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ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказом Генерального директора ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» №07/02/2022-1 від 07.02.2022р.,  
дата розміщення Загальних умов (Публічної частини) на власному веб-сайті: 09.02.2022р. 

 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДО ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ  

(для фінансування нових Об‘єктів лізингу) 
Ця редакція Загальних умов до Договору фінансового лізингу діє з 08.02.2022 року. 

 
ПРЕАМБУЛА 

 
Дані Загальні умови (надалі Загальні умови) є Публічною частиною Договору фінансового лізингу в розумінні ст. 6 Закону 

України від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».  
Ці Загальні умови застосовуються при укладені Договорів фінансового лізингу з Лізингоодержувачами - юридичними особами 

та фізичними особами - підприємцями для реалізації (фінансування) нових Об‘єктів лізингу в українській гривні, або з застосуванням 
грошового еквіваленту валюти виконання грошового зобов’язання (української гривні). 

Дана Публічна частина Договору фінансового лізингу складається з Загальних умов до Договору фінансового лізингу та 
Додатків до Загальних умов, що є невід’ємною частиною Публічної частини Договору фінансового лізингу підписаного Сторонами, а 
саме: Додаток «Страхування», Додаток «Технічний асістанс», Додаток «Довідка», Додаток «Акт звірки взаєморозрахунків та переходу 
права власності на Об’єкт лізингу», Додаток «Поняття нормального зносу», Додаток «Надання сервісних послуг». 

Ці Загальні умови не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.  
Підписавши Індивідуальну частину Договору фінансового лізингу, Лізингоодержувач приєднався до умов, викладених у цих 

Загальних умовах до Договору фінансового лізингу відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, з метою здійснення 
підприємницької діяльності та підтвердив, що він ознайомлений з цими Загальними умовами, розміщеними на власному веб-сайті 
Лізингодавця (bestleasing.com.ua), умови, викладені у Загальних умовах йому повністю зрозумілі та погодився з ними. 
 Перед укладенням Договору фінансового лізингу Лізингоодержувачу у повному обсязі надано інформацію, яка передбачена 
ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-
ІІІ зі змінами та доповненнями до нього.  
 Зазначені в цих Загальних умовах положення жодним чином не обмежують Договір фінансового лізингу, а лише доповнюють 
його. 
   

Стаття 1. ОБ’ЄКТ ДОГОВОРУ 
1.1. Лізингодавець набуває у свою власність і передає на умовах фінансового лізингу у платне володіння та користування Об’єкт 
лізингу (надалі - “Об’єкт лізингу”), найменування, марка, модель, комплектація, рік випуску, ціна одиниці, кількість, вартість і загальна 
вартість якого на момент укладення Договору наведені в додатку до Індивідуальної частини Договору «Специфікація» (надалі - 
“Специфікація”), а Лізингоодержувач зобов’язується прийняти Об’єкт лізингу та сплачувати лізингові платежі на умовах Договору з 
врахуванням Загальних умов договору. По закінченню строку лізингу, до Лізингоодержувача переходить право власності на Об’єкт 
лізингу згідно умов Договору з врахуванням Загальних умов договору (за виключенням випадків, передбачених Договором та/або 
законодавством). Найменування фінансової операції: фінансовий лізинг. 
1.2. Строк користування Лізингоодержувачем Об’єктом лізингу (строк лізингу) складається з періодів (місяців) лізингу зазначених в 
Додатку до Індивідуальної частини Договору «Графік сплати лізингових платежів» (надалі – “Графік”) та починається з дати підписання 
Сторонами Акту приймання-передачі Об’єкта лізингу, але в будь-якому випадку не може бути менше одного року. 
1.3. Якщо у Договорі визначено продавця (постачальника) Об’єкта лізингу (надалі – “Продавець”), Сторони погодили, а 
Лізингоодержувач також і підтверджує, що самостійно та на власний ризик обрав Об’єкт лізингу та Продавця (Постачальника) Об’єкта 
лізингу, зазначеного в Договорі. Лізингоодержувач має право самостійно звертатися до Продавця з вимогами щодо якості, 
комплектності, справності Об’єкта лізингу, його доставки, заміни, безоплатного усунення недоліків (в т.ч. за гарантією) тощо. Об’єкт 
лізингу є власністю Лізингодавця протягом всього строку лізингу та строку дії Договору. В разі переходу права власності на Об’єкт 
лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача, згідно умов Договору, Об’єкт лізингу по закінченню строку лізингу Лізингоодержувачем 
не повертається, а передається Лізингоодержувачу у власність, за виключенням випадків, передбачених Договором чи обумовлених 
угодою Сторін. 
1.4 Сторони досягли згоди, що Лізингодавець має право не вчиняти дії передбачені п. 1.1 Загальних умов до моменту сплати 
Лізингоодержувачем в повному обсязі Авансового лізингового платежу. 

