УГОДА
про уступку права вимоги

м. __________

«___» __________ р.

__________________ (надалі іменується “Первісний кредитор”), в особі директора

__________________ , що діє на підставі

Статуту, з одного боку, та
__________________ (надалі іменується “Новий кредитор”) , в особі директора __________________, що діє на підставі Статуту, з
другого боку,
__________________ (надалі іменується “Боржник”), в особі директора __________________, що діє на підставі Статуту, з третього
боку, уклали цю Угоду про уступку права вимоги (надалі іменується “Угода”) про таке:
1. Предмет Угоди
1.1. Первісний кредитор уступає, а Новий кредитор приймає на себе право вимоги, належне Первісному кредиторові, і стає кредитором за
Договором № ______ від ____________ р. (надалі іменується “Основний договір”), укладеним між Первісним кредитором та Боржником, в
частині сплати Боржником коштів, належних з нього до сплати Первісному кредитору, в якості компенсації за
__________________________________________ .
1.2. За цією Угодою Новий кредитор одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника сплати грошової суми в розмірі,
визначеному в п. 2.1 цієї Угоди.
1.3. До Нового кредитора не переходить право на стягнення санкцій, у тому числі збитків, заподіяних невиконанням чи неналежним
виконанням зобов’язань Боржником.
2.Ціна Угоди
2.1. Уступка права вимоги, передбачена цією Угодою, за зобов’язанням Боржника від Первісного кредитора до
визначена Сторонами в сумі ______ (________________________) грн. ______ коп., з урахуванням ПДВ.

Нового кредитора

3.Порядок виконання зобов’язань
3.1. Всі права та обов'язки Первісного кредитора зі стягнення заборгованості з Боржника переходять до Нового кредитора з моменту
укладання договору і передачі документів, що підтверджують наявність заборгованості Боржника.
3.2. Первісний кредитор зобов'язується передати в момент підписання цього договору Новому кредитору документацію, що
підтверджує право вимоги виконання зобов'язання Боржником Новому кредитору на суму ______ (________________________) грн.
______ коп., з урахуванням ПДВ.
3.3.Первісний кредитор відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання цієї
вимоги Боржником.
3.5. Новий кредитор зобов’язаний протягом __ (______) днів із дати виконання на його користь зобов’язання Боржником письмово
повідомити Первісного кредитора про таке виконання з зазначенням дати, суми і форми виконання із додаванням завірених Новим
кредитором копій документів, що підтверджують таке виконання.
3.6. Первісний кредитор не вправі виступати з ініціативою по зміні умов Основного договору без письмової згоди Нового кредитора.
4.Форма розрахунків
4.1. Боржник протягом 30 (тридцяти) банківських днів з моменту фактично переданої йому вимоги перераховує грошові кошти в сумі
______ (________________________) грн. ______ коп., з урахуванням ПДВ на розрахунковий рахунок Нового кредитора.
5. Відповідальність сторін і вирішення спорів
5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цією Угодою Сторони несуть відповідальність, визначену цією Угодою та чинним в
Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням
умов, визначених змістом зобов’язання.
5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цією Угодою, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона
вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
5.3. Первісний кредитор відповідає перед Новим кредитором за дійсність переданої йому вимоги, зокрема у випадку встановлення судом,
господарським судом недійсності основного договору, що лежить в основі переданого права вимоги.
5.4. Усі спори, що пов’язані із цією Угодою, її укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цієї Угоди, вирішуються
шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні
законодавством.
6.Строк дії Угоди та інші умови
6.1. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цією Угодою.
6.2. Після підписання цієї Угоди всі попередні переговори за нею, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань,
що так чи інакше стосуються цієї Угоди, втрачають юридичну силу.
6.3. Зміни в цю Угоду можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цієї Угоди.
6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цієї Угоди є її невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо
вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цієї Угоди і не урегульовані нею, регламентуються нормами
чинного в Україні законодавства.
6.6. Ця Угода складена українською мовою, на 1 сторінкці, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
Місцезнаходження і реквізити сторін

