___________ р.
№ ___

До Господарського суду _____________ області

Позивач:

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________»
Адреса: ________________
Р/р № ________________ в ________________ м. Києва
Код ЄДРПОУ № _____________
МФО ___________

Відповідач:

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________»
Адреса: _____________________________
Р/р № ______________ в ________________________
Код ЄДРПОУ № _____________
МФО ___________
Ціна позову:_________________________

Позовна заява
про стягнення помилково перерахованої суми коштів
Між ТОВ «________» та ТОВ «________» були укладені договори № ________ та ________ про надання послуг від
___________р. (надалі разом – «договори», окремо – «договір»), предметом яких було надання відповідачем послуг з
________________________ ТОВ «________».
Строк дії вищевказаних договорів закінчився ________ р.
_________ р. на розрахунковий рахунок ТОВ «________» нами помилково було перераховано плату у розмірі ________
(________________) грн. 00 коп., як місячну плату за послуги за договорами, оскільки від відповідача було отримано відповідний
рахунок за послуги за ________ р.
________р. нами була направлена вимога про повернення помилково перерахованої суми. Дана вимога відповідачем
задоволена не була, у звязку з чим ________ р. ми повторно направили вимогу з попередженням, що в разі її незадоволення в
семиденний строк відповідно до ч. 2 ст. 530 ЦК України, в якій вказується, що в разі, якщо строк виконання боржником обов’язку
не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час і
боржник повинен виконати такий обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, ми будемо змушені звернутися до
господарського суду.
У відповідності до ч. 1 ст. 1212 ЦК України «особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи
без достатньої правової підстави, зобов’язана повернути потерпілому це майно», ст. 1214 ЦК України «особа, яка набула майно
або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов’язана відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла
одержати від цього майна з часу, коли ця особа дізналася або могла дізнатися про володіння цим майном без достатньої правової
підстави. […] У разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними».
У відповідності до ч. 2 ст. 625 ЦК України «Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу
кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також
три
проценти
річних
від
простроченої
суми,
якщо
інший
розмір
процентів не встановлений договором або законом». Виходячи з цього, сума, що підлягає стягненню, складатиме: ___сума___ *
1,029 (індекс інфляції за ________ р.) * 1,027 (індекс інфляції за ________ р.) = __________ грн.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 509, 526, 530, 536, 625, 1212, 1214 ЦК України,
ПРОСИМО:
-

стягнути з відповідача помилково перераховані кошти, з урахуванням індексу інфляції за час прострочення
виконання зобов’язання, в сумі ________ (________________________) грн.
витрати по сплаті держмита в сумі ________ грн.

Додатки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Копія договору № ________ про надання послуг від ________ р.
Копія договору № ________ про надання послуг від ________р.
Вимога № ____ від ________ р.
Копія повідомлення про вручення поштового відправлення № ________
Вимога № ____ від ________ р.
Копія повідомлення про вручення поштового відправлення № ________
Копія рахунку № ________ від ________р.
Копія платіжного доручення № ____ від ________2007 р.
Платіжне доручення № _____ від ______________2008 р. про сплату держмита

Директор ТОВ______________

__________

(підпис)

__________ р.