 
Стаття 2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА РОЗМІР ФІНАНСОВОГО АКТИВУ (ЗАЗНАЧЕНИЙ У ГРОШОВОМУ ВИРАЗІ) 

2.1. Сторони домовились, що для цілей цього Договору вводяться такі терміни та визначення: 
2.1.1. Банк Лізингодавця - банківська установа, що здійснює розрахунково-касове обслуговування Лізингодавця. 
2.1.2. Дата фактичного здійснення будь-якого платежу за Договором - дата фактичного зарахування грошових коштів на банківський 
рахунок Лізингодавця. 
2.1.3. Фінансуюча установа – банківська або інша установа, яка надала кошти на умовах платності, повернення та забезпечення з 
метою фінансування Об’єкта лізингу. 
2.1.4. НБУ – Національний Банк України.  
2.1.5. Остаточна загальна вартість Об’єкта лізингу – вартість Об’єкта лізингу, вказана в Акті, або в останньому по даті акті коригування 
вартості Об’єкта лізингу, направленому Лізингодавцем Лізингоодержувачу. 
2.1.6. Акт - акт приймання-передачі Об’єкта лізингу в лізинг. 
2.1.7. Число сплати - це число (порядковий номер дня у відповідному календарному місяці) сплати чергових лізингових платежів 
кожного календарного місяця, яке визначається Сторонами згідно п. 2.1.7.1 Загальних умов Договору. 
2.1.7.1. У випадку, якщо Авансовий лізинговий платіж, визначений у Графіку становить менше, ніж 20% (Двадцять відсотків) від 
Загальної вартості Об’єкта лізингу, визначеної в п. 4.2. Індивідуальної частини Договору, то Числом сплати лізингового платежу 1-го 
періоду лізингу є порядковий номер дня у відповідному календарному місяці дати, яка визначається шляхом додавання чотирьох 
календарних днів до дати підписання Акту. (Наприклад: дата підписання Сторонами Акту – 04 лютого 2021 року. Черговий 
лізинговий платіж 1-го періоду лізингу сплачується 08 лютого 2021 року. Наступні чергові лізингові платежі – кожного 08 числа 
календарного місяця протягом усього строку лізингу). В разі відсутності такого числа у відповідному календарному місяці (наприклад, 
якщо числом сплати є 31-ше число, а у календарному місяці 30-ть днів), платіж сплачується в останній робочий день відповідного 
календарного місяця. 

