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Платник податку
далі разом - Сторони, кожен окремо – Сторона, підписали цю Індивідуальну частину договору фінансового лізингу №_______ (для
фінансування об’єктів лізингу у гривні), надалі за текстом – Індивідуальна частина Договору, що є договором приєднання до
Загальних Умов в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України та разом із Загальними Умовами в цілому становить Договір
фінансового лізингу, надалі за текстом - Договір, про наступне: з урахуванням положень, викладених в Загальних Умовах,
Лізингодавець зобов’язується набути у власність транспортний засіб або будь-яку іншу річ, передача у лізинг якої не заборонена
чинним законодавством України (далі – ОЛ), у продавця (постачальника), вибір якого здійснений Лізингоодержувачем, відповідно
до встановлених Лізингоодержувачем специфікацій та умов, викладених в цій Індивідуальній частині Договору, та передати ОЛ у
володіння та користування (із наступним переходом права власності) Лізингоодержувачу на визначений строк за встановлену
плату (лізингові платежі) у розмірі та на умовах, обумовленими Договором, додатковими угодами, змінами доповненнями, а
Лізингоодержувач зобов’язується сплачувати встановлену плату (лізингові платежі), інші платежі, оплата яких передбачена даним
Договором, а також, виконувати інші договірні зобов’язання.
Договір, за умови виконання Лізингоодержувачем всіх зобов’язань, передбачених цим Договором , є належною та достатньою
підставою для набуття останнім права власності на ОЛ в дату здійснення повного погашення заборгованості за Договором,
зокрема, Лізингових платежів, що визначені в Графіку платежів цієї Індивідуальної частини Договору або змінах до неї.
Всі терміни та абревіатури, що зазначені в цій Індивідуальній частині Договору, використовуються в тому значенні, що закріплене
в Загальних Умовах.
Лізингоодержувач

1.
1.1

1.2

ОСНОВНІ УМОВИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Специфікація
Найменування (марка, модель)
(Замовлення) та
Основні характеристики ОЛ (об’єм
вартість ОЛ
двигуна, КПП, тип палива тощо)
Рік випуску
VIN-код
Постачальник ОЛ
Найменування
Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження

1.3

Строк лізингу

1.4

Порука

1.5

Умови оплати
лізингових та інших
платежів

1.6
1.7
1.8

Розмір Першого
лізингового платежу,
грн.
Строк внесення
Першого лізингового
платежу
Умови страхування.

__________місяців. Перебіг строку лізингу починається з моменту підписання Сторонами Акту
приймання-передачі ОЛ.
Найменування ЮО/П.І.Б.
Місцезнаходження/адреса реєстрації
місця проживання
Адреса для листування
Код ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер
Згідно Графіку лізингових платежів, що є окремим розділом Індивідуальної частини Договору
У межах виконання Договору, Лізингоодержувач може замовити, а Лізингодавець має право
надавати Лізингоодержувачу додаткові платні послуги, з переліком та вартістю (тарифами) яких
Лізингоодержувач може ознайомитись на сайті Лізингодавця за посиланням:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=6202. Додаткові платні послуги не є
обов’язковими, і Лізингоодержувач має право ними скористатися за необхідності.

Назва Страхової компанії:
Вид страхування:
Перелік страхових випадків:

Перелік виключень зі страхування, порядок дій у разі настання страхового випадку та порядок
отримання відшкодування визначаються відповідно до укладеного Договору страхування, що
розміщений на офіційному сайті Лізингодавця за посиланням________.
Розмір франшизи за ризиками КАСКО:
ДТП:
___% від вартості ОЛ
Незаконне заволодіння ОЛ (НЗОЛ):
___% від вартості ОЛ
Конструктивна загибель ОЛ (КЗОЛ): ___% від вартості ОЛ
Покриття за страхуванням цивільної відповідальності перед третіми особами (ОСЦПВ):
обов‘язкове
ліміт відповідальності за шкоду згідно
з діючим
законодавством України
добровільне
ліміт відповідальності (категорія ДТП) 0,00 грн.
1.9

Місце передачі ОЛ:

1.10

Сторони підписанням даної Індивідуальної частини Договору погоджують, що невід’ємну частину Договору фінансового
лізингу становлять Загальні умови договору фінансового лізингу в редакції від _____________ р. (далі – «Загальні Умови»),
що
знаходяться
в
загальному
доступі
на
веб-сайті
Лізингодавця
за
адресою:
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=6202 . При цьому, всі зміни, нові редакції Загальних Умов, що будуть
доведені до відома Лізингоодержувача в порядку, визначеному Загальними Умовами, будуть обов’язковими до виконання
Сторонами та являються невід’ємною частиною Договору фінансового лізингу.
ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ
Вартість Об’єкту лізингу (ОЛ), в тому числі ПДВ, на дату підписання Індивідуальної частини Договору становить
_______________ грн. без ПДВ, розмір ПДВ ____________ грн., загалом _______________________ грн. з ПДВ, що є
еквівалентом ___________ Євро/доларів США з ПДВ, на день підписання Індивідуальної частини Договору.
Вартість ОЛ може змінюватися (коригуватися) до моменту підписання Акту приймання-передачі ОЛ у зв’язку зі зміною
вартості ОЛ продавцем (постачальником) з будь-яких підстав.
Рахунок, на який Лізингоодержувач має сплачувати будь-які платежі за Договором UA *2909*_______________________.
Оплата лізингових платежів здійснюється в гривні з коригуванням до курсу валют (Долар США/Євро) за Курсом продажу на
дату платежу, що визначена в Таблиці 1 даного розділу, та сплачуються після передачі ОЛ у користування
Лізингоодержувачу з урахуванням наступного:
А) Сума, що відшкодовує вартість ОЛ розраховується за Курсом Договору та зміні (перерахунку) не підлягає;
Б) Комісія (проценти) Лізингодавця, яка є такою, що змінюється в разі зміни (зростання або зниження) Курсу продажу. При
цьому Сторони домовилися, що у разі зниження Курсу продажу, Комісія (проценти) Лізингодавця не може бути меншою, ніж
1 (одна) гривня.
Комісія (проценти) Лізингодавця розраховується наступним чином:
К= ЛП*КП- ВвОЛ, де

2.
2.1.

2.2.
2.3

К - Комісія (проценти) Лізингодавця, що підлягає сплаті в гривні за відповідний період;
ЛП - лізинговий платіж, визначений у відповідній валюті (стовпець 5 Таблиці 1) за відповідний період згідно Графіку
платежів;
КП (Курс продажу) - курс української гривні до долара США /ЕВРО за офіційним курсом гривні до іноземних валют (за
офіційними даними НБУ, розміщеними на сайті: www.bank.gov.ua), що встановлений на дату сплати строкового
(щомісячного) Лізингового платежу, збільшений на 1%(один відсоток).

2.4

2.5
2.6

№

1
ПЛП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ВвОЛ - сума відшкодування вартості ОЛ у гривні, у тому числі ПДВ, що розрахована за Курсом Договору (стовпець 7
Таблиці 1);
Курс Договору - курс української гривні до долара США /ЕВРО за офіційним курсом гривні до іноземних валют (за
офіційними даними НБУ, розміщеними на сайті: www.bank.gov.ua), що визначається на дату укладання Графіку платежів,
зменшений на 1% (один відсоток), та дорівнює ________________;
Якщо Курс НБУ, який використовується для розрахунків Лізингових платежів протягом дії цього Договору, буде мати різницю
більш, ніж 5% від фактичного курсу на Міжбанківському валютному ринку (формується на момент закриття торгів валюти
за день), Лізингодавець має право застосувати для розрахунку строкових (щомісячних) Лізингових платежів курс іноземної
валюти, визначений як середній курс продажу валюти на Міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ), що
опублікований на сайті МВРУ (https://minfin.com.ua/) + 1% (плюс один відсоток) від наведеного курсу МВРУ на дату
строкового (щомісячного) Лізингового платежу. Про застосування для розрахунку строкового (щомісячного) Лізингового
платежу курсу МВРУ Лізингодавець повинен надіслати повідомлення Лізингоодержувачу в порядку, визначеному
Договором (в тому числі шляхом направлення повідомлення на електрону пошту Лізингоодержувача), не пізніше, ніж за 10
робочих днів до дати строкового (щомісячного) Лізингового платежу, передбаченого цим Договором та Графіком платежів,
після чого зазначений у цьому підпункті Договору порядок розрахунку Лізингових платежів буде застосовуватися до усіх
наступних строкових (щомісячних) Лізингових платежів до того моменту, коли Лізингодавець не повідомить
Лізингоодержувача про інше в такому самому порядку.
Перед підписанням Індивідуальної частини Договору, Лізингоодержувач попереджений Лізингодавцем про наявність
валютного ризику, тобто ймовірність виникнення несприятливих економічних умов, спричинених коливанням курсу валют і
гарантує виконання взятих на себе зобов’язань своєчасно та в повному обсязі
Лізингоодержувач зобов'язаний за переданий йому ОЛ згідно Договору фінансового лізингу своєчасно, у терміни, визначені
Сторонами в даному Графіку платежів, і на умовах, визначених Сторонами в Договорі фінансового лізингу, не пізніше дати
оплати поточного платежу (стовпець 2 Таблиці 1), сплачувати Лізингодавцю щомісяця на рахунок Лізингодавця, зазначений
в п.2.2. Індивідуальної частини Договору, лізингові платежі загальною сумою (стовпець 5 Таблиці 1) за Графіком платежів:
Таблиця 1
Дата
Відшкодування
Комісія (проценти)
Загальна сума
Комісія
Відшкодування
Загальна
платежу
вартості ОЛ у т.ч.
Лізингодавця (без
лізингового
(проценти)
вартості ОЛ у
сума
ПДВ, еквівалент
ПДВ), еквівалент
платежу,
Лізингодавця
т.ч. ПДВ, грн
лізингового
____
____
еквівалент
(без ПДВ),
платежу,
_____
грн.
грн.
2
3
4
5
6
7
8

