лізингодавця.
4.8. У випадку настання будь-якого страхового випадку з Об’єктом Лізингу та отримання страхової
виплати від страхової компанії, Лізингодавець має право на свій розсуд зарахувати отриману страхову виплату на
погашення збитків чи лізингових платежів за договорами лізингу, укладеними з Лізингоодержувачем.
4.9. Лізингоодержувач зобов’язаний не зберігати та/або не залишати в застрахованому Об’єкті лізингу
ключі до замку запалювання, ключі або пульт управління протиугінного пристрою тощо, свідоцтво про
реєстрацію, зберігати Об’єкт лізингу на охоронюваних стоянках та ставитись до застрахованого Об’єкта лізингу
так само дбайливо, як якби він був не застрахований.
4.10. Лізингоодержувач зобов’язаний у разі викрадення або втрати свідоцтва про реєстрацію Об’єкта
лізингу, ключів або пульту управління протиугінного пристрою тощо, негайно, але не пізніше 1 (одного) дня з
моменту виявлення, вжити заходів, що унеможливлять доступ до Об’єкта лізингу та його використання, а саме:
зберігати Об’єкт лізингу у закритому приміщенні (гаражі, боксі), на стоянці, що охороняється, та не
використовувати його до заміни ключів або пульту управління протиугінного пристрою.
Стаття 5. Відповідальність Сторін
5.1. За прострочення сплати (повної/часткової) визначених Договором лізингу платежів,
Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період
прострочення, від суми заборгованості за кожен день прострочення.
5.2. Крім пені за прострочення сплати визначених Договором лізингу платежів, Лізингоодержувач
додатково сплачує Лізингодавцю штрафи залежно від періоду прострочення: при простроченні платежу від 2 до
10 днів – у розмірі 5% (п’ять відсотків) від простроченої заборгованості; від 11 до 20 днів – 10% (десять відсотків)
від простроченої заборгованості, від 21 до 25 днів – 15% (п'ятнадцять відсотків) від простроченої заборгованості,
понад 25 днів – 20% (двадцять відсотків) від простроченої заборгованості. Суми штрафів за попередній період
сумуються із наступними до моменту погашення заборгованості.
5.3. У випадку порушення вимог пунктів 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11, 3.14, 3.15, 3.18, 4.3.4, 7.2, 9.1, 12.6, 12.7,
12.8 цих Правил, Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 5 000,00 (п’ять тисяч) грн. 00 коп.
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Прострочення виконання пункту 12.6 цих Правил понад 10 (десять) банківських днів є окремим порушенням за
яке Лізингоодержувач сплачує новий штраф у тому ж розмірі, що за перше порушення.
5.4. У випадку порушення строків зазначених у пунктах 3.3, 3.12, 4.3.3, 4.4, 5.5, 5.7 цих Правил,
нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення від вартості Об’єкта
лізингу, за кожний день прострочки.
5.5. Якщо через невиконання Лізингоодержувачем умов гарантійного обслуговування та/або
обслуговування третіми особами, Лізингодавець втратить право на гарантійне обслуговування Об’єкта лізингу в
спеціалізованих суб’єктів, то Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю (на вимогу) одноразовий штраф у розмірі
вартості гарантійного обслуговування Об’єкта лізингу в офіційного дилера та повну вартість усіх ремонтних
робіт, на які втрачено право гарантійного обслуговування Об’єкта лізингу. Така оплата повинна бути здійснена
Лізингоодержувачем протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виставлення Лізингодавцем письмової
вимоги та копій документів, що підтверджують такі витрати.
5.6. У випадках, визначених п. 3.12-3.14 цих Правил, окрім відшкодування збитків, Лізингоодержувач
зобов’язаний сплатити Лізингодавцю штраф у розмірі 300,00 (триста) грн. 00 коп. за кожен окремий випадок, а
також в разі наявності сплатити витрати Лізингодавця у зв’язку з оплатою юридичних послуг.
5.7. За порушення вимог п.3.8 цих Правил, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф у розмірі 30%
(тридцять відсотків) від загальної вартості Об’єкта лізингу. Якщо в результаті такого порушення було допущено
знищення, пошкодження або втрату Об’єкта лізингу, Лізингоодержувач зобов’язаний, окрім штрафу,
компенсувати повну вартість Об’єкта лізингу, а в разі пошкодження – компенсувати повну вартість ремонтних
робіт Об’єкта лізингу.
5.8. У разі втрати Лізингоодержувачем технічного паспорта на Об’єкт лізингу, державних номерних
знаків, талонів технічного огляду та/або інших документів та/або майна, для відновлення яких необхідно
звертатися до уповноважених (державних) органів і сплачувати обов’язкові платежі, Лізингодавець може
вимагати від Лізингоодержувача відшкодувати платежі, сплачені для відновлення втрачених документів та/або
майна, а також сплатити Лізингодавцю штраф у розмірі 2000,00 (дві тисячі) грн. 00 коп. за кожен випадок.
5.9. У разі прострочення оплати лізингового платежу понад на 20 (двадцять) днів, а також якщо
Лізингоодержувач своїми діями та/або бездіяльністю порушує умови Договору лізингу та/або Договору
страхування, сторони домовилися, що в якості оперативно-господарських санкцій, Лізингодавець має право в
будь-який час (у тому числі без згоди Лізингоодержувача) тимчасово обмежити право користування та володіння
Об’єктом лізингу до моменту повного усунення Лізингоодержувачем порушення, шляхом:
5.9.1. вилучення у Лізингоодержувача комплекту ключів від Об’єкта лізингу, реєстраційних документів,
державних реєстраційних номерів;
5.9.2. встановити на Об’єкт лізингу блокатори коліс (інші технічні засоби, які блокують можливість
експлуатації (володіння та користування) Об’єкта лізингу;
5.9.3. застосувати електронні засоби, які унеможливлюють рух Об’єкта лізингу (системи моніторингу,
контролю, встановлення місцезнаходження на основі систем супутникової GPS-навігації);
5.9.4. передати Об’єкт лізингу на зберігання третім особам.
5.10. В ході реалізації оперативно-господарських санкцій:
5.10.1. Лізингодавець вправі самостійно без згоди Лізингоодержувача вступити у володіння Об’єктом
лізингу, перевезти за допомогою спеціальних технічних засобів, евакуатора або будь-якого іншого технічного
пристосування Об’єкт лізингу в будь-яке зручне для Лізингодавця місце та/або утримувати Об’єкт лізингу до
моменту повного погашення заборгованості Лізингоодержувачем та/або усунення порушення умов Договору
лізингу та/або Договору страхування;
5.10.2. Застосування санкцій оформлюється складанням уповноваженими представниками Лізингодавця
Акта про застосування оперативно-господарської санкції.
5.10.3. Оперативно-господарські санкції підлягають припиненню, якщо Лізингоодержувач надасть
Лізингодавцю підтвердження усунення порушень умов Договору лізингу та/або Договору страхування.
5.11. Якщо підчас знаходження в якості оперативно-господарської санкції Об’єкта лізингу на зберіганні
третіх осіб, Лізингодавець відмовиться від Договору лізингу – повернення Об’єкту лізингу від Лізингоодержувача
Лізингодавцю вважається виконаним і не потребує окремого оформлення, а відповідний Акт про застосування
оперативно-господарської санкції вважатиметься Актом повернення Об’єкта лізингу з лізингу.
5.11.1. При цьому, якщо рішення про відмову від Договору лізингу буде прийняте на підставі п.8.1.5 цих
Правил, Лізингоодержувач, сплачує також штраф у розмірі 20 % (двадцять відсотків) від загальної суми Договору
лізингу, як за окреме порушення сплати платежів, вчинене саме за вказаних обставин.
5.12. Лізингоодержувач самостійно несе повну відповідальність за нанесення шкоди життю, здоров’ю,
майну третіх осіб, навколишньому середовищу, громаді або державі, а також будь-яку іншу шкоду, спричинену в
процесі користування (експлуатації) Об’єктом лізингу.
5.13. У разі фактичного виконання Лізингоодержувачем умов Договору лізингу зі сплати лізингових та
інших платежів, що виникають із Договору лізингу та до моменту підписання Сторонами Акта про перехід права
власності на Об’єкт лізингу до Лізингоодержувача переходять обов’язки Лізингодавця, як власника Об’єкта
8