У випадку, якщо Авансовий лізинговий платіж, визначений у Графіку дорівнює або становить більше, ніж 20 (Двадцять) % від 
Загальної вартості Об’єкта лізингу, визначеної в п. 4.2. Індивідуальної частини Договору, то Числом сплати є порядковий номер дня у 
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відповідному календарному місяці дати, яка визначається шляхом додавання двадцяти календарних днів до дати підписання Акту. 
(Наприклад: дата підписання Сторонами Акту – 04 лютого 2021 року. Черговий лізинговий платіж 1-го періоду лізингу сплачується 
24 лютого 2021 року. Наступні чергові лізингові платежі – кожного 24 числа календарного місяця протягом усього строку лізингу). 
В разі відсутності такого числа у відповідному календарному місяці (наприклад, якщо числом сплати є 31-ше число, а у календарному 
місяці 30-ть днів), платіж сплачується в останній робочий день відповідного календарного місяця. 
2.1.8. Договір – сукупність Публічної частини (Загальних Умов) з Додатками та Індивідуальної частини з Додатками. 
2.1.8.1. Загальні умови – Публічна частина Договору фінансового лізингу, що є невід’ємною частиною Договору та розміщена на 
власному  сайті Лізингодавця bestleasing.com.ua.; 
2.1.8.2. Індивідуальна частина – Особлива частина Договору, в якій визначаються індивідуальні умови Договору, та підписанням якої 
Лізингоодержувач приєднується до Договору в цілому.  
2.1.9. Період лізингу – це період строку лізингу, який дорівнює 1 (одному) місяцю. Перший період лізингу починається з дати 
підписання Акту. 
2.1.10. Валюта Договору – українська гривня, або грошовий еквівалент валюти виконання грошового зобов’язання (української гривні), 
в залежності від умов визначених в п. 10 Індивідуальної частини Договору. 
2.1.11. Страховий випадок – це подія, що спричиняє пошкодження, втрату або знищення Об’єкта лізингу, яка виникла внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди, пожежі, вибуху, удару блискавки, падіння Об’єктів або їхніх уламків, стихійних лих, протиправних дій 
третіх осіб, викрадення або іншого незаконного заволодіння Об’єктом лізингу та/або його розукомплектування, і з настанням якої 
виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування. 
2.2. Усі платежі за Договором Лізингоодержувач зобов’язаний здійснювати у Число сплати, в національній валюті України (гривні) 
відповідно до Графіку та Загальних умов, а також інших положень Договору та/або чинного законодавства шляхом перерахування 
грошових коштів на поточний рахунок Лізингодавця. Лізингові платежі включають: платежі по відшкодуванню (компенсації) частини 
вартості Об’єкта лізингу (з врахуванням коригування, вказаного в пунктах 2.5, 2.6 Загальних умов Договору); винагороду (комісію) 
Лізингодавцю за отриманий у лізинг Об’єкт лізингу з врахуванням коригування, вказаного в пунктах 2.7.-2.9., 3.5. Загальних умов (далі 
– «Винагорода»). При цьому Сторони погодили, що такі лізингові платежі за цим Договором не містять покупної ціни, передбаченої цим 
Договором і, у сукупності, є платою за користування Об’єктом лізингу; 
2.3. Авансовий лізинговий платіж, визначений у Графіку, з урахуванням пункту 2.6 Загальних умов, Лізингоодержувач зобов’язаний 
сплатити протягом трьох банківських днів з моменту відправлення рахунку Лізингодавцем, але не пізніше ніж в дату зазначену 
Сторонами в пункті 5.6. Індивідуальної частини Договору та в сумі Авансового лізингового платежу, визначеному у Графіку не залежно 
від отримання рахунку. Сторони домовились, що достатнім доказом відправлення Лізингодавцем Лізингоодержувачу рахунку є витяг з 
реєстру рахунків Лізингодавця. Дата відправлення зазначеного рахунку визначається за даними реєстру рахунків Лізингодавця. Цей 
рахунок може бути відправлений Лізингоодержувачу, в т.ч. факсимільним способом, поштою, кур’єрською доставкою, вручений 
особисто або в інший спосіб, який обере Лізингодавець. Сторони на підставі частини 3 ст. 631 Цивільного кодексу України досягли згоди 
про те, що у випадку сплати Лізингоодержувачем Лізингодавцю грошових коштів в порядку пункту 2.3. Загальних умов до моменту 
укладення цього Договору, такі кошти зараховуються в рахунок сплати Лізингоодержувачем Авансового лізингового платежу в розмірі, 