Разом:
3.
3.1.
3.2.

ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
Сторони користуються правами та приймають на себе обов’язки, що визначені Законом України «Про фінансовий лізинг»,
Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, звичаями
ділового обороту, а також, Індивідуальною частиною Договору та Загальними Умовами.
Лізингоодержувач несе повну відповідальність за будь-яке порушення умов даного Договору, вимог чинного законодавства
та документів, що регламентують порядок експлуатації ОЛ під час їх використання, а також, за спричинення ним в ході
використання ОЛ майнової чи немайнової шкоди юридичним чи фізичним особам, а також сплачує всі штрафи і пені за
неналежне виконання умов даного Договору, використання ОЛ або порушення інших зобов`язань за цим Договором. Види
відповідальності за цим Договором визначають Загальними Умовами.

4.
4.1.
4.2.

5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Цей Договір набирає чинності з дати його укладання обома Сторонами. Даний Договір діє до дати повного належного
виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним або до дати дострокового розірвання (припинення його дії).
Датою укладання цього Договору є дата підписання обома Сторонами у паперовому вигляді індивідуальної частини
договору фінансового лізингу та скріплення її печатками Сторін (за наявності), або дата оформлення індивідуальної
частини договору фінансового лізингу у вигляді електронного документу, створеного відповідно до вимог Законів України
«Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну комерцію», «Про електронні довірчі послуги».
ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Всі зміни, доповнення та додатки до Договору укладаються за взаємною згодою сторін і оформляються в письмовій формі,
в тому числі, у вигляді електронного документу, створеного відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи
та електронний документообіг», «Про електронну комерцію», якщо інше не передбачене Загальними Умовами.
Договір повністю може бути змінено, припинено, в т.ч. достроково розірвано, за ініціативою будь-якої Сторони, в тому числі,
шляхом односторонньої відмови від Договору фінансового лізингу, у випадках та у порядку, передбаченими Загальними
Умовами та Законом України «Про фінансовий лізинг».
ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Лізингоодержувач, керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг», акцептує та надає свою згоду на приєднання до Загальних Умов
(Публічної частини договору) та зобов’язується виконувати Договір фінансового лізингу на умовах, визначених
Індивідуальною частиною Договору, що скріплюється підписом та печаткою Сторін (за наявності), Загальними Умовами,
що розміщеній на офіційному сайті Лізингодавця (https://unexbank.ua) .
Сторони домовилися про те, що взаємні права, обов’язки та інші умови фінансового лізингу визначаються Загальними
Умовами. Своїм підписом на цій Індивідуальній частині Договору ,Лізингоодержувач підтверджує, що він належним чином
ознайомлений та погоджується з умовами Договору фінансового лізингу, включаючи Загальні Умови, щодо всіх умов,
викладених у вказаних документах. Лізингоодержувач підтверджує, що йому зрозумілі наслідки укладання цього Договору
фінансового лізингу та він підтверджує свої зобов’язання по цьому Договору фінансового лізингу.
Своїм підписом на Індивідуальній частині Договору Лізингоодержувач підтверджує факт отримання Індивідуальної частини
Договору у паперовому вигляді в дату його укладення, а також, підтверджує отримання перед укладанням Договору
фінансового лізингу у погоджений Сторонами та прийнятний для нього спосіб інформації, передбаченої ч. 2 ст. 12 ЗУ «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також, на виконання вимог Закону України «Про
фінансовий лізинг» підтверджує, що до підписання даної Індивідуальної частини Договору фінансового лізингу він був
попереджений Лізингодавцем про всі права третіх осіб на ОЛ, всі відомі Лізингодавцю особливі властивості та недоліки
ОЛ, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна Лізингоодержувача чи інших осіб або призводити до
пошкодження самого ОЛ під час володіння та/або користування ним.
Примірник Індивідуальної частини Договору, укладеного у вигляді електронного документа, та додатки до нього (за
наявності) вважається отриманим Лізингоодержувачем, якщо такий примірник направлений Лізингоодержувачу на його
електронну адресу.
Лізингоодержувач підтверджує надання Лізингодавцем йому наступної інформації про:
- умови надання фінансової послуги із зазначенням вартості цієї послуги для Лізингоодержувача;
- умови надання додаткових послуг, пов’язаних із фінансовим лізингом, та їх вартість (у разі надання таких послуг);
- правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з Лізингоодержувачем внаслідок дострокового припинення надання
послуги фінансового лізингу;
Підписуючи дану Індивідуальну частину Договору Лізингоодержувач підтверджує, що виконання зобов’язань, взятих ним
по цьому Договору фінансового лізингу, не буде фінансуватися за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок
державного кредиту та/або за рахунок місцевого бюджету чи місцевих позик, до нього не застосовуються положення
Закону України «Про публічні закупівлі» і Лізингоодержувач має право укладати Договір без застосування передбачених
законом процедур закупівлі. У разі надання недостовірної інформації, Лізингоодержувач зобов’язаний компенсувати
Лізингодавцю всі завдані збитки протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання відповідної вимоги.
Умови, не зазначені у цій Індивідуальній частині Договору, регулюються Загальними Умовами діючим законодавством
України. У випадку розбіжностей між Загальними Умовами та вимогами чинного законодавства, пріоритетне значення в
частині, що не суперечать законодавству, мають умови, вказані в в Загальних Умовах.
Цей Договір фінансового лізингу укладений у відповідності з вимогами чинного законодавства України, складений
українською мовою. У разі підписання Індивідуальної частини Договору в паперовій формі, Індивідуальна частина Договіру
укладається в 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у Лізингоодержувача, а
два інших – у Лізингодавця. Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний у
порядку, визначеному статтею 12 Закону України «Про електронну комерцію», вважається таким, що за правовими
наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі. Кожний примірник електронного документа з
накладеним на нього КЕП, є оригіналом такого документа.
Підписуючи Індивідуальну частину Договору Сторони підтверджують, що зареєстровані в системі електронного
документообігу, зокрема «M.E.Doc», «Вчасно» або іншій системі, через яку здійснюється підписання Е-документів, та згодні
з відправкою Е-документів один одному в електронному вигляді з КЕП засобами системи електронного документообігу в
системі «Вчасно» або іншій системі у порядку, передбаченому розділом 12 Загальних Умов.
Підписанням цієї Індивідуальної частини Договору Лізингоодержувач надає згоду на передачу персональних даних та
інформації про умови операції фінансового лізингу та виконання зобов'язань за Договором фінансового лізингу, в порядку

та на умовах встановленими Загальними Умовами, в тому числі Третім особам та до Кредитного реєстру Національного
банку України. Лізингоодержувач підтверджує, що приймає на себе всі обов’язки та набуває всіх прав, передбачених
Загальними Умовами, ознайомився та згоден з Повідомленням про порядок обробки персональних даних, що розміщений
на Офіційному сайті за посиланням https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=4945.
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