ТОВ «САФРА ФІНАНС», код ЄДРПОУ 43931541
03124, Україна, м. Київ, бул. Вацвала Гавела, буд. 8 корпус 17, офіс 301
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

лізингу, в тому числі, але не обмежуючись, зобов’язання з відшкодування шкоди, що заподіяна третім особам під
час користування (експлуатації) Об’єктом лізингу.
5.14. Сплата штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє Лізингоодержувача від виконання
його зобов’язань за Договором лізингу, а також від відшкодування шкоди Лізингодавця.
5.15. Сплата штрафних санкцій та інших нарахувань повинно бути здійснено за окремим платіжним
дорученням або виділено окремим рядком в тексті платіжного документа.
5.16. Витрати, що виникають у зв’язку із застосуванням оперативно-господарських санкцій, здійснюються
за рахунок Лізингоодержувача.
5.17. У разі невиконання Лізингодавцем з власної вини обов’язків, передбачених п.1.2. (щодо придбання
Об’єкту лізингу) та п.1.6 (щодо передачі Об’єкту лізингу) цих Правил, Лізингоодержувач має право в
односторонньому порядку відмовитися від Договору лізингу та вимагати від Лізингодавця з урахуванням п.8.11.
Договору лізингу повернення коштів, сплачених згідно п.5.1.1. Договору лізингу.
5.18. Якщо Лізингодавець та/або продавець (постачальник) не виконує обов’язку щодо повернення коштів
(зокрема сплаченого авансом лізингового платежу) у встановлений п.8.11.1. Договору лізингу строк,
Лізингоодержувач має право вимагати від відповідної сторони сплати неустойки (пені) у розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку України, що діяла у періоді прострочення, від суми заборгованості за
кожний день прострочення.
Стаття 6. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
6.1. Сторони погодили, що настання обставин непереборної сили (зокрема, але не виключно: стихійних
лих, землетрусів, воєнних дій, блокад, ембарго, актів органів влади тощо), тобто надзвичайних і невідворотних
обставин, що об’єктивно унеможливлюють використання Об’єкту лізингу, не звільняє Лізингоодержувача від
обов’язку сплачувати платежі за Договором лізингу.
6.2. У випадку неможливості належного виконання свої зобов’язань за Договором лізингу внаслідок дії
обставин непереборної сили Лізингоодержувач зобов’язаний:
6.2.1. невідкладно письмово повідомити Лізингодавця про виникнення таких обставин;
6.2.2. підтвердити обставин непереборної сили сертифікатом Торгово-промислової палати України.
6.3. У разі неможливості належного здійснення лізингових платежів внаслідок дії обставин непереборної
сили Лізингоодержувач додатково, крім визначеного п.6.2 цих Правил, зобов’язаний не пізніше 5 (п’яти) днів з
моменту настання для нього таких обставин доставити Об’єкт лізингу у належному стані (без будь-яких
пошкоджень і недоліків, придатний для експлуатації згідно мети використання), до місця, визначеного
Лізингодавцем. Всі ризики та витрати, пов’язані з поверненням Об’єкта лізингу несе Лізингоодержувач.
6.4. Сторони дійшли згоди, що Лізингоодержувач не має права посилатися на обставини непереборної
сили в разі невиконання ним зобов’язань визначених п.6.2 цих Правил, а в разі порушення їх п.6.3, Лізингодавець
вправі в односторонньому порядку відмовитись від Договору лізингу та/або вимагати повернення/самостійно
вилучити Об’єкт лізингу. В такому випадку, уповноважені представники Лізингодавця мають право
безперешкодного доступу до Об’єкта лізингу з метою його вилучення (фактична передача та/або вилучення
Об’єкта лізингу оформляється підписанням сторонами акту повернення або підписанням уповноваженими
особами Лізингодавця Акту вилучення Об’єкта лізингу).
Стаття 7. Право власності на Об’єкт лізингу та умови його переходу
7.1. Право власності (розпорядження) на Об’єкт лізингу протягом строку дії Договору лізингу належить
Лізингодавцю. Лізингоодержувач протягом строку дії Договору лізингу має право тимчасового володіння та
користування Об’єктом лізингу.
7.2. Лізингоодержувач зобов'язується закріпити на видному місці й зберігати упродовж дії Договору
лізингу наліпку-застереження: «Це майно є власністю ТОВ «САФРА ФІНАНС». У відповідних бухгалтерських
документах Лізингоодержувача має бути застереження: «Власник майна – ТОВ «САФРА ФІНАНС».
7.3. Після закінчення строку лізингу та за умови належного, повного та безумовного виконання
Лізингоодержувачем своїх зобов’язань за Договором лізингу, у тому числі із сплати лізингових та інших платежів,
а також неустойки (штрафу, пені), Лізингоодержувач має право набути у власність Об’єкт лізингу.
7.4. За наявності письмової згоди Лізингодавця та відсутності заборгованості зі сплати будь-яких
платежів, що виникають з Договору лізингу, Лізингоодержувач може викупити Об’єкт лізингу до закінчення
строку лізингу, але не раніше 12 (дванадцяти) місяців з моменту підписання Акта приймання-передачі Об’єкту
лізингу в лізинг.
7.4.1. У разі викупу Об’єкта лізингу до закінчення Строку лізингу, Лізингоодержувач сплачує
Лізингодавцю неоплачену вартість Об’єкта лізингу, інші лізингові платежі, строк оплати яких наступив до
моменту викупу Об’єкта лізингу, комісію за передчасний викуп, розмір якої встановлюється Лізингодавцем з
урахуванням фактичних витрат, пов’язаних з достроковим викупом, але не більше суми 3 (трьох) чергових
щомісячних лізингових платежів, строк оплати, яких не наступив на момент викупу.