в якому вони були сплачені. 
2.4. Якщо строк сплати будь-якого лізингового платежу припадає на неробочий (вихідний, святковий або ін.) день, Лізингоодержувач 
зобов’язаний сплатити такий платіж не пізніше останнього робочого дня, який передує такому вихідному (святковому та ін.) дню. 
2.5. Загальна вартість Об’єкта лізингу може бути збільшена у випадку збільшення Продавцем за договором купівлі-продажу вартості 
Об’єкта лізингу внаслідок: 
- збільшення розміру або введення нових податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які безпосередньо впливають на вартість 
Об’єкта лізингу; 
- збільшення Продавцем ціни (вартості) Об’єкта лізингу, згідно підстав, передбачених договором купівлі–продажу (поставки, комісій 
тощо) Об’єкта лізингу, в т.ч. в разі збільшення відпускної ціни заводу виробника, збільшення розмірів мита, збільшення курсів валюти 
(якщо застосовується валютний еквівалент визначення ціни тощо). 
У вказаних випадках Остаточна загальна вартість Об’єкта лізингу визначається з урахуванням такого збільшення (збільшується на таку 
суму). 
2.6. У випадках, що передбачені пунктом 2.5. Загальних умов, Лізингодавець здійснює таке збільшення наступним чином: 
- якщо на дату коли стало відомо про обставини, вказані в п. 2.5. Загальних умов, Об’єкт лізингу ще не був переданий у фінансовий 
лізинг Лізингоодержувачу, Лізингодавець збільшує вартість Об’єкта лізингу в односторонньому порядку та зазначає Остаточну загальну 
вартість Об’єкта лізингу в Акті; 
- якщо на дату коли стало відомо про обставини, вказані в п. 2.5. Загальних умов, Об’єкт лізингу було передано у фінансовий лізинг 
Лізингоодержувачу, Лізингодавець направляє Лізингоодержувачу акт коригування вартості Об’єкта лізингу, який Лізингоодержувач 
зобов’язаний підписати та повернути Лізингодавцю протягом 7 (семи) робочих днів з моменту відправлення Лізингодавцем. Сторони 
досягли згоди про те, що в разі не підписання (відмови від підписання) та/або неповернення Лізингодавцю вказаного акту коригування, 
Остаточна загальна вартість Об’єкта лізингу є такою, що зазначена у такому акті коригування.  
Сума лізингових платежів по відшкодуванню (компенсації) частини вартості Об’єкта лізингу збільшується на різницю між Остаточною 
загальною вартістю Об’єкта лізингу та загальною вартістю Об’єкта лізингу на дату укладення Договору. У випадку збільшення (з 
моменту такого збільшення та на суму такого збільшення) - вважається збільшеною відповідна частина авансового лізингового платежу 
з відшкодування (компенсації) частини вартості Об’єкта лізингу, визначеного у Графіку. Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити суму 
такого збільшення у складі відповідної частини авансового лізингового платежу згідно виставленого Лізингодавцем рахунку, вказана 
заборгованість погашається (по відношенню до заборгованості з Винагороди) першочергово. При цьому, у зв’язку із збільшенням 
Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу, збільшується Винагорода з підстав та на умовах, визначених п. п. 2.9. , 3.5 Загальних 
умов та Додатку «Страхування» до Загальних умов.  
2.7. У разі, якщо Лізингоодержувач прострочить сплату лізингових платежів, на підставі статті 625 Цивільного кодексу України Сторони 
погодили, що Лізингодавець має право нарахувати, а Лізингоодержувач зобов’язується сплачувати 24 (Двадцять чотири) проценти 
річних від простроченої суми, протягом всього періоду існування простроченої заборгованості. Сторони домовились, що такі проценти 
в бухгалтерському обліку відносяться на винагороду (комісію) Лізингодавцю за отриманий в лізинг Об’єкт лізингу, у зв’язку із чим розмір 
винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий в лізинг Об’єкт лізингу збільшується на суму таких сплачених процентів. 
2.8. У разі, якщо на момент нарахування лізингового платежу податковим законодавством такий лізинговий платіж (будь який 
складовий елемент/частина лізингового платежу) буде обтяжено податками, зборами, іншими обов’язковими згідно законодавства 
платежами (яких не існувало станом на момент, коли Сторони підписували Договір, або розмір яких збільшився порівняно з тими, що 
