ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ № ______________
ІНДИВІДУАЛЬНА ЧАСТИНА (ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ)
Місце укладення договору – м. Київ
1.1. Найменування

1

Лізингодавець

1.2. Місцезнаходження

Лізингоодержувач - фізична особа,
споживач фінансової послуги

2

1.3. Фактична адреса
1.4.
Код ЄДРПОУ,
статус платника ПДВ,
статус платника податку
1.5. Телефон та адреса
офіційної ел.пошти, сайт

Дата укладання – 16 травня 2022 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«АВЕНТУС ЛІЗИНГ»
Україна, 04116, місто Київ, вулиця Митрофана ДовнарЗапольського, будинок 5, офіс 220
співпадає з юридичною адресою місцезнаходження (п.1.2)
42441539, платник податку на прибуток на загальних
підставах, платник ПДВ
+38(067)-242-10-20, +38(067)-519-30-09
info@automoney.com.ua сайт www.automoney.ua

1.6. Поточний рахунок
UA753052990000026006035008278
1.7. Банківська установа
АТ КБ «ПРИВАТ БАНК».
1.8.
В особі /підстава
Генеральний директор Миник Олег Богданович, який діє на
виникнення повноважень
підставі Статуту, відомості про підписанта внесені до ЄДР
1.9.
Номер реєстраційної дії, за яким можливе самостійне
ознайомлення із Статутом Лізингодавця в редакції, чинній на момент
363833938065
укладання договору через відкритий реєстр ЄДРЮОФОПГФ, за
посиланням https://usr.minjust.gov.ua/content/get-documents
2.1. П.І.П.
2.2. Адреса реєстрації
2.3.
Фактична
адреса
місцезнаходження, за якою буде
здійснюватися
офіційне
листування Сторін
2.4. код РНОКПП

числове значення коду РНОКПП фізичної

2.5. Офіційний e-mail для рахунків,
особи@mail.gov.ua або інша, дійсно використовуєма
повідомлень та іншої інформації

адреса електронної пошти: __________________________

2.6 Номер паспорта чи іншого
документа
2.7. Ким, коли виданий документ,
строк його дії
2.8. Телефон
2.9. за наявності - П.І.П.
підписанта за довіреністю
(адреса, код РНОКПП) + дата та
номер довіреності, ким
посвідчена, строк її дії
2.10
Відомості
про Згода іншого з подружжя отримано та такий документ додається у
зареєстрований шлюб та згоду складі копій інших документів, які супроводжують укладання цього
Договору aбо запис «Лізингоодержувач своїм підписом підтверджує, що
іншого (-ї) з подружжя
у зареєстрованому шлюбі не перебуває»
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3.1. Найменування (марка, модель) Об’єкта фінансового
лізингу

_________________

1
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ____________________

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ _____________________

3.2. Технічна специфікація (об’єм двигуна, колір, тип палива,
тип КПП тощо)
3.3. Рік випуску
3.4. Номер шасі (кузову)
3.5. Вартість Об’єкта фінансового лізингу за Договором купівліпродажу (поставки), в т.ч. ПДВ.
Постач 4.1. Найменування/П.І.П.
__________________________
а4.2. Код РНОКПП чи код
льник
ЄДРПОУ постачальника
Об’єкт 4.3. Місце находження/Адреса
а
фінанс 4.4. Строк поставки чи виготовлення Об’єкта фінансового
ового
лізингу (якщо такий строк перевищує 30 календарних днів)
лізингу
5 Строк лізингу, на який Лізингоодержувачу надається право володіння та
користування об’єктом фінансового лізингу (визначається з моменту
________ місяців
підписання сторонами Акту приймання-передачі Об’єкта фінансового
лізингу) та може коригуватися шляхом договірної зміни Графіку платежів
5.1 Строк передачі об’єкта фінансового лізингу з моменту отримання
Об’єкта фінансового лізингу у власність Лізингодавцем від Продавця
3-х календ. днів
(постачальника), не більше
6 Місце передачі
за адресою фактичного місцеперебування Лізингодавця (п.1.3) або у місці, яке
вказане у відповідному повідомленні Лізингодавця або у іншому (за згодою
Лізингодавця) місці, запропонованому Лізингоодержувача
7
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
7.1.Обовязкове
автовласників на території України (ОСЦПВ) як внутрішній договір
страхування
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Добровільне страхування (КАСКО) – на згодою Лізингодавця та за
рахунок Лізингоодержувача. Договір міжнародного обов’язкового
7.2.Інші види
страхування цивільно-правової відповідальності при виїзді за межі
страхування
України (картка міжнародного автомобільного страхування або Зелена
Картка) обов’язково укладається при виїзді за межі державного
кордону України, сплачується за рахунок Лізингоодержувача.
Страхування за ризиками обов’язкової цивільної відповідності
(ОСЦПВ) здійснює Лізингодавець з наступною компенсацією йому
Лізингоодержувачем понесених витрат, в межах лізингових платежів,
передбачених Графіком платежів у складі Винагороди Лізингодавця.
Лізингодавець, що здійснює страхування Об’єкта фінансового лізингу
за ризиками цивільної відповідності (ОСЦПВ) самостійно визначає
страхову компанію для страхування такого виду ризику. Сторона, яка
здійснює оплату страхування повинна забезпечити безперервність дії
Договору (-ів) страхування (полісу страхування) протягом всього
7.3. Витрати на
строку дії договору фінансового лізингу. Несплата Лізингоодержувачем
страхування
лізингових платежів повністю або частково впродовж 30-ти днів може
бути підставою для припинення оплати договору страхування Об’єкта
фінансового лізингу на наступний річний чи інший строк, про що
Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача та нагадує про
законодавчо встановлену заборону експлуатації транспортного засобу
без діючого полісу ОСЦПВ. У разі укладання Договору фінансового
лізингу на строк, що перевищує один рік, витрати, які виникли внаслідок
збільшення тарифу на страхування чи зміни розміру франшизи за
договором або інших складових страхового тарифу, компенсуються
Лізингоодержувачем згідно окремо наданого рахунку на оплату.

