ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ № ________________
м. Київ

“___” __________ 2018 року

Громадянин України ______________________________ , РНОКПП _____________ , паспорт
серії ___________ , виданий ____________________________, _______________ року, з однієї сторони
далі іменується «Довіритель», з одного боку, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________________________»,
код ЄДРПОУ ___________ , в особі Директора __________________________, яка діє на підставі
Статуту, далі іменується «Повірений», з другого боку, надалі за текстом разом іменуються - Сторони, а
кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір доручення від «___» ________ 2018 року (надалі за
текстом – «Договір») на наступних умовах:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Повірений зобов’язується вчинити від імені та за рахунок Довірителя певні юридичні дії, а саме:
провести досудове врегулювання заборгованості з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«______________» (далі Банк) та/або з Товариством з обмеженою відповідальністю «______________»
(далі Фінансова компанія) якій належить право вимоги за Договором кредиту № _____________ від
______________ року, укладеним між фізичною особою
– Громадянином України
______________________ та Банком (надалі – Кредитний Договір), з усіма додатковими угодами та
додатками до нього, що є його невід’ємною частиною та з усіма договорами, що забезпечують
виконання кредитного договору, в тому числі з договором іпотеки, укладеним між Громадянином
України _______________________ та Банком, предметом якого є __________ квартира, загальною
площею ______ кв.м., житловою площею _______ кв.м. що знаходиться за адресою: ____________
область, місто ______________ , вул. _________________, буд. __, кв.___ (далі – Договір іпотеки),
шляхом часткового погашення боргу від імені та за рахунок Довірителя, та у разі передачі від Банку
та/або Фінансовій компанії якій належить право вимоги за Кредитним договором листів про припинення
обтяження та іпотеки видану Банком, довідки про погашення боргу видану Фінансовою компанією.
1.2. Належним виконанням Повіреним своїх обов’язків за цим Договором доручення вважається:
1.2.1. Часткове погашення боргу від імені та за рахунок Довірителя по Кредитному договору;
1.2.2. Передання від Повіреного до Довірителя у разі надання Банком та/або Фінансової компанії якій
належить право вимоги за Кредитним договором довідки про погашення боргу, листів про припинення
обтяження та іпотеки, але у будь якому разі після здійснення Довірителем оплати на користь Повіреного
усіх платежів зазначених у п. 4.2 даного Договору та не пізніше «___» _________ 2018р. включно.
1.3. Документом, що підтверджує належне виконанням Повіреним своїх обов’язків за цим Договором є
Звіт про виконання доручення, який підписується повноважними представниками Сторін в 5-ти денний
строк після виконання Повіреним п. 1.2.2. Договору.
1.4. За виконання Повіреним його безпосередніх обов’язків за цим Договором доручення Довіритель
зобов’язується сплатити Повіреному плату у розмірі та строки визначені Розділом 4 Договору.
1.5. У відносинах із третіми особами щодо досудового врегулювання заборгованості та виконання
Кредитного договору та Договорів забезпечення Повірений виступає від імені Довірителя.
2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО
2.1. Повірений має право:
2.1.1. На отримання плати від Довірителя за надані послуги згідно умов даного Договору;
2.1.2. Відступити від змісту доручення Довірителя, якщо цього вимагають інтереси Довірителя і
Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або не одержав від Довірителя відповідь на свій запит
протягом п’яти робочих днів з моменту отримання Довірителем зазначеного запиту;

ДОВІРИТЕЛЬ ______________________

ПОВІРЕНИЙ __________________________

2.1.3. Утримати належні йому за даним договором суми із всіх сум, що надійшли до нього за рахунок
Довірителя;
2.2. Повірений зобов’язаний:
2.2.1. Діяти в інтересах Довірителя при здійсненні будь-яких дій на виконання цього Договору та
договорів передбачених п. 1.1. даного Договору;
2.2.2. Здійснювати необхідну діяльність з досудового врегулювання заборгованості Банку та/або
Фінансової компанії якій належить право вимоги за Договором кредиту;
2.2.3. Повідомляти Довірителя на його вимогу всі відомості про хід виконання цього Договору;
2.2.4. Після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно
повернути Довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення;
2.2.5. Негайно передати Довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення;
3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ
3.1. Довіритель має право:
3.1.1. Здійснювати контроль за виконанням Повіреним його зобов'язань за цим договором;
3.1.2. Після досудового врегулювання заборгованості Повіреним з банком та/або Фінансовою компанією
якій належить право вимоги за кредитним договором вимагати від Повіреного передання всього
одержаного у зв'язку з виконанням доручення, а саме: меморіальний ордер про часткове погашення за
кредитним договором, листи про припинення обтяження та іпотеки видану Банком, довідки про
погашення боргу видану Фінансовою компанією
3.1.3. Вимагати від Повіреного надання звіту про хід виконання ним цього Договору.
3.2. Довіритель зобов’язаний:
3.2.1. Видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених Договором доручення.
3.2.1. Сплатити Довірителю платежі у розмірах та строки, передбачені умовами розділу 4 даного
Договору;
3.2.1. Відшкодовувати Повіреному витрати, пов’язані з виконанням Договору доручення.
3.2.2. Довіритель зобов'язаний негайно прийняти від Повіреного все одержане ним у зв'язку з
виконанням Договору доручення;
3.2.3. Надавати Повіреному всі необхідні документи та інформацію для виконання цього Договору.
3.2.4. Самостійно сплатити витрати, які пов‘язані з нотаріальною реєстрацією припинення обтяження та
іпотеки, витрати які можуть виникнути у Повіреного у зв’язку з виконанням цього договору перед
Банком, з підтвердженням необхідності здійснення даних витрат.
4. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. За належне виконання Повіреним своїх зобов'язань за цим договором Довіритель сплачує
Повіреному плату.
4.2. На виконання цього Договору, Довіритель сплачує Повіреному на рахунок що зазначений у розділі 9
грошові кошти в загальному розмірі ____________ (___________________) гривні __ копійок , до
зазначеної суми входить:
- витрати необхідні для врегулювання заборгованості з Банком/ Фінансовою компанією за Кредитним
договором та Договорами забезпечення у сумі ___________________ (_________________) гривень;
- плата Довірителя Повіреному за даним Договором що складає ___________ (__________) гривень __
копійок.
4.3. Довіритель сплачує Повіреному зазначені в п. 4.2. Договору грошові кошти в наступному порядку:
4.3.1. Довіритель зобов’язаний в день укладання цього договору сплатити Повіреному платіж в розмірі
_______________ (___________) гривень, які зараховуються відповідно до умов п. 4.2. даного Договору;
4.3.2. Довіритель зобов’язаний до ______ _______ 2018 року сплатити Повіреному платіж в розмірі
_____________ (______________) гривень, які зараховуються відповідно до умов п. 4.2. даного договору.
ДОВІРИТЕЛЬ ______________________

ПОВІРЕНИЙ __________________________

4.4. У разі розірвання або односторонньої відмови Довірителя від Договору доручення Повірений має
право на плату за фактично вчинені дії.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства.
5.2. Повірений приймає на себе відповідальність за якість наданих послуг і повинен виконувати
виставлені Довірителем доручення, а також його вказівки щодо предмету Договору, але в межах діючого
законодавства України.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Сторони докладатимуть зусиль до вирішення будь – яких спорів шляхом переговорів.
6.2. В тому разі, якщо неможливо вирішити спір шляхом переговорів, він передається на розгляд до
компетентного суду у порядку, встановленому чинним законодавством України.
7. ФОРС – МАЖОР
7.1. У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли та діють незалежно від
волі Сторін та які Сторона об'єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини
перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов'язань за цим договором, термін
виконання цієї Стороною своїх зобов'язань за цим договором продовжується на час дії обставин
непереборної сили.
7.2. До обставин непереборної сили належать війни та інші військові дії, землетруси, повені та інші
стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових
актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов'язань
за цим договором.
7.3. По завершенню форс – мажорних обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання повинна
виконати їх у строки, на які зупинено виконання зобов’язань.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до «__» ________ 2018
р. включно, але в будь-якому разі до повного його виконання.
8.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із
дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов,
визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та
відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин
звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8.3. Всі попередні угоди, укладені між Сторонами з цього ж приводу в письмовій або усній формі,
вважати такими, що втратили свою чинність.
8.4. Усі повідомлення, заяви, попередження та претензії стосовно цього Договору направляються
Сторонами за адресою, вказаній в цьому Договорі або на електронну адресу вказану в Розділі 9 даного
Договору. У разі зміни місцезнаходження Сторони повинні повідомити про таку зміну на протязі 5
календарних днів.
8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською
мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із
Сторін.
8.7. Цей договір може бути достроково припинений за згодою Сторін, що оформляється додатковою
угодою до цього договору, підписаною уповноваженими представниками Сторін;

ДОВІРИТЕЛЬ ______________________

ПОВІРЕНИЙ __________________________

8.8. Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею у цьому Договорі реквізитів та
зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі
неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
8.9. Доповнення та зміни до цього Договору мають силу, якщо вони укладені у письмовій формі та
підписані повноважними представниками Сторін. Додатки до цього Договору є його невід’ємною
частиною.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ДОВІРИТЕЛЬ:
_________________________,
Місце проживання зареєстровано за адресою:
_________область, м. ______,
вул.___________, буд.____, кв.____
РНОКПП ____________, паспорт серії
_________, виданий ________________,
______________ року

ПОВІРЕНИЙ:
________________________________
_________, м. ______, вул. ___________, буд.
_____, кімната ___
код ЄДРПОУ ___________
п/р № _______________ в ПАТ __________, код
Банку ___________
Директор

___________________ ________________

ДОВІРИТЕЛЬ ______________________

__________________ ________________
м.п.

ПОВІРЕНИЙ __________________________