діяли на момент, коли Сторони підписували Договір), розмір лізингового платежу збільшується на розмір такого податку, збору або 
іншого обов’язкового згідно законодавства платежу, причому розмір такого збільшення відноситься на Винагороду (збільшує лізинговий 
платіж в частині Винагороди, а не в частині відшкодування вартості Об’єкта лізингу). 
2.9. Протягом дії цього Договору розмір лізингових платежів вказаний у Графіку сплати лізингових платежів (Графіку) може  
збільшуватись (індексуватися): 
2.9.1. В наступних випадках: 
- внаслідок зміни законодавства, яке впливає на лізингову діяльність Лізингодавця;  
- внаслідок збільшення відсотків за користування кредитом, залученим Лізингодавцем у Фінансуючій Установі; 
- внаслідок зміни кредитної політики згідно з рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування України, Національного 
банку України, Фінансуючої Установи або Лізингодавця у зв’язку зі змінами ситуації на грошовому ринку; 
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- внаслідок збільшення розміру або введення нових податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які безпосередньо впливають на 
витрати Лізингодавця, пов’язані з виконанням цього Договору (в т.ч. але не виключно в разі збільшення податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів, податків із власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів та ін.); 
- внаслідок зміни умов страхування - у випадку, коли страхування здійснює Лізингодавець – в порядку, зазначеному у Додатку 
«Страхування» до Загальних умов; 
- внаслідок перенесення строків поставки Об’єкта лізингу з вини або за ініціативою Продавця. У цьому випадку сума Винагороди 
Лізингодавця збільшується на суму відсотків, нарахованих у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який 
нараховуються такі відсотки, та сплачується Лізингоодержувачем на підставі рахунку Лізингодавця. Базою для нарахування відсотків є 
сума перевищення фактично сплачених Продавцю платежів за Об’єкт лізингу над сумою авансового лізингового платежу сплаченого 
Лізингоодержувачем в частині відшкодування вартості Об’єкта лізингу за цим Договором. Період нарахування відсотків починається з 
дати передачі Об’єкта лізингу, передбаченої цим Договором, та закінчується датою фактичної передачі Об’єкта лізингу у лізинг.  
У випадках, вказаних у пункті 2.9.1. Загальних умов Винагорода, зазначена у Графіку, збільшується на суму збільшення відповідних 
витрат Лізингодавця або інших складових збільшення.  
2.9.2. Внаслідок підвищення вартості довгострокових кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування 
овердрафту) або Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб на строк 12 місяців за даними агентства "Thomson Reuters", 
оприлюднених на офіційному сайті Національного Банку України у національній або іноземній валюті (відповідно до Валюти Договору). 
2.9.3. В разі настання з Об’єктом лізингу випадків, передбачених п. 2.1.11. Загальних умов. 
2.9.4. Збільшення лізингових платежів у випадках зазначених в пункті 2.9.2. Загальних умов здійснюється у такому порядку: 
2.9.4.1. Розмір винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий у лізинг Об’єкт лізингу у складі всіх лізингових платежів, строк сплати 
яких на дату, коли Лізингодавець застосовує своє право на збільшення лізингових платежів відповідно до п. 2.9.2. Загальних умов ще 
не настав у відповідності до умов Договору, збільшується таким чином: 
V1 = V0  *  Р1 /  Р2, де: 
V1 - збільшений розмір винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий у лізинг Об’єкт лізингу у складі кожного лізингового платежу 
строк сплати якого на дату, коли Лізингодавець застосовує своє право на збільшення лізингових платежів відповідно до п. 2.9.2. 
Загальних умов ще не настав, грн.; 
V0 - початковий розмір (який визначений умовами Договору у Графіку та діє на кінець робочого дня, що передує даті збільшення) 
винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий у лізинг Об’єкт лізингу у складі кожного лізингового платежу, строк сплати якого на 
дату, коли Лізингодавець застосовує своє право на збільшення лізингових платежів відповідно до п. 2.9.2. Загальних умов ще не настав, 
