ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ № ___________
м. Київ

«___» _________ 2018 року

Товариство з обмеженою відповідальністю _________________________, код ЄДРПОУ ________,
надалі іменується також Виконавець, в особі Директора _____________________, яка діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, та
______________________________, ______________ року народження, РНОКПП ___________,
паспорт серія ___________, виданий ____________________________, _____________ року, надалі
іменується також Замовник, з другої сторони,
надалі Замовник та Виконавець іменуються разом Сторони, а кожен окремо, керуючись
законодавством України, уклали даний договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець надає послуги з:
1.1.1. Організації придбання Замовником або особою, на яку вкаже Замовник, права вимоги за
кредитним договором № _______________ від ______________ року що укладений з ПАТ
___________________, за ціною не більше ніж ________________ (____________________)
гривень, додатково до зазначеної суми Замовником сплачується 5% від стартової ціни лоту,
яка повертається учаснику після підписання договору відступлення права вимоги за винятком
3% від ціни фактичного придбання лоту що э винагородою оператора через майданчик якого
проводяться торги.
1.1.2. Надання інформації щодо стану продажу прав вимоги за Кредитним договором;
1.1.3. Надання правової допомоги у придбанні з аукціону права вимоги за Кредитним договором;
1.1.4. Юридичного супроводу правочинів щодо придбання права вимоги за Кредитним договором;
1.1.5. Вилучення з державного реєстру речових прав обтяжень з майна, що є предметом іпотеки.
1.2. Повноваження Виконавця за цим договором можуть, а в передбачених законодавством
випадках повинні посвідчуватися довіреністю.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
2.1. Виконавець зобов’язаний:
2.1.1. Визначити рекомендовану безпечну ціну з метою гарантованої перемоги на аукціоні з
продажу права вимоги за Кредитним договором.
2.1.2. Надавати обґрунтовані висновки щодо ризиків придбання права вимоги за Кредитним
договором за запропонованою Замовником ціною.
2.1.3. Надавати консультації щодо стратегії придбання права вимоги за Кредитним договором на
аукціоні.
2.1.4. Надання пропозицій та рекомендацій щодо захисту прав та інтересів.
2.1.5. Забезпечити реєстрацію Замовника або особи, на яку вкаже Замовник, на аукціоні.
2.1.6. Забезпечити участь Замовника або особи, на яку вкаже Замовник, на аукціоні.
2.1.7. Організувати укладення між Замовником або особою, на яку вкаже Замовник, та Банком
договору відступлення права вимоги.
2.1.8. Забезпечити зняття обтяжень (іпотеки та заборони) із заставного майна за Кредитним
договором.
2.2. Для виконання цього договору Виконавець уповноважується вести від імені Замовника
переговори, одержувати необхідні довідки і документи, а також виконувати всі інші необхідні дії, що
пов’язані з виконанням цього договору.
2.3. Виконавець має право:
2.3.1. Представляти і захищати права та інтереси Замовника у всіх органах, підприємствах,
установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань.
2.3.2. Виконувати інші дії, передбачені законодавством.
2.4. Виконавець самостійно визначає обсяг та характер необхідних дій для виконання цього
договору.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1. Замовник має право отримувати інформацію від Виконавця щодо стану справ, за якими він
надає послуги.
3.2. Замовник забезпечує Виконавця всім необхідним для виконання його обов'язків за цим
договором, в тому числі довіреностями, документами у потрібній кількості примірників, необхідною
інформацією щодо своїх вимог, прав та інтересів та оплачує послуги Виконавця.
3.3. Замовник зобов'язаний своєчасно інформувати Виконавця про будь-які обставини, що
впливають на порядок, якість і строк надання послуг за цим договором.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Оплата послуг за цим Договором може здійснюватися в безготівковій та готівковій формі.
4.1.1. Сторони домовились, що вартість послуг Виконавця складає різниця між _______________
(________________) гривень та ціною продажу лоту. Розрахунок за виконані послуги здійснюється
протягом трьох днів з моменту перемоги на аукціоні з придбання права вимоги за кредитним договором №
_____________ від ___________ року.
4.1.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється у разі виконання умов Договору, відповідно до п.
1.1.1. цього Договору.
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
5.1. Сторони зобов’язані зберегти в таємниці інформацію, яка стала їм відома внаслідок укладання
та виконання цього договору.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до _____________ року.
6.2. Термін дії договору може бути продовжений за домовленістю сторін.
6.3. Даний Договір укладено в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін.
6.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому договорі
реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі
неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків, в тому числі вважаються
належним чином повідомленими.
6.5. У разі відмови Замовника від виконання умов цього Договору до придбання прав вимоги за
Кредитним договором Замовник компенсує Виконавцю витрати, що були понесені їм на виконання умов
цього Договору.
6.6. Цей договір може бути розірваний за згодою Сторін.
6.7. Якщо інше прямо не передбачено цим договором або чинним в Україні законодавством, зміни у
цей договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін. Зміни у цей договір або доповнення до
нього набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами додатку або договору про
внесення змін та доповнень до цього договору, якщо інше не встановлено у самому додатку або договору
про внесення змін та доповнень до цього договору, цьому договорі або у чинному в Україні законодавстві.
Всі додатки або договори про внесення змін та доповнень до цього договору є його невід’ємними
частинами та складають з ним єдине ціле.
6.8. Закінчення дії цього договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке
мало місце під час дії цього договору.
6.9. У випадках, не передбачених даним договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.

АДРЕСИ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:
___________________________________
Місце реєстрації: ________________________,
______________ року народження
РНОКПП _______________
паспорт серія ______________, виданий
_________________________________року

_______________(________________)

ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«____________________________»
Місцезнаходження:
________________________________________
код ЄДРПОУ _______________
п/р № _____________________
відкритий в ПАТ _____________________
код Банку _________
Директор
________________(_________________)