Страхування
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ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ____________________

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ _____________________

7.4. Територія дії
Згідно умов договору (-ів) полісу (-ів) страхування
страхування
7.5 З моменту фактичного отримання Об’єкта фінансового лізингу своїм підписом
відповідного Акту приймання-передачі Лізингоодержувач засвідчує, що він ознайомлений зі
змістом і отримав відповідні договори та/або поліс(-и) страхування та зобов’язується
дотримуватися їх умов.
8

Забезпе
чення
виконан
ня
зобов’яз
ань

8.1 Вид договору забезпечення (порука, застава)

Забезпечення виконання
зобов’язань за цим Договором
не застосовується або
застосовується

8.2. П.І.П. фіз.особи або найменування юр.особи
8.3. Адреса місцезнаходження та реєстрації
8.4. код РНОКПП фіз.особи - паспортні дані (№/серія), дата
видачі чи дані про ID-картку чи закордонний паспорт
8.5 Опис об’єкта/ предмета застави (за наявності)
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ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ
9.1. Загальна сума лізингових платежів на момент підписання цього
___________ грн. __коп.
Договору
9.2. Викупна вартість (відсутня, якщо її розмір відмінний від 0,00 грн.)
відсутня
9.3. Порядок сплати лізингових платежів У гривні, на поточний рахунок, зазначений у п. 1.6
9.4 Розмір, порядок
Лізингові платежі включають до свого складу платежі на погашення
розрахунку та умови (компенсацію) вартості (повної або частини) Об’єкта фінансового лізингу,
сплати додаткових комісію (винагороду) Лізингодавця за наданий в лізинг Об’єкт фінансового
платежів і комісій , лізингу та інші платежі, передбачені Договором та чинним законодавством,
пов’язаних
з зокрема, компенсація за залучені кошти (банківський кредит).
укладенням
Перший лізинговий платіж (визначений в Графіку платежів) включає в
договору
себе:
фінансового лізингу А) Авансовий платіж, що є частиною вартості Об’єкта фінансового лізингу та
включає вартість ПДВ;
Б) Разову комісія Лізингодавця від 0,01% до 15% відсотків (згідно Паспорту
фінансового продукту), що є платою за організаційні заходи, пов’язані з
підготовкою та укладанням Договору фінансового лізингу, до якої також
входять інші платежі (у т.ч. плата за страхування, яку сплачує Лізингодавець,
витрати за банківським кредитом, отриманим з метою придбання Об’єкта
фінансового лізингу, реєстраційні дії в РСЦ/ТСЦ МВС, компенсація понесених
витрат Лізингодавця на оплату внесків у Пенсійний Фонд України та/або
компенсація понесених витрат Лізингодавця по оплаті квартального та/або
річного розміру транспортного податку (у разі віднесення колісного
транспортного засобу до відповідної категорії за вартісним чи модельним
показником)
Сплата збору до Пенсійного фонду має місце виключно для автомобіля,
який проходить першу реєстрацію. Транспортний податок сплачується за
легкові автомобілі, з моменту (року) випуску яких минуло не більше п’яти
років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року.
9.5 Розмір, порядок розрахунку та умови Ці витрати Лізингоодержувача стосуються обов’язку
сплати додаткових платежів і комісій, здійснити компенсацію фактично понесених витрат
пов’язаних з виконанням, зміною та Лізингодавця на транспортний податок, оплату
розірванням
договору
фінансового послуг страхування, компенсувати сплачені штрафи
лізингу, достроковим викупом об’єкта за порушення правил дорожнього руху чи інших
фінансового лізингу.
штрафів, пов’язаних з експлуатацією Об’єкта
фінансового лізингу тощо.
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ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ _____________________

9.5.1. Можливість
дострокового
викупу
Об’єкта
фінансового
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№
платежу

Графа 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дата
нараху
вання
та
оплати
Графа 2

Достроковий перехід права власності можливий щодо об’єкта фінансового
лізингу, який перебував у користуванні 12 або більше календарних місяців та за
умови виконання Лізингоодержувачем усіх своїх зобов‘язань за цим або іншими,
можливо укладеними договорами між Сторонами. Документальне оформлення
дострокового викупу здійснюється на підставі укладеної Сторонами додаткової
угоди шляхом викладенням Графіку Платежів, чи скорочується договірний строк
лізингу, та можливою зміною інших умов у новій редакції.
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ
Платіж, що
Винагорода
Загальна сума
Призначення
відшкодовує
(комісія)
лізингового
платежу
вартість Об’єкта Лізингодавця
платежу, грн.
фінансового
, грн.
лізингу, грн.*
Графа 3
Графа 4
Графа 5
Графа 6
Перший (авансовий)
А
х
лізинговий платіж *, **
х
Б
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж
Лізинговий платіж

ВСЬОГО:

*Авансовий платіж не має статусу залучених коштів, а є складовою лізингових платежів за договором
фінансового лізингу, що відшкодовує частину вартості об’єкта фінансового лізингу. Податок на додану
вартість нараховується на частину Першого (авансового) лізингову платіжу та поточних Лізингових
Платежів, в частині, що відшкодовують вартість Об’єкта фінансового лізингу.
** Перший (авансовий) лізинговий платіж окремо включає в себе винагороду Лізингодавця за укладання
цього Договору та інші витрати, як вартість страхування, вартість залучених грошових коштів та інше.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ЗАХОДИ САМОЗАХИСТУ ВІД ПОРУШЕНЬ ДОГОВОРУ,
ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПРОСТРОЧЕННЯ ГРОШОВОГО ЗОБВ’ЯЗАННЯ ПО
СВОЄЧАСНОМУ ВНЕСЕННЮ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ
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Примітка:

11.1

Примітка:

11.2

11.3

11.3.1

За несвоєчасну cплату (прострочення оплати) лізингових платежів згідно Графіку платежів
Лізингодавець має право нарахувати, а Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити неустойку,
розмір якої зазначається Лізингодавцем у відповідному рахунку, Повідомленні та залежить
від терміну прострочення, а саме: при затримці платежу від 2 (двох) до 5 (п’яти) календарних
днів – штраф у розмірі 1000 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок), а якщо затримка платежу
перевищує 5 (п’ять) календарних днів, розмір штрафу визначається у розмірі 500,00 (п’ятсот
гривень 00 копійок) за кожен день прострочення, починаючи з 1-го дня початку цього
прострочення (з наступного дня, визначеного Графіком Платежів для здійснення платежу).
При цьому загальна сума нарахованого штрафу впродовж календарного місяця не може
перевищувати 50 % розміру простроченої заборгованості (розміру поточного лізингового
платежу згідно графи 6 Графіку Платежів);
Штраф, зазначений у п.11.1 може бути застосований за кожен випадок прострочення. У разі,
якщо Лізингоодержувачем буде допущено прострочення в сплаті (повністю або частково)
лізингового платежу терміном на 20 (двадцять) або більше календарних днів, крім
нарахування та стягнення штрафу Лізингодавець набуває право застосувати заходи
самозахисту власника, передбачені у п.11.8 цього Договору.
У разі якщо Лізингоодержувач не сплатив за договором фінансового лізингу лізинговий
платіж частково або у повному обсязі та прострочення становить більше 60 календарних
днів, Лізингодавець має право, незалежно від факту нарахування та/або стягнення штрафів,
відмовитися від Договору фінансового лізингу в односторонньому порядку, письмово (або
електронним документом) повідомивши про це Лізингоодержувача та/або одночасно з такою
відмовою набуває право вимагати повернення об’єкта фінансового лізингу через 5 (п’ять)
календарних днів або пізніше (на розсуд Лізингодавця) з того моменту, що буде визначений
за правилами цього Договору як момент припинення дії Договору або з моменту
односторонньої відмови Лізингодавця від Договору. Поверення майна за цим Договором
може здійснюватися, на розсуд Лізингодавця, самостійно, із застосуванням заходів
самозахисту, визначених у п.11.8 або у безспірному порядку, на підставі виконавчого напису
нотаріуса чи згідно із рішенням суду, в межах заходів із примусового виконання виконавчого
документа. Сторони дійшли згоди, що Лізингодавець також набуває право вимагати
дострокову сплату розміру всіх майбутніх лізингових платежів у частині оплати вартості
Об’єкта фінансового лізингу.
Нормами Закону України «Про фінансовий лізинг» окремо визначено, що у разі відмови
Лізингодавця від договору фінансового лізингу та за умови неповернення
Лізингоодержувачем об’єкта фінансового лізингу на вимогу лізингодавця у строки,
передбачені договором фінансового лізингу, Лізингодавець має право вимагати дострокову
сплату розміру всіх майбутніх лізингових платежів у частині оплати вартості об’єкта
фінансового лізингу, якщо інше не передбачено договором фінансового лізингу та/або
законодавством.
У разі, якщо після розірвання Лізингодавцем Договору в односторонньому порядку Об’єкт
фінансового лізингу залишається неповернутим Лізингодавцю, Лізингоодержувач сплачує
неустойку (штраф) у розмірі 0,3% від вартості Об’єкта фінансового лізингу (п.3.5) за кожен
день прострочення (крім перших 5-ти календарних днів, п.11.2) до моменту фактичного
повернення Об’єкта фінансового лізингу (майна) у володіння Лізингодавця. На розсуд
Лізингодавця, замість нарахування та стягнення неустойки останній може вимагати від
Лізингоодержувача дострокову сплату розміру всіх майбутніх лізингових платежів у частині
оплати вартості об’єкта фінансового лізингу.
За ненадання інформації, на окремо поданий запит Лізингодавця, про фінансовий стан
Лізингоодержувача та/або у разі ненадання Об’єкта фінансового лізингу для інспектування
(перевірки) його стану у визначеному в Повідомленні місці та часі Лізингодавець набуває
право нарахувати та стягнути штраф у розмірі 2000,00 (Дві тисячі гривень 00 копійок) за
кожен випадок такого порушення та/або разом чи окремо застосувати заходи самозахисту,
передбачені у п.11.8 цього Договору.
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Примітка:
11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Штраф, зазначений у п.11.3.1 може бути застосований за кожен випадок порушення чи
іншого прострочення платежів. Інспектування Об’єкта фінансового лізингу або запити про
фінансовий стан Лізингоодержув’ача можуть здійснюватися не частіше одного разу протягом
календарного кварталу.
У разі вчинення наступних однієї або кілька дій без наявності чинного письмового дозволу
Лізингодавця, таких як: виїзд або в будь-який інший спосіб переміщення Об’єкта фінансового
лізингу (та/або його складових частин) за межі державного кордону України та/або до
населених пунктів чи територій, які є окупованими та/або на яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження та/або до населених пунктів, що розташовані
на лінії такого зіткнення, та/або у разі розукомплектовування, розбирання Об’єкта
фінансового лізингу, передачу його третім особам в оренду, інше користування чи за іншими
договорами, накладення будь-якого виду обтяження або укладання договору з відчуження
Об’єкта фінансового лізингу, передачу його на відповідальне зберігання - Лізингодавець
набуває додаткове право на односторонню відмову від договору, право вимагати
повернення Об’єкта фінансового лізингу та набуває право застосувати заходи самозахисту
власника, передбачені у п.11.8 цього Договору.
У разі внесення конструктивних змін до Об’єкта фінансового лізингу та/або у разі
встановлення на Об’єкт фінансового лізингу будь-якого додаткового обладнання, яке може
змінити його ринкову вартість чи змінити його технічні можливості (пристрої, які змінюють
технічні характеристики певної комплектації або специфікації, тощо), що вчинено за
відсутності попередньої згоди Лізингодавця, а також при виявленні змін зовнішнього вигляду
та інших характеристик Об’єкта фінансового лізингу - Лізингодавець набуває право вимагати
приведення Об’єкт фінансового лізингу до попереднього стану або, якщо зміни суттєво, на
його думку, змінили стан Об’єкта фінансового лізингу – набуває право відмовитися від
Договору в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків, у розмірі,
необхідному для відновлення майна до його нормального (попереднього) стану.
У разі порушення 10-ти денного строку перереєстрації Об’єкта фінансового лізингу,
переданого, за наслідками повного виконання Договору у власність Лізингоодержувачу як
новому власнику за відповідним Актом приймання-передачі, Лізингодавець має право
нарахувати та стягнути штраф у розмірі 2% (два відсотка) від вартості Об’єкта фінансового
лізингу, зазначеної у п.3.5 цього Договору та вимагати компенсації усіх додатково здійснених
витрат, пов’язаних із титульним володінням правом власності (транспортний податок,
відповідальність за порушення ПДР та інших норм, витрати виконавчого провадження, інше)
у розмірі фактично понесених витрат, збільшених на 50% (п’ятдесят) відсотків.
У разі виявлення недостовірних даних та/або недостовірних чи нечинних документів,
наданих Лізингоодержувачем під час укладання Договору фінансового лізингу, через які
неможливо було вірно здійснити оцінку стану його спроможності виконувати свої
зобов’язання за договором фінансового лізингу та/або у разі отримання, в ході виконання
Договору, відомостей про особу про її невідповідність вимогам законодавства у сфері
фінансового моніторингу, санкційним обмеженням, визначеними уповноваженими
державними органами чи міжнародною спільнотою або у разі укладання договору всупереч
інтересам подружжя, Лізингодавець має право негайно застосувати позасудові заходи
самозахисту, визначені у п.11.8 та/або відмовитися від Договору в односторонньому порядку
та вимагати повернення Об’єкта фінансового лізингу, а при відмові його повернути –
нарахувати та стягнути штраф, передбачений п.11.3 за увесь строк (за кожен календарний
день, враховуючи особливості відліку строку, визначені у п.11.2) з моменту припинення дії
Договору чи односторонньої відмови Лізингодавця від Договору
При наявності простроченої більше ніж на 20 (двадцять) календарних днів заборгованості
та/або при порушенні будь-яких інших умов цього Договору (включаючи умови, зазначені у
Публічній частині Договору фінансового лізингу) або якщо Лізингоодержувач своїми
діями/бездіяльністю порушує умови договору (-ів) страхування - Лізингодавець, як власник
майна, переданого у користування та володіння на умовах фінансового лізингу, має право
застосувати позасудові заходи самозахисту його інтересів. Лізингоодержувач своїм
підписом підтверджує, що Лізингодавець в будь-якому випадку порушення умов
6