грн.; 
Р1 - вартість довгострокових кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту) або Українського 
індексу ставок за депозитами фізичних осіб на строк 12 місяців за даними агенції "Thomson Reuters", оприлюднених на офіційному сайті 
Національного Банку України у національній або іноземній валюті (відповідно до Валюти Договору), визначена на дату, коли 
Лізингодавець застосовує своє право на збільшення лізингових платежів, % річних; 
Р2 - вартість довгострокових кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту) або Українського 
індексу ставок за депозитами фізичних осіб на строк 12 місяців за даними агенції "Thomson Reuters", оприлюднених на офіційному сайті 
Національного Банку України у національній або іноземній валюті (відповідно до Валюти Договору), визначена на дату підписання 
Сторонами Акту або на дату останнього збільшення розміру лізингових платежів з підстав зазначених у пункті 2.9.2. Загальних умов 
(якщо раніше вже відбувалось збільшення винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий у лізинг Об’єкт лізингу у відповідності до 
пункту 2.9.2. Загальних умов), % річних; 
* - знак множення; 
/ - знак ділення. 
2.9.4.2. Загальна сума кожного лізингового платежу, строк сплати якого на дату, коли Лізингодавець застосовує своє право на 
збільшення лізингових платежів відповідно до п.2.9.2. Загальних умов ще не настав визначається таким чином: 
ZLP1 = ZLP0 + (V1 - V0), де: 
ZLP1 – збільшений розмір загальної суми кожного лізингового платежу строк сплати якого на дату, коли Лізингодавець застосовує своє 
право на збільшення лізингових платежів відповідно до п.2.9.2. Загальних умов, ще не настав, грн.; 
ZLP0 - початковий розмір (який визначений умовами Договору у Графіку та діє на кінець робочого дня, що передує даті збільшення) 
загальної суми кожного лізингового платежу, строк сплати якого на дату, коли Лізингодавець застосовує своє право на збільшення 
лізингових платежів відповідно до п.2.9.2. Загальних умов, ще не настав, грн.; 
V1 - збільшений розмір винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий у лізинг Об’єкт лізингу у складі кожного лізингового платежу, 
строк сплати якого на дату, коли Лізингодавець застосовує своє право на збільшення лізингових платежів відповідно до п. 2.9.2. 
Загальних умов, ще не настав, грн.; 
V0 - початковий розмір (який визначений умовами Договору у Графіку, та діє на кінець робочого дня, що передує даті збільшення) 
винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий у лізинг Об’єкт лізингу у складі кожного лізингового платежу, строк сплати якого на 
дату, коли Лізингодавець застосовує своє право на збільшення лізингових платежів відповідно до п.2.9.2. Загальних умов ще не настав, 
грн. 
2.9.5. У випадках, коли здійснюється збільшення розміру лізингових платежів відповідно до умов пункту 2.9. Загальних умов, різниця 
між сумою збільшеного лізингового платежу та сумою лізингового платежу згідно Графіку включається до складу Винагороди. 
2.9.6. Збільшення розміру лізингових платежів у випадках, передбачених пунктами 2.9.1.-2.9.2. Загальних умов, здійснюється таким 
чином: про збільшення розміру лізингових платежів Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача шляхом направлення поштою 
рекомендованого або цінного листа за адресою місцезнаходження (реєстрації) зазначеній у Договорі, або за іншою адресою, якщо до 
моменту направлення Лізингодавцем такого повідомлення Лізингоодержувач письмово повідомить про неї Лізингодавця або на адресу 
електронної пошти, зазначену у Договорі, або на іншу адресу електронної пошти, якщо Лізингоодержувач письмово повідомить про неї 
Лізингодавця. 
2.10. Підписуючи цей Договір Сторони розуміють та підтверджують, що на підставі ст. 651 Цивільного кодексу України Сторони досягли 
згоди про право Лізингодавця у випадках, вказаних у пункті 2.9 Загальних умов, самостійно та у односторонньому порядку здійснити 
збільшення розмірів лізингових платежів за Договором. Зазначене право погоджене Сторонами під час укладення Індивідуальної 
частини Договору фінансового лізингу про приєднання до Загальних умов. