
Зразок договору про надання кредитів для проведення факторингових операцій 

 

 

ДОГОВІР 

ПРО НАДАННЯ КРЕДИТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

 

м. ______________ "___" _____________ 20__ р. 

 

ПАТ «_____________» (надалі іменується "Кредитодавець") в особі 

________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ 

«____________» (надалі іменується "Позичальник") в особі ____________________, 

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

що діє на підставі Статуту, з іншої сторони  (в подальшому разом іменуються "Сторони", а 

кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання кредитів для проведення 

факторингових операцій (надалі іменується "Договір") про наступне.  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. За цим Договором Кредитодавець зобов'язується надати Позичальникові 

грошові кошти на умовах, передбачених цим Договором (надалі іменується "кредит"), 

виключно для проведення факторингових операцій за процентною ставкою ___ % річних, а 

Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплачувати проценти у розмірі ___ % 

річних від наданої та непогашеної суми кредиту.  

1.2. Розмір та строк надання кредиту передбачені у Додатку № ___ до цього 

Договору.  

1.3. Забезпечення зобов'язань Позичальника за цим Договором здійснюється 

шляхом _______________ (вказати вид забезпечення) 

 

2. ПРАВА СТОРІН 

2.1. Кредитодавець має право: 

2.1.1. Відмовитися від надання Позичальникові передбаченого цим Договором 

кредиту у разі порушення процедури визнання Позичальника банкрутом або за наявності 

інших обставин, які явно і очевидно свідчать про те, що наданий Позичальникові кредит 

своєчасно не буде повернений.  

2.1.2. Перевіряти в подальшому цільове використання наданого кредиту в порядку, 

передбаченому в Додатку N ___ до цього Договору. 

2.1.3. При виявленні фактів використання кредиту не за визначеним у цьому 

Договорі цільовим призначенням достроково пред'явити вимогу Позичальнику про 

повернення кредиту та відмовитися від подальшого кредитування Позичальника за цим 

Договором 

2.1.4. При несвоєчасному поверненні Позичальником кредиту в безакцептному 

порядку списати з поточного рахунку Позичальника суми кредиту в строк __________. 

Підставою для безакцептного списання грошових коштів за цим Договором є 

_____________________________. 

2.2. Позичальник має право звертатися до Кредитодавця за отриманням кредиту на 

умовах, в строк та в порядку, передбачених Додатком N ___ до цього Договору. 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Кредитодавець зобов'язується:  

3.1.1. Перерахувати Позичальнику на його поточний рахунок в порядку та на 

умовах, визначених у Додатку N ___ до цього Договору, кредит у строк ___ для 

формування оборотного фонду факторингу (оборотного фонду для здійснення 

факторингових операцій).  