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ____________________

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ _____________________

11.9

11.9.1

11.10

Договору має право тимчасово обмежити право користування (володіння) Об’єктом
лізингу одним або декількома способами одночасно, такими як:
тимчасове вилучення комплекту ключів від Об’єкта фінансового лізингу,
реєстраційних документів, державних реєстраційних номерів;
використання засобів, які унеможливлюють рух Об’єкта фінансового лізингу
(блокаторів коліс, інших технічних та електронних засобів, в т.ч. системи моніторингу,
контролю, стеження на основі GPS-моніторингу з функцією блокування електронних систем
автомобіля тощо);
тимчасове вилучення Об’єкт фінансового лізингу до моменту усунення усіх порушень
Договору з місця його зберігання/знаходження або ремонту без будь-яких дозволів
Лізингоодержувача;
Такі дії можуть тривати до моменту повного погашення Лізингоодержувачем
простроченої заборгованості за Договором та/або до усунення порушення умов договорів
страхування чи усунення інших порушень Договору та можуть стати підставою як для зміни
(збільшення) Договірного строку лізингу на час здійснення таких заходів, так і для іншого
врегулювання простроченої заборгованості чи інших порушень умов цього Договору.
У разі умисного створення Лізингоодержувачем або третіми особами ускладнень, які
призвели до неможливості роботи системи GPS-моніторингу (при її завчасному встановленні
на Об’єкт фінансового лізингу) та/або при виявленні факту демонтажу раніше встановленої
системи GPS-моніторингу та/або при відмові Лізингоодержувача встановити на Об’єкт
фінансового лізингу систему GPS-моніторингу, обов’язковість встановлення якої
передбачено цим Договором, Лізингодавець може негайно та в односторонньому порядку
відмовитися від цього Договору та застосувати заходи самозахисту, визначені п.11.8 цього
Договору. При зникненні сигналу від встановленої на Об’єкт фінансового лізингу системи
GPS-моніторингу та за відсутності вини Лізингоодержувача Об’єкт фінансового лізингу
протягом 10 (десять) календарних днів має бути надано для технічного обслуговування, про
що Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача у порядку, передбаченому цим Договором.
При відмові Лізингоодержувача встановити на Об’єкт фінансового лізингу систему GPSмоніторингу та/або у разі відмови Лізингоодержувача відновити роботу непрацюючої,
пошкодженої, демонтованої чи частково демонтованої системи GPS-моніторингу
Лізингодавець може нарахувати та стягнути неустойку (штраф) у розмірі 0,3% від вартості
Об’єкта фінансового лізингу (п.3.5) за кожен день перебування Об’єкта фінансового лізингу
поза контролем системи GPS-моніторингу. Даний вид неустойки не застосовується у разі
односторонньої відмови Лізингодавця від Договору.
Лізингодавець має право ініціювати питання про зміну умов цього Договору в формі зміни
(зазвичай, збільшення) його істотних умов (процентна ставка, ціна договору, строк лізингу,
розмір страхових платежів) або запропонувати Лізингоодержувачу достроково виконати усі
грошові обов’язки за договором та викупити Об’єкт фінансового лізингу або іншим чином
спонукати Лізингоодержувача до експлуатації Об’єкта фінансового лізингу у звичайних
умовах, а у разі продовження такої протиправної поведінки (тобто, з порушенням умов цього
Договору) з боку Лізингоодержувача – припинити дію цього Договору, реалізувавши право
на односторонню відмову від його продовження та виконання, повернувши собі Об’єкт
фінансового лізингу - за наявності будь-якої з наступних подій:
•
порушення умов договору та законодавства про страхування, зкорема, щодо
території дії цих Договорів;
•
-використання Об’єкта фінансового лізингу отриманого фізичною особою як
споживачем фінансової послуги - у підприємницькій або іншій незалежній
професійній діяльності;
•
-використання Об’єкта фінансового лізингу для будь-якої мети чи діяльності,
забороненої законодавством України або без наявності відповідного дозволу (ліцензії);
•
-використання Об’єкта фінансового лізингу не за призначенням, тобто з порушенням
технічних, гарантійних умов (у разі їх наявності) та/або інструкцій Продавця (виробника)
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11.11

11.12

11.13

11.14

•
залишенні Об’єкта фінансового лізингу на зберігання без задіяння існуючих систем
захисту, у тому числі при залишенні у салоні автомобіля ключів та свідоцтва про державну
реєстрацію;
•
експлуатації колісного транспортного засобу шляхом взяття на буксир або
підштовхування іншого Транспортного Засобу;
•
- участь у гонках, випробуваннях, змаганнях;
Лізингодавець може застосовувати позасудові способи самозахисту, зазначені у п.11.8
та/або одночасно вживати відповідні заходи у межах примусового виконання за
участі/сприянням уповноважених державних чи правоохоронних органів в межах та на
підставі відкритих виконавчих чи кримінальних проваджень, зокрема, але не виключно на
підставі виконавчого напису нотаріуса чи відповідного рішення суду з наступним
покладанням на Лізингоодержувача додатково понесених у зв’язку з цим витрат (судових
витрат, витрат на послуги нотаріуса та витрат на оплату послуг органів чи осіб, які
здійснюють примусове виконання виконавчих документів, витрат виконавчого провадження,
супутніх підверджених витрат тощо).
Для потреб вчинення виконавчого напису нотаріуса в порядку, визначеному главою 14
Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року № 3425-XII та Постановою КМУ № 1172
від 29.06.1999 р. «Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості
провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів» рахунок на
оплату поточного лізингового платежу та/або рахунок на оплату простроченого лізингового
платежу та/або вимога (чи претензія) про оплату неустойки (штрафу) можуть направлятися
Лізингодержувачу у формі відповідного електронного документа на електронну адресу
Лізингоодержувача, яка має вигляд числове значення коду РНОКПП фізичної
особи@mail.gov.ua або на іншу електронну адресу, зазначену у п. 2.5 цього Договору. На
розсуд Лізингодавця такі документи можуть направлятися на поштову адресу для
листування фізичної особи, зазначену в п. 2.3 цього Договору через систему УДППЗ
«Укрпошта». Строк для їх оплати визначається у 3 (три) банківські дні з наступного дня, який
рахується від моменту фактичного відправлення електронного повідомлення або у 3 (три)
банківські дні, але, із врахуванням строків поштового документообігу на фізичну доставку
відправлення до відділення поштового зв’язку - з 7-го (сьомого) календарного дня від
моменту відправлення паперового поштового відправлення засобами УДППЗ «Укрпошта».
Несплата поточного або простроченого платежу та/або штрафу у добровільному порядку
може мати наслідком його стягнення у примусовому порядку, зокрема, у формі вчинення
виконавчого напису нотаріуса як стосовно стягнення заборгованості, так і у формі вилучення
Об’єкта фінансового лізингу у порядку примусового виконання виконавчого документа.
Достатнім доказом направлення Лізингодавцем кореспонденції у паперовій формі є поштова
квитанція (фіскальний чек) про направлення такого листа та опис відповідного вкладення.
Способи визначення допустимості та належності доказу відправлення електронного
відправлення та/або електронного документа визначені в п.27 Індивідуальній частині
Договору або за іншими сталими звичаями із електронного документообігу.
Якщо протягом строку дії даного Договору Лізингоодержувач порушує умови будь-яких інших
договорів із надання фінансових послуг, також укладених між Сторонами, як пов’язаних, так
і непов’язаних з цим Договором та/або у випадку порушення умов будь-яких договорів, що
укладені Лізингодавцем з будь-якими особами, пов’язаними з Лізингоодержувачем, за
порушення таких Договорів може наступати відповідальність, яка передбачена цим
Договором та стосовно Об’єкта фінансового лізингу, переданого у користування за цим
Договором.
За наявності понесених витрат Лізингодавця по оплаті адміністративних штрафів ПДР та/або
інших порушень законодавства, зокрема, Закону України «Про дорожній рух», які
зафіксовані в звичайному або автоматичному режимі та/або за порушення правил
паркування, що були вчинені Лізингоодержувачем чи особою, яка отримала об’єкт
фінансового лізингу від Лізингоодержувача, із використанням Об’єкта фінансового лізингу
та/або коли винною особою за такими порушеннями було визначено керівника Лізингодавця
8
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або самого Лізингодавця – зазначені витрати підлягають компенсації з боку
Лізингоодержувача у сумі, збільшеній на розмір ПДВ (20%). Аналогічно компенсуються
витрати Лізингодавця по сплаті фінансових санкцій, витрат виконавчого збору та інших
витрат виконавчого провадження чи будь-яких інших витрат Лізингодавця, пов’язаними з
такими порушеннями, витрати по сплаченому транспортному податку та інші витрати, за їх
наявності. У разі непогашення (несплати) такої вимоги про компенсацію понесених витрат у
порядок та у строки, визначені у відповідному Повідомленні/Вимозі та при спливі 3-х
банківських днів з наступного дня від моменту їх направлення у електронному вигляді) або з
7-го (сьомого) календарного день від моменту відправлення паперового поштового
відправлення - Лізингодавець отримує право застосовувати по відношенню до
Лізингоодержувача засоби самозахисту, визначені п.11.8, а також стягнути компенсацію
фактично понесених витрат, у розмірі, збільшеному на 20% - в добровільному або
примусовому порядку та, за відсутності оплати - враховувати ці суми як суми простроченої
заборгованості, з усіма наступними наслідками, які можуть виникнути для Лізингоодержувача
при його простроченні основного зобов’язання.
Довідково: Порядок дій Лізингоодержувача у разі вчинення, із застосуванням Об’єкта
фінансового лізингу, порушень у сфері ПДР та інших порушень законодавства,
деталізовано у п. 7.2.6 Публічної частини Договору, www.automoney.ua
Сторонами погоджений розмір компенсації за прострочене грошове зобов’язання (ч.2 ст.625
11.15
Цивільного Кодексу України) у 15% (п'ятнадцять) відсотків річних.
Сторонами погоджено, що право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора
збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Неустойка може
застосовуватися самостійно, на розсуд Лізингодавця як самостійно, так і з іншими засобами
впливу та має на меті забезпечення належного виконання зобов’язань. Сплата (передання)
неустойки не позбавляє кредитора права на відшкодування збитків, завданих невиконанням
11.16
або неналежним виконанням зобов'язання. Обмеження строку на стягнення неустойки,
передбачене ч.2 ст.258 Цивільного кодексу України до Договору не застосовуються.
Неустойка та інші штрафні санкції нараховується за весь період прострочення виконання
зобов’язань. До вимог про стягнення неустойки (у вигляді пені та штрафних санкцій)
застосовується позовна давність у три роки.
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
Після підписання чи вже після початку виконання цього Договору, за згодою обох Сторін до
нього можливе внесення змін, які набувають статус обов’язкових з моменту їх підписання
Сторонами або їх уповноваженими представниками, що здійснюється у формі укладання
Додаткової угоди, якою змінюється окремі умови Індивідуальної чи Публічної частини або
додатків до них. Внесення змін до умов Договору також можливе із застосуванням сервісу
електронного документообігу «Вчасно» (https://vchasno.ua/) або у формі обміну
електронними листами з додатками – електронними документами, що засвідчують
12.1
підписання погоджених (спільних, ідентичних) текстів додаткової угоди, окремо підписаних
чинними електронним підписами кожної із Сторін за допомогою сервісу порталу «ДІЯ»
(посилання https://id.gov.ua/sign). В останньому випадку з боку Лізингодавця підпис
електронного документа здійснюється, зазвичай, з наступними особливостями: Алгоритм
підпису: ДСТУ-4145, Тип підпису: Удосконалений (або Кваліфікований), Тип контейнера:
Підпис та дані в CMS-файлі (CAdES), Формат підпису: З повними даними ЦСК для перевірки
(CAdES-X Long), Сертифікат: Кваліфікований.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

13.1

Строк дії Договору визначається датою останнього лізингового платежу, встановленого
згідно Графіку платежів, збільшеною на 25 (двадцять п’ять) календарних днів. Строк дії
Договору може бути змінений (скорочений) в односторонньому порядку через односторонню
відмову Лізингодавця від Договору або у разі, якщо Сторони досягнуть згоди про
спільне/договірне дострокове припинення дії/розірвання Договору. Строк дії може бути
продовжено через форс-мажорні обставини або у разі застосування засобів самозахисту
власника тощо. Розірвання договору та припинення його дії Договору можливе в судовому
9
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Лізингоодержувач набуває у власність об’єкт фінансового лізингу за умови належного
виконання ним своїх зобов’язань, за договором фінансового лізингу, у тому числі із сплати
лізингових та інших платежів, а також (у разі виникнення) неустойки (штрафу, пені) та після
компенсацій інших, фактично понесених витрат Лізингодавця. Належно виконаний Договір
припиняється повним виконанням усіх зобов’язань, які виникли у Сторін за час його дії, та
13.2
Лізингодавець за наслідками його припинення у 3-х денний строк надає Повідомлення про
готовність передати майно Лізингоодержувачу у власність за Актом приймання-передачі
Об’єкта фінансового лізингу, а також Довідку про повний розрахунок за договором
фінансового лізингу, та, для потреб переоформлення колісного транспортного засобу в
органах РСЦ/ТСЦ МВС - надає інші документи для реєстрації автомобіля у власність за
Лізингоодержувачем.
У разі припинення Договору через добровільну відмову Лізингоодержувача від продовження
правовідносин фінансового лізингу (зокрема, через неможливість здійснювати чи
продовжувати оплату тощо) Об’єкт фінансового лізингу повертається Лізингодавцю та
13.3
договір припиняється шляхом укладанням Додаткової угоди, в якій сторони врегульовують
свої подальші правовідносини стосовно накопиченої простроченої заборгованості із
врахуванням вимог Закону «Про фінансовий лізинг» та Цивільного Кодексу України.
У разі припинення дії Договору чи у разі односторонньої відмови Лізингодавця від Договору,
зокрема, через суттєві порушення його умов, у порядок та у спосіб, які визначені в Законі
«Про фінансовий лізинг» та цим Договором, Лізингоодержувач повністю втрачає своє право
13.4
на отримання Об’єкта фінансового лізингу у власність у майбутньому та зобов’язаний
повернути такий Об’єкт фінансового лізингу у володіння Лізингодавця, а до моменту
фактичного повернення несе тягар нарахування та примусового стягнення неустойки у
розмірі та порядку, визначених згідно п.11.3 цього Договору.
ІНШІ УМОВИ, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ СТОРІН
В разі зміни даних, про які Лізингоодержувач повідомляв Лізингодавця в Опитувальнику та/або Заяві
на фінансування, зокрема: про зміну своїх прізвища, імені, по батькові, адреси реєстрації або
фактичного місця проживання, отримання довідки про внутрішнє переміщення, про вступ до ЗСУ або
ТРО, інших паспортних даних, номера особистого телефону, використовуємої електронної адреси
для листування – у Лізингоодержувача виникає самостійний обов’язок повідомити Лізингодавця про
такі зміни, що має бути здійснено протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення змін. Таке
Повідомлення має бути зроблено Лізингоодержувачем або особисто, з наданням оригіналів
підтверджувальних документів, або із застосуванням належних способів верифікації, які йому
запропонує Лізингодавець.
З моменту передчі Лізингоодержувачу майна за Актом приймання-передачі Лізингодавець може
ініціювати внесення забпезпечувального приватного обтяження до державного реєстру обтяжень
рухомого майна про встановлення заборони відчуження майна (Об’єкта фінансового лізингу) як
«Застава рухомого майна», зі строком виконання зобов’язання на увесь строк лізингу, ціною обтяження
у розмірі усіх належних платежів за Договором, підставою встановлення обтяження визначається цей
Договір фінансового лізингу, а особа Лізингоодержувача встановлюється боржником у зобов’язанні.
За наслідками повного виконання Договору Лізингодавець повинен впродовж 5 (п’яти) робочих днів
виключити встановлене ним приватне обтяження стосовно майна, право власності на яке передано
Лізингоодержувачу.
Підписанням Індивідуальної частини Договору Лізингоодержувач надає згоду на встановлення на
Об’єкті фінансового Лізингу системи моніторингу, контролю та стеження за місцезнаходженням такого
майна на основі систем супутникової GPS-моніторнигу, надає дозвіл на дистанційне управління
роботою (зупинення чи припинення) електронних систем та зобов’язується не здійснювати дій щодо
вилучення такої системи без згоди Лізингодавця. У разі демонтажу, вилучення або іншого втручання
в роботу такої системи Лізингоодержувач компенсує вартість приладу та вартість робіт з повторного
встановлення. У кінці строку лізингу Лізингоодержувач може отримати встановлену систему
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супутникового GPS-моніторингу у власність (у формі надання доступу до логіну/паролю) за умови
відшкодування його вартості, із врахуванням 20% ПДВ.
З моменту підписання Індивідуальної частини Договору та до моменту переоформлення на власне
ім’я Об’єкта фінансового лізингу, на отриману письмову Вимогу Лізингодавця, Лізингоодержувач
зобов’язаний надавати:
- інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для першої чи повторної ідентифікації,
верифікації, вивчення Лізингоодержувача, уточнення інформації про Лізингоодержувача, аналізу та
виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також для виконання
Лізингодавцем інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення в строки, зазначені Лізингодавцем у запиті;
- інші документи і пояснення, які можуть бути запитані у нього Лізингодавцем у випадках,
передбачених законодавством України.
Місцем виконання цього Договору є місто державної реєстрації Лізингодавця на момент пред’явлення
позову та визначається за офіційним місцезнаходження Лізингодавця, зазначеному в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб або з інших уповноважених джерел. Можливі спори з приводу
виконання, дійсності або недійсності договору чи його окремих умов вирішуються за місцем його
виконання. У разі звернення Лізингоодержувача до суду у якості позивача – належним буде його
звернення до районного суду м.Києва, який відповідає району місця реєстрації/перебування
Лізингодавця або за місцезнаходженням особи (Нового Лізингодавця), якій Первісним Лізингодавцем
відступлено право вимоги за цим Договором.
Лізингоодержувач, який перебуває у зареєстрованому шлюбі, своїм підписом підтверджує, що він
завчасно отримав згоду іншого (-ї) з подружжя та ця фінансова послуга споживається ними за
обопільною згодою в інтересах кожного із подружжя.
Шляхом підписання цього Договору Лізингоодержувач підтверджує, що він ознайомлений зі змістом
своїх прав, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» та надає Лізингодавцю
дозвіл (однозначну та безумовну згоду, яка є безстроковою) на обробку (в тому числі збір, реєстрацію,
накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (реалізацію,
передачу), знищення) його персональних даних без будь-яких обмежень. Обробка персональних
даних проводиться Лізингодавцем у відповідності із вимогами Закону України «Про захист
персональних даних». Строк дії такої згоди визначено у строк Лізингу, збільшений на 4 (чотири)
календарні роки. Факт згоди Лізингоодержувача з обробкою його персональних даних
підтверджується підписанням ним Індивідуальної частини Договору.
За Законом України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” від 23 червня 2005 року
Лізингоодержувач дає Лізингодавцю згоду на збір, зберігання, використання, розповсюдження,
передачу та отримання Лізингодавцем у будь-який час в/вiд бюро кредитних історій інформації, що
може міститися в кредитній історії. До iнформацiї про Лізингоодержувача, зокрема (але не
обмежуючись цим), відносяться: 1) вiдомостi, що ідентифікують особу Лізингоодержувача: прізвище,
ім’я, по-батькові; дата народження; паспортні дані; місце проживання; iдентифiкацiйний номер або
реєстраційний номер облікової картки платника податків відповідно до Державного реєстру фізичних
осіб-платників податків (у разi наявностi); відомості про поточну трудову діяльність, сімейний стан та
кiлькiсть осіб, якi перебувають на її утриманні; дата i номер державної реєстрації, про орган державної
реєстрації та основний предмет господарської дiяльностi (для фізичної особи – суб’єкта
підприємницької дiяльностi); 2) вiдомостi про грошові зобов’язання Лізингоодержувача: відомості про
Договір та зміни до нього (номер i дата укладання Договору, сторони, вид Договору); сума зобов’язання
за Договором; вид валюти зобов’язання; строк i порядок виконання Договору; відомості про розмір
погашеної суми та остаточну суму зобов’язання за Договором; дата виникнення прострочення
зобов’язання за Договором, його розмір i стадія погашення; відомості про припинення Договору та
спосіб його припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо); відомості
про визнання Договору недійсним i підстави такого визнання.
До врегулювання простроченої заборгованості колекторські компанії не залучаються. Врегулювання
простроченої заборгованості здійснюється самим Кредитором.
Цей Договір не створює жодних заборон чи обмежень для Лізингодавця здійснити відступлення чи
інше відчуження будь-яких майнових прав (прав вимоги) за цим Договором в будь-якому обсязі на
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користь будь-якої третьої особи, у тому числі нерезидента. Лізингодавець може відступити свої права
на Об’єкт фінансового лізингу та право вимоги (грошових коштів від Лізингоодержувача) за цим
Договором новому кредитору, про що повідомляє Лізингоодержувача. У разі переходу права власності
на об’єкт фінансового лізингу від Лізингодавця до третіх осіб до таких осіб також переходять відповідні
права та обов’язки лізингодавця за договором фінансового лізингу з урахуванням особливостей,
встановлених Законом України «Про фінансовий лізинг». Підписавши цей Договір, Лізингоодержувач
тим самим надав Лізингодавцю свій письмовий дозвіл передати будь-які документи та розкрити будьяку інформацію щодо Лізингоодержувача, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, під
час відступлення (відчуження) Лізингодавцем майнових прав (прав вимоги) за цим Договором.
Лізингоодержувач попереджений Лізингодавцем про те, що майнові права на отримання лізингових чи
інших платежів за Договором, а також право власності (як правомочність із розпорядження Об’єктом
лізингу) може (-уть) бути переданий(-і) Лізингодавцем в заставу на весь термін дії Договору, і не
заперечує проти цього. Лізингоодержувач зобов'язаний сприяти Лізингодавцю в реалізації цього права
та в разі отримання відповідної вимоги надати Лізингодавцю документи, необхідні для здійснення
застави та /або Об’єкт фінансового лізингу для огляду.
З моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі Об’єкта фінансового лізингу до
Лізингоодержувача переходять усі ризики, пов’язані з користуванням та володінням Об’єктом лізингу
(в тому числі, але не обмежуючись, відповідальність за збереження, ризик випадкового знищення,
втрати, загибелі або випадкового пошкодження Об’єкта фінансового лізингу, ризик допущення
помилки при експлуатації). Лізингоодержувач несе повну цивільно-правову відповідальність
перед третіми особами за використання Об’єкта фінансового лізингу та відповідає за усі
можливі події, пов’язані з таким використанням та відшкодовує в повному обсязі збитки третім
особам, заподіяні внаслідок експлуатації Об’єкта фінансового лізингу, в частині, не
передбаченій (не забезпеченій) договором (-ами) страхування або при невизнанні страхового
випадку з боку страхової компанії.
Підписанням цього Договору, Лізингоодержувач підтверджує, що дані, які стосуються його особи (дані
паспорту, РНОКПП, ПІП, місце проживання, адреса листування, адреса електронної пошти та інше),
зазначені в Договорі, а також відомості відомості в Анкеті та Опитувальнику є актуальними,
правильними та відповідають дійсності. Лізингоодержувач погоджується, що наявність помилок та/або
неточностей та/або описок в таких даних та/або зазначення таких даних на мові відмінній від
української мови не впливають на зобов’язання Лізингоодержувача, передбачені цим Договором.
Ця Індивідуальна частина Договору фінансового лізингу складена у паперовому вигляді, у формі
паперового, підписаного обома Сторонами документа українською мовою в 2 (двох) примірниках, які
мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
Сторони підтверджують свою взаємну згоду увесь документообіг за цим Договором здійснювати
переважно у формі електронних документів, не заперечуючи при цьому можливість використання
УДППЗ «Укрпошта» для обміну паперовими примірниками документів. З боку Лізингодавця усі листи,
заяви, рахунки на оплату поточних платежів та інша інформація направляються лише з адреси пошти
info@automoney.com.ua та/або doc@automoney.com.ua чи з іншої електронної пошти, яка має вигляд
….@automoney.com.ua чи з електронної пошти 42441539@mail.gov.ua на електронну адресу
Лізингоодержувача, яка має вигляд числове значення коду РНОКПП фізичної особи@mail.gov.ua або
на іншу електронну адресу, зазначену у п. 2.5 Індивідуальної частині Договору та/або на офіційну
електронну пошту фізичної особи, яка додатково має статус фізичної особи-підприємця та зазначила
свою адресу електронної пошти в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань. Таке відправлення здійснюється електронним повідомленням
у формі відсканованого чи фото-зображення паперового документа або у формі електронного
документа, підписаного удосконаленим або кваліфікованим електронним підписом Сторони або її
уповноваженого представника - фізичної особи, яка представляє інтереси на підставі Статуту або
довіреності (у такому випадку додатково надається сканкопія такої довіреності). У разі здійснення
Лізингодавцем поштового відправлення з електронної пошти 42441539@mail.gov.ua достатнім
доказом отримання Лізингоодержувачем електронного відправлення визнається відповідь
"postmaster" з наступним змістом:
The original message was received at «дата, час» (зразок Tue, 10 May
2022 12:24:40 +0300) from: 42441539@mail.gov.ua
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----- The following addresses had successful delivery notifications ----<адреса електронної пошти> (зразок <djonni@gmail.com>) (relayed to
non-DSN-aware mailer)
яку можна сформовати та надати у формі документа в форматі *pdf або у роздрукованому
паперовому вигляді, що буде вважатися належним та допустимим доказом такого вручення.
Своїм підписом Індивідуальної частини Договору Лізингоодержувач підтверджує факт отримання
власного примірника Індивідуальної частини Договору фінансового лізингу в дату його укладення та
до моменту початку споживання фінансової послуги. Лізингоодержувачу - фізичній особі, яка
звернулася за фінансовою послугою для забезпечення своїх потреб, не пов’язаних із здійсненням
підприємницької або іншої незалежної професійної діяльності, додатково роз’яснено про зміст та
порядок захисту його прав як споживача, зміст та положення Законів України «Про захист прав
споживачів» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про
фінансові послуги та фінансові компанії» в частині, що стосується забезпечення захисту його прав як
споживача.
Уклавши Договір фінансового лізингу, шляхом підпису його Індивідуальної частини, Лізингоодержувач
одночасно приєднується до умов Публічній частині договору фінансового лізингу, оприлюдненої та
постійно доступної на сайті Лізингодавця www.automoney.ua (в редакції, чинній в момент (календарний
день) укладання цього Договору), які деталізують та роз’яснюють окремі положення цього Договору.
ДОДАТКИ: Специфікація (додаток № 1) та паспорт фінансового продукту.
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ"
Ідентифікаційний код юридичної особи
42441539
Адреса електронної пошти:
info@automoney.com.ua
або
42441539@mail.gov.ua
Контакти відділу підтримки Клієнтів:
doc@automoney.com.ua
та/або +380675193009, меседжер Viber
Генеральний директор
____________________/

Олег МИНИК

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
П.І.П. _________________
РНОКПП ______________
Електронна пошта для
здійснення офіційного листування:
___________

Фізична особа
____________________ _______________
(підпис)
(Ім’я, прізвище)
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Додаток № 1
до Договору фінансового лізингу

Специфікація Об’єкта фінансового лізингу
місто Київ

«__»_____ 202_ року

Сторони Договору фінансового лізингу Договору фінансового лізингу № ____________
від _____________ року погодили наступну специфікацію Об’єкта фінансового лізингу :
Тип (вид): Легковий автомобіль. ________________________________
Марка та модель: _____________
Комплектація _____________
Колір: _________________.
Рік випуску: _______.
номер шасі (кузова, рами): _____________________ (за наявності на момент укладання
Договору)
Продавець Об’єкта фінансового лізингу , обраний Лізингоодержувачем самостійно: _________
_________________ ___________________________________________________________________
Місцезнаходження (адреса) продавця_______________________________________________
Примітка:
Витяг
з
Закону
України
«Про
фінансовий
лізинг»,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text, стаття 8 «Захист прав лізингоодержувача на
об’єкт фінансового лізингу»:
ч 3. Якщо відповідно до договору фінансового лізингу вибір продавця (постачальника) предмета
договору фінансового лізингу здійснений лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе
відповідальність перед лізингоодержувачем за порушення зобов’язань щодо строку, якості,
комплектності, справності предмета договору фінансового лізингу, його доставки, заміни,
безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо.
ч 4. З моменту прийняття лізингоодержувачем об’єкта фінансового лізингу за договором
фінансового лізингу, згідно з яким вибір продавця (постачальника) здійснено лізингоодержувачем,
усі претензії та /або вимоги, передбачені частиною третьою цієї статті, пред’являються
лізингоодержувачем продавцю (постачальнику) у порядку та строки, визначені договором, однією із
сторін якого є такий продавець (постачальник).
ч 5. Ремонт і технічне обслуговування об’єкта фінансового лізингу здійснюються продавцем
(постачальником) або іншою особою, визначеною договором купівлі-продажу (договором поставки),
за яким лізингодавець набув у власність об’єкт фінансового лізингу, на підставі такого договору або
на підставі окремого договору, укладеного між лізингоодержувачем та продавцем
(постачальником).
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ"
Ідентифікаційний код юридичної особи
42441539 Адреса електронної пошти:
info@automoney.com.ua
або
42441539@mail.gov.ua
Контакти відділу підтримки Клієнтів:
doc@automoney.com.ua
та/або +380675193009, меседжер Viber
Генеральний директор
____________________/

Олег МИНИК

П.І.П. _________________
РНОКПП ______________
Електронна пошта для
здійснення офіційного листування:
___________
З приміткою до специфікації ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Фізична особа
____________________ _______________
(підпис)
(Ім’я, прізвище)

14
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ____________________

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ _____________________