7.5. Перехід права власності на Об’єкт лізингу до Лізингоодержувача оформлюється підписанням між
Лізингодавцем та Лізингоодержувачем Акта про перехід права власності на Об’єкт лізингу.
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7.5.1. Лізингоодержувач зобов’язаний передати Лізингодавцю технічний паспорт Об’єкта лізингу, номерні
знаки й усі необхідні документи для зняття його з державної реєстрації та обліку і подальшого повернення
Лізингоодержувачу для реєстрації за ним. У такому випадку Лізингоодержувач оплачує або компенсує
Лізингодавцю всі витрати, пов’язані із зняттям з обліку Об’єкта лізингу.
7.5.2. Фактичний перехід права власності на Об’єкт лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача та
підписання відповідного Акта не звільняє Лізингоодержувача від сплати невиконаних зобов’язань за Договором
лізингу, зокрема, зобов’язань визначених п.3.12-3.14 цих Правил.
7.6. У випадку переходу права власності на Об’єкт лізингу від Лізингодавця до третьої особи, відповідні
права та обов’язки Лізингодавця по Договору лізингу переходять до нового власника з урахуванням вимог та
обмежень, передбачених чинним законодавством України.
Стаття 8. Припинення Договору лізингу та/або повернення Об’єкта лізингу
8.1. Лізингодавець вправі відмовитися від Договору лізингу в односторонньому порядку, без
відшкодування Лізингоодержувачу будь-якої шкоди, що виникла внаслідок відмови, в таких випадках:
8.1.1. прострочення сплати Лізингоодержувачем авансом першого лізингового платежу, вказаного в п.5
Договору лізингу, строк сплати якого вказаний у п.2.1.1. цих Правил;
8.1.2. припинення (розірвання) Правочину про придбання Об’єкта лізингу до моменту передачі Об’єкта
лізингу Лізингоодержувачу з будь-яких підстав та причин, що не залежать від волі Лізингодавця;
8.1.3. продавець (постачальник) Об’єкта лізингу відмовився від продажу Об’єкта лізингу;
8.1.4. Лізингоодержувач безпідставно відмовляється прийняти Об’єкт лізингу, що відповідає Специфікації
та умовам Договору лізингу;
8.1.5. прострочення Лізингоодержувача зі сплати в повному обсязі або частково лізингових платежів
та/або неустойки (штрафів, пені), передбачених Договором лізингу, перевищує 60 (шістдесят) календарних днів;
8.1.6. використання Лізингоодержувачем Об’єкту лізингу не відповідно до Мети використання;
8.1.7. вчинення Лізингоодержувачем будь-яких правочинів щодо Об’єкта лізингу, письмово
не погоджених із Лізингодавцем, зокрема, у випадках, передбачених цими Правилами;
8.1.8. не забезпечення Лізингоодержувачем повного та безумовного доступу працівникам та/або іншим
представникам Лізингодавця, що мають письмову довіреність чи інший передбачений законом документ на
представництво Лізингодавця, в будь-який розумний час у приміщення (на територію) Лізингоодержувача для
перевірки стану Об’єкта лізингу та місця зберігання/використання Об’єкта лізингу. При цьому безумовним
підтвердженням недопуску уповноважених представників Лізингодавця є Акт про не допуск до перевірки Об’єкту
лізингу, складений представниками Лізингодавця;
8.1.9. незабезпечення Лізингоодержувачем належного стану Об’єкту лізингу, зокрема, недотримання п.3.3
цих Правил щодо ремонту, обслуговування, огляду, зберігання та використання Об’єкта лізингу, як під час дії, так
і після закінчення гарантійних строків на Об’єкт лізингу;
8.1.10. порушення Лізингоодержувачем вимог щодо місця зберігання та території використання Об’єкту
лізингу, зокрема, передбачених п.п. 3.6 – 3.8 цих Правил
8.1.11. у випадку недотримання п.6.3 цих Правил при настанні обставин непереборної сили.
8.1.12. ненадання Лізингоодержувачем згоди на зміну лізингових платежів згідно п.2.12 цих Правил;
8.1.13. призупинення або припинення діяльності Лізингоодержувача, порушення справи про банкрутство
щодо Лізингоодержувача, його ліквідації чи реорганізації;
8.1.14. погіршення фінансового стану Лізингоодержувача, включаючи прострочення сплати лізингових
платежів та неустойки (пені, штрафу) по інших договорах з Лізингоодержувачем;
8.1.15. винесення щодо Лізингоодержувача будь-якого судового рішення, наслідки виконання якого
можуть негативно вплинути або вплинули на фінансовий стан або на господарську діяльність Лізингоодержувача,
або якщо на Об’єкт лізингу накладено арешт, як забезпечення виконання будь-яких зобов’язань
Лізингоодержувача або позовних вимог до Лізингоодержувача будь-якої особи, незалежно від того стосується це
Об’єкта лізингу чи ні, або як на тимчасово вилучене майно;
8.1.16. Лізингоодержувачем надано недостовірну інформацію та/або документи які необхідних для
здійснення оцінки спроможності Лізингоодержувача виконувати свої зобов’язання за договором фінансового
лізингу.
8.2. При настанні випадків, передбачених п.п.8.1.1 – 8.1.16 цих Правил Лізингодавець має право вимагати
від Лізингоодержувача відшкодування шкоди, понесеної внаслідок настання вищевказаних обставин, а
Лізингоодержувач зобов’язується відшкодувати Лізингодавцю таку шкоду протягом 5 (п’яти) банківських днів з
дати пред’явлення Лізингодавцем вимоги.
8.3. У разі припинення Договору лізингу з причин, вказаних в п.п.8.1.4 – 8.1.15 цих Правил,
Лізингоодержувач зобов’язується повністю сплатити всю заборгованість за Договором лізингу, зокрема, зі сплати
лізингових платежів та інших платежів, неустойки, відшкодування шкоди, в тому числі, понесеної Лізингодавцем,
у результаті такого припинення Договору лізингу.
8.4. При настанні випадків, передбачених п.п.8.1.4 – 8.1.15 цих Правил та/або невиконанні умов, вказаних
у п.8.3 цих Правил, Лізингодавець має право вимагати від Лізингоодержувача повернення йому Об’єкта
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лізингу/вилучити Об’єкт лізингу. В такому разі Лізингоодержувач зобов’язується протягом 1 (одного) дня з дати
отримання повідомлення від Лізингодавця доставити Об’єкт лізингу в належному стані з урахування нормального
зносу, до місця, визначеного Лізингодавцем. Всі ризики та витрати, пов’язані з поверненням Об’єкта лізингу бере
на себе Лізингоодержувач.
8.5. Лізингоодержувач вважається таким, що виконав свої обов’язки відносно повернення Об’єкта
Лізингу, якщо до 14 (чотирнадцятої) години дня повернення Об’єкта Лізингу забезпечив доставку Об’єкта Лізингу
в належному стані до місцезнаходження Лізингодавця або іншого місця, що було попередньо узгоджено
Сторонами, передав Лізингодавцю повний пакет документації на Об’єкт лізингу, підписані зі сторони
Лізингоодержувача два примірники Акта повернення Об’єкта лізингу, а також здійснив оплату всіх Лізингових
платежів та штрафних санкцій.
8.6. У випадку якщо, незважаючи на вимогу Лізингодавця щодо повернення Об’єкта лізингу,
Лізингоодержувач не забезпечить згідно п.8.5 цих Правил повернення Об’єкта лізингу, Лізингодавець буде мати
право вступити у володіння Об’єктом лізингу, здійснити перевезення (транспортування) Об’єкта лізингу за
рахунок Лізингоодержувача та вимагати від Лізингоодержувача, а останній, в такому випадку, зобов’язується,
сплатити штраф в розмірі 20% (двадцять відсотків) від Загальної суми Договору лізингу.
8.7. У випадку передбаченому п.8.1.5 цих Правил, Лізингодавець має право вимагати
повернення/вилучити Об’єкт лізингу в Лізингоодержувача в безспірному порядку на підставі виконавчого напису
нотаріуса згідно вимог чинного законодавства України.
8.8. Якщо Об’єкт лізингу з будь-яких причин повертається Лізингодавцю в неналежному стані,
Лізингоодержувач зобов’язаний на вимогу Лізингодавця в повному обсязі оплатити ремонт Об’єкта лізингу або
відшкодувати Лізингодавцю витрати на ремонт.
8.9. При настанні страхового випадку, результатом якого стала втрата (повна загибель) Об’єкта лізингу
або його пошкодження, наслідком якого стала подальша неможливість його експлуатації, та за умови отримання
Лізингодавцем страхового відшкодування, Сторони здійснюють розрахунок за Договором лізингу у наступному
порядку:
8.9.1. Лізингодавець визначає розрахункову суму податку на прибуток на різницю між отриманим
страховим відшкодуванням та сумою несплачених Лізингоодержувачем лізингових платежів;
8.9.2. у випадку, якщо страхове відшкодування, отримане Лізингодавцем, перевищує суму збитків та
витрат Лізингодавця, то Лізингодавець повертає Лізингоодержувачу суму страхового відшкодування за
вирахуванням суми збитків, витрат та розрахункової суми податку на прибуток;
8.9.3. у випадку, якщо страхове відшкодування, отримане Лізингодавцем, менше ніж необхідна для
погашення суми збитків та витрат Лізингодавця, то Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю різницю між сумою
збитків, витрат та страховим відшкодуванням протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання вимоги
Лізингодавця.
8.10. Якщо прострочення Лізингоодержувачем по сплаті частково або в повному обсязі лізингових
платежів та/або неустойки (штрафу, пені) за Договором лізингу становить більше 60 (шістдесяти) календарних
днів, Лізингодавець має право відмовитися від Договору лізингу в односторонньому порядку.
8.11. Лізингоодержувач має право відмовитися від Договору лізингу в односторонньому порядку до
моменту передачі йому Об’єкта лізингу, у разі якщо прострочення Лізингодавцем такої передачі становить більш
як на 30 календарних днів, при цьому письмово повідомивши про таку відмову Лізингодавця.
8.11.1. У разі якщо Об’єкт лізингу не передано Лізингодавцю продавцем (постачальником), а
Лізингодавець використав грошові кошти (зокрема сплачений авансом лізинговий платіж), отримані від
Лізингоодержувача, для сплати продавцю (постачальнику) за цей Об’єкт лізингу до того, як Лізингоодержувач
скористався своїм правом односторонньої відмови від Договору лізингу, Лізингодавець повинен письмово
повідомити продавця (постачальника) про таку відмову протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання
повідомлення
Лізингоодержувача про односторонню відмову від Договору лізингу і повернути
Лізингоодержувачу кошти (зокрема авансовий платіж) не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня повернення коштів
Лізингодавцю продавцем (постачальником), який зобов’язаний повернути лізингодавцю кошти, отримані від
такого Лізингодавця, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання повідомлення Лізингодавця.
8.12. Лізингові платежі, сплачені Лізингоодержувачем за Договором лізингу до дати односторонньої
відмови Лізингодавця від Договору лізингу або його розірвання, не підлягають поверненню Лізингоодержувачу,
крім випадків, коли одностороння відмова від Договору лізингу або його розірвання здійснюються до моменту
передачі 1об’єкта лізингу 1лізингоодержувачу. Лізингодавець має право стягнути з Лізингоодержувача
заборгованість із сплати лізингових платежів на дату розірвання договору, а також збитки, неустойку (штраф,
пеню), інші витрати, у тому числі понесені Лізингодавцем у зв’язку із вчиненням виконавчого напису нотаріусом.
Стаття 9. Арешт активів. Банкрутство Лізингоодержувача
9.1. У випадку будь-якого арешту активів Лізингоодержувача, прийняття рішення про ліквідацію чи
реорганізацію Лізингоодержувача та/або порушення справи про його банкрутство, Лізингоодержувач
зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня повідомити про це Лізингодавця в письмовій формі.
9.2. У разі порушення процедури банкрутства щодо Лізингоодержувача в період дії Договору лізингу,
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накладення на його майно стягнення, арешту чи у разі проведення конфіскації майна Лізингоодержувача, Об’єкт
лізингу відокремлюється від загального майна Лізингоодержувача та підлягає поверненню Лізингодавцю, який
може розпорядитися ним самостійно на власний розсуд. За таких обставин всі раніше сплачені на виконання
Договору лізингу платежі, будуть вважатися платою за користування Об’єктом лізингу, Лізингоодержувачу не
повертаються і відшкодуванню не підлягають.
9.3. Повернення Об’єкта лізингу Лізингодавцю, згідно п.9.2 цих Правил, відбувається не пізніше
1 (одного) робочого дня з дати порушення процедури банкрутства щодо Лізингоодержувача або накладення на
його майно стягнення, арешту чи рішення про конфіскацію майна Лізингоодержувача.
9.4. У випадку неповернення Лізингоодержувачем Об’єкта лізингу за умови настання обставин,
визначених у п. 9.2 цих Правил у порядку та в строки, визначені в п.9.3 цих Правил, Лізингодавець має право
вимагати від Лізингоодержувача, а останній, в такому випадку, зобов’язується, сплатити штраф у розмірі 20%
(двадцять відсотків) від Загальної суми Договору лізингу.
Стаття 10. Вирішення спорів. Автономне третейське застереження
10.1. Всі спори, які виникають між сторонами щодо Договору лізингу вирішуються шляхом переговорів,
а в разі недосягнення згоди шляхом переговорів – згідно п.10.2 цих Правил.
10.2. Всі вимоги, які виникають при виконанні, припиненні, зміні, визнанні недійсним повністю або
частково, а також з будь-яких інших вимог, що стосуються Договору лізингу, його складових частин, або у зв’язку
з ним (ними), чи випливають з нього, становлять Предмет спору та підлягають розгляду виключно у постійно
діючому Третейському суді при Асоціації українських банків згідно з Регламентом Третейського суду, який є
невід’ємною частиною цієї третейської угоди та знаходиться у відкритому доступі на сайті суду tretsud.aub.org.ua.
Спір розглядається одноособово суддею, призначеним Головою Третейського суду з списку суддів, що
знаходиться у відкритому доступі на сайті суду. Сторони підтверджують, що ознайомлені з Регламентом
Третейського суду при Асоціації українських банків та розуміють його. Умови Договору лізингу, що містять
відомості про реквізити Сторін, є одночасно складовими частинами цієї третейської угоди. Місце і дата укладення
третейської угоди відповідають місцю і даті укладення Договору лізингу. Ця третейська угода викладена серед
положень Договору лізингу та має автономну він нього дію (недійсність чи будь-яке припинення дії Договору
лізингу не спричиняє припинення дії третейської угоди).
10.3. Сторони узгодили, що рішення Третейського суду буде обов’язковим до виконання.
Стаття 11. Строки дії Договору лізингу та лізинговий період
11.1. Договір лізингу й додатки (крім додатку №4 Договір страхування (комплект договорів страхування)
набирають чинності з моменту їх підписання сторонами, скріплення печатками (за наявності) та діють до повного
виконання зобов’язань.
11.1.1. Якщо Договір лізингу підлягає нотаріальному посвідченню (обов’язковому чи за згодою сторін) –
він набирає чинності з моменту такого посвідчення. Пов’язані з нотаріальним посвідченням витрати несе
Лізингоодержувач.
11.2. Строк лізингу розпочинається з дати підписання Акта приймання-передачі Об’єкта лізингу в лізинг.
11.3. Закінчення строку лізингу вказується у Графіку лізингових платежів.
11.4. У випадку дострокового переходу права власності на Об’єкт лізингу від Лізингодавця до
Лізингоодержувача, Договір лізингу припиняється з дати належного виконання Лізингоодержувачем всіх своїх
зобов’язань, що виникають із Договору лізингу, та підписання Акта про перехід права власності.
11.5. Будь-яке припинення (відмова, закінчення, розірвання) Договору лізингу припиняє відповідні
зобов’язання в частині наступних періодів, але не звільняє сторону від відповідальності за порушення його умов,
які мали місце під час виконання Договору лізингу, що також включає збереження (трансформацію) договірних
прав іншої сторони, спрямованих на її ефективний захист та реалізацію вимог до порушника.
11.6. Лізингові періоди слідують один за одним без перерв, строк кожного лізингового періоду дорівнює
календарному місяцю.
11.7. Перший лізинговий період починається з дня підписання Акта приймання-передачі Об’єкта лізингу
в лізинг. Кількість лізингових періодів дорівнює строку, вказаному в п.5 Договору лізингу.
Стаття 12. Інші умови
12.1. Після підписання Договору лізингу всі попередні усні та/або письмові переговори, листування, заяви,
договори сторін з питань, що стосуються умов Договору лізингу втрачають чинність.
12.2. Будь-які (крім винятків, передбачених цими Правилами) зміни і доповнення до Договору лізингу
мають чинність, якщо викладені в письмовій формі й підписані сторонами.
12.3. З питань, не врегульованих Договором лізингу, сторони керуються чинним законодавством України.
12.4. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих положень Договору
лізингу не тягне таких наслідків для будь-яких інших положень Договору лізингу, оскільки сторони
підтверджують, що Договір лізингу був би вчинений і без включення до нього таких частин.
12.5. У випадку втрати примірника Договору лізингу під час його дії, Лізингодавець протягом 5 (п’яти)
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банківських днів з моменту одержання відповідної письмової заяви Лізингоодержувача видає йому дублікат
Договору лізингу після чого втрачений екземпляр (оригінал) вважається недійсним.
12.6. Лізингоодержувач, не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з відповідної вимоги Лізингодавця,
зобов’язаний надати інформацію про свій фінансовий стан за період, зазначений у такій вимозі, або довідку про
доходи за останні 6 (шість) місяців, а також інформацію про місце знаходження та стан Об’єкта лізингу в
письмовому вигляді (в тому числі фотографії Об’єкта лізингу в електронному вигляді).
12.7. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання запиту Лізингодавця, Лізингоодержувач
зобов’язаний надати інформацію та документи, які Лізингодавець має право отримувати від Лізингоодержувача
відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», в
тому числі, але не виключно, актуалізацію даних про Лізингоодержувача у разі виявлення фактів наявності
суттєвих змін у його діяльності (зокрема в разі зміни кінцевих бенефіціарних власників, керівника,
місцезнаходження юридичної особи, іншого подібного правового утворення, фізичної особи-підприємця),
закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, втрати
чинності/обміну ідентифікаційного документа Лізингоодержувача, його представників, встановлення факту
належності до категорії PEP (публічних діячів).
12.8. Лізингоодержувач зобов’язується інформувати Лізингодавця про настання змін у документах, даних,
відомостях, інформації про Лізингоодержувача та суттєвих змін в його діяльності (іншій інформації, що
надавалася ним Лізингодавцю), в тому числі, але не виключно, зміну своєї адреси (місцезнаходження/місця
проживання), телефонів чи будь-яких інших реквізитів, в тому числі банківських, що вказані в Договорі лізингу,
зміни в установчих документах, що стосуються найменування Лізингоодержувача, зміни кінцевих бенефіціарних
власників, учасників, членів, органів управління та їх компетенції, закінчення строку (припинення) дії, втрати
чинності чи визнання недійсними наданих Лізингодавцю документів, втрати чинності/обміну ідентифікаційних
документів Лізингоодержувача та/або його представників, зміни даних та інформації щодо належності до категорії
PEP (публічних діячів) негайно, але у будь-якому разі не пізніше 3 (трьох) днів із дати виникнення таких змін, у
письмовому вигляді та з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни або їх копій, засвідчених
належним чином згідно чинного законодавства (спершу, електронною поштою, а далі також засобами поштового
зв’язку).
12.9. Лізингоодержувач не має права без попередньої письмової згоди Лізингодавця будь-яким чином
передавати третім особам та/або обтяжувати свої права та обов’язки за Договором лізингу або такі, що пов’язані
з Договором лізингу.
12.10. Лізингодавець вправі укладати договори, спрямовані на забезпечення виконання зобов’язань
Лізингоодержувача за цим Договором, як із самим Лізингоодержувачем, так і з третіми особами – поручителями,
майновими поручителями, гарантами, що Лізингоодержувач розуміє та не заперечує.
12.10.1. При необхідності забезпечення зобов’язань перед Лізингодавцем, Лізингоодержувач за наявності
вимоги Лізингодавця зобов’язується відступити останньому всі свої наявні та майбутні права вимоги будь-якого
виду до третьої особи, що використовує Об’єкт лізингу.
12.11. Лізингоодержувач повідомлений про права третіх осіб на Об’єкт лізингу. Лізингодавець повинен у
письмовій формі повідомляти Лізингоодержувача про виникнення та зміни прав третіх осіб на Об’єкт лізингу
протягом строку дії Договору лізингу.
12.12. Сторони дійшли згоди, що зарахування зустрічних однорідних вимог згідно Договору лізингу
можливе лише за взаємною згодою Сторін.
12.13. Сторони погодили строк позовної давності до стягнення штрафних санкцій (неустойки, пені,
штрафу тощо) за Договором лізингу складає 3 (три) роки.
12.14. Сторони домовились, що штрафні санкції за Договором лізингу нараховуються за весь період
прострочення (без обмеження).
12.15. Будь-які повідомлення або інша кореспонденція, передбачена або пов’язана з Договором лізингу,
будуть здійснюватись у письмовій формі за підписами уповноважених осіб, засвідчених печаткою (за наявності)
на адреси, що зазначені в Договорі лізингу чи завчасно повідомлені згідно цих Правил, якщо інше не передбачено
Договором лізингу.
12.16. Сторони домовились, що будь-яке повідомлення або інша кореспонденція, передбачена Договором
лізингу вважається отриманою Лізингоодержувачем (не залежно від фактичного вручення, у тому числі, в разі
будь-якого ухилення від одержання) з моменту та якщо відправлення:
12.16.1. доставлено на електронну пошту, зазначену в Договорі лізингу чи завчасно повідомлену згідно
цих Правил, за умови подальшого надсилання/надання паперового примірника в нижчевказані способи;
12.16.2. доставлено особисто під розписку уповноваженій особі сторони;
12.16.3. надіслано компанією кур’єрської доставки з оформленням документу про відправлення;
12.16.4. відправлено засобами поштового зв’язку цінним листом з описом вкладення.
12.17. Сторони уповноважують на отримання будь-яких відправлень за Договором лізингу всіх осіб, що
знаходяться за адресами, вказаними в Договорі лізингу чи завчасно повідомленими згідно цих Правил.
12.18. Вся інформація про фінансовий стан Лізингоодержувача є конфіденційною і не підлягає
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розголошенню, крім випадків, передбачених чинним законодавством та/або Договором лізингу.
12.18.1. Лізингоодержувач повідомлений, що у випадку порушення ним зобов’язань по сплаті платежів за
Договором лізингу, Лізингодавець має право розміщувати інформацію про прострочену заборгованість в офіційно
зареєстровані установи, що ведуть облік простроченої заборгованості (банківські, кредитні та інші).
12.19. Лізингоодержувач гарантує, що для укладання цього Договору лізингу він має всі належні
повноваження, дозволи органів управління Лізингоодержувача (за необхідності).
12.20. Лізингоодержувач гарантує, що на момент підписання Договору лізингу не існує обставин, що
створюють загрозу належному виконанню Договору лізингу (судові спори, майнові вимоги третіх осіб, тощо), про
які він не повідомив Лізингодавця та інформація вказана Лізингоодержувачем в Договорі лізингу є достовірною
та дійсною.
12.21. Лізингоодержувач гарантує, що документи та інформація, надані ним при укладенні Договору
лізингу, існують тільки в тій редакції, в якій вони надані Лізингодавцю, і що ці документи є чинними, дійсними
(не скасовані, не відізвані), а інформація є повною, дійсною та достовірною, а в протилежному випадку він може
бути притягнутий до відповідальності, в тому числі кримінальної.
12.22. Підписанням Договору Лізингоодержувач заявляє та підтверджує що:
- до підписання Договору лізингу він отримав всю інформацію, яка є необхідною для прийняття рішення щодо
отримання послуг лізингу Лізингодавця, в тому числі ознайомлений з тією інформацією, яка передбачена ч.2 ст.12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ознайомився з
внутрішніми правилами надання лізингу, що розміщені на офіційному веб-сайті Лізингодавця за посиланням
https://safra-finance.com.ua, умовами Договору лізингу та додатками до нього, що є його невід’ємною частиною,
підставами та порядком односторонньої відмови від Договору лізингу, зміни умов Договору лізингу, в тому числі
щодо зміни Графіку лізингових платежів, тощо;
- до підписання Договору лізингу він отримав вичерпну інформацію щодо всіх наявних варіантів фінансування з
урахуванням свого фінансового стану, а також їхні переваги і недоліки; вся інформація була надана в доступному
форматі, всі умови та суть фінансової послуги йому зрозумілі;
- рішення щодо отримання фінансової послуги ним приймалося добровільно, розуміючи всі умови Договору
лізингу, без нав'язування її придбання, без тиску тощо;
- всі умови внутрішніх правил надання лізингу, Договору лізингу та термінологія українською мовою йому
зрозумілі, сумнівів щодо справедливості умов Договору лізингу в Лізингоодержувача немає, Графік лізингових
платежів погоджений сторонами;
- особа, що підписала Договір лізингу наділена повноваженнями на його підписання, а також достатньою
правоздатністю та дієздатністю;
- умови Договору лізингу в повному обсязі відповідають потребам та вимогам Лізингоодержувача;
- Лізингоодержувач повідомлений про всі застави (наявні, так і ті, що можуть виникнути в майбутньому)
Лізингодавцем Об’єкту лізингу та майнових прав за Договором лізингу (існуючих та можливих в подальшому),
не заперечує їх, а додатковим підтвердженням такого повідомлення є його безперешкодний доступ до інформації
про них у Лізингодавця.
12.23. За Договором лізингу банківськими/робочими днями позначаються робочі дні банку в якому
відкрито рахунок Лізингодавця, зазначений у Договорі лізингу чи повідомлений ним в передбаченому порядку.
12.24. Всі повідомлення, акти, заяви, додатки та інші документи по Договору лізингу складаються
українською мовою. Назви статей та розділів Договору лізингу використовуються лише для зручності та жодним
чином не впливають на їх зміст і тлумачення.
Реквізити та підписи Сторін
Лізингодавець
Лізингоодержувач
Товариство з обмеженою відповідальністю
___________________________________________
«САФРА ФІНАНС»
Місцезнаходження: ____________________________
Місцезнаходження:___________________________
П/р ІВАN № __________________________________
____________________________________________
в ____________________________________________
П/р ІВАN № ________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________
в __________________________________________
Індивідуальний податковий номер _______________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________
e-mail: , тел. __________________________________
Індивідуальний податковий номер______________
Платник _____________________________________
e-mail: _______________; тел. _________________
Платник ___________________________________
__________________________________________ М.П.
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Додаток № 2
до Договору фінансового лізингу
№ __________ від _______________
м. Київ

СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТА ЛІЗИНГУ
___ _________________ 20__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «САФРА ФІНАНС», надалі – «Лізингодавець», в особі
____________________________________, з однієї сторони, та
_________________________________, надалі – «Лізингоодержувач», в особі ________________, з іншої
сторони, надалі разом іменовані «Сторони», уклали Додаток № 2 до Договору фінансового лізингу про наступне:
1. Сторони узгодили, що Лізингодавець зобов’язується набути у власність та передати у володіння та
користування Лізингоодержувачу наступний Об’єкт лізингу:
№
Заводський номер/
Рік
Кількість,
Новий/
Разом, грн.,
Найменування
Номер шасі (рами,
випуску
шт.
вживаний
без ПДВ
(марка, модель)
кузова)
1
Разом без ПДВ, грн.
ПДВ, грн.
Всього, грн.
Продавець (постачальник)
Місце (адреса) передачі Об’єкта
лізингу
2. Сторони домовились, що на момент підписання Акта приймання-передачі Об’єкта лізингу загальна ціна
(вартість) Об’єкта лізингу може бути змінена у зв’язку з виникненням курсової різниці у випадку придбання
Об’єкта лізингу з визначенням грошового еквіваленту вартості в іноземній валюті, збільшенням вартості
виробником, у зв’язку зі збільшенням податків та зборів, інших обов’язкових платежів, які впливають на вартість
Об’єкта лізингу, згідно з умовами Правочину про придбання Об’єкта лізингу на момент проведення повного
розрахунку Лізингодавця з продавцем (постачальником) за придбання Об’єкта лізингу. У разі зміни вартості
Об’єкта лізингу Сторони підписують додаткову угоду до Договору, в якій визначають змінену вартість Об’єкта
лізингу та погоджують новий Графік сплати лізингових платежів.
3. У разі якщо на день підписання Договору лізингу та цього Додатку виробництво Об’єкта лізингу не
завершено та/або його індивідуальні ознаки невідомі, такі індивідуальні ознаки будуть зазначені Сторонами у
додатковій угоді до Договору лізингу.
4. Сторони домовились, що з моменту підписання даного Додатку № 2 до Договору лізингу вони
позбавляються права вносити будь-які зміни та вимоги до технічних характеристик Об’єкта лізингу, якщо інше
не погоджено Сторонами додатково.
5. Даний Додаток укладено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної із Сторін.
6. Даний Додаток набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і може бути змінений виключно
за згодою Сторін.
Реквізити та підписи Сторін
Лізингодавець
Лізингоодержувач
Товариство з обмеженою відповідальністю
__________________________________________
«САФРА ФІНАНС»
Місцезнаходження: ____________________________
Місцезнаходження:___________________________
П/р ІВАN № __________________________________
П/р ІВАN № ________________________________
в ____________________________________________
в __________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________
Індивідуальний податковий номер _______________
Індивідуальний податковий номер______________
e-mail: , тел. __________________________________
e-mail: _______________; тел. _________________
Платник _____________________________________
Платник ___________________________________
__________________________________________ М.П.

_____________________________________________
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Додаток № 3
до Договору фінансового лізингу
№ ____________________ від
_______________
ГРАФІК ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ
___ _________________ 2021 року

м. Київ

№

Термін
оплати

Відшкодуванн
я вартості
Об’єкта
лізингу в т.ч.
ПДВ, грн.

Призначення платежів

Відсотки або
комісія
(винагорода
Лізингодавця)
(без ПДВ), грн.

Загальна сума
лізингового
платежу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Разом за договором
Реквізити та підписи Сторін

Лізингодавець
Товариство з обмеженою відповідальністю
«САФРА ФІНАНС»
Місцезнаходження: ____________________________
П/р ІВАN № __________________________________
в ____________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________
Індивідуальний податковий номер _______________
e-mail: , тел. __________________________________
Платник _____________________________________

Лізингоодержувач
__________________________________________

Місцезнаходження:___________________________
____________________________________________
П/р ІВАN № ________________________________
в __________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________
Індивідуальний податковий номер______________
e-mail: _______________; тел. _________________
Платник _________________________________

__________________________________________ М.П.
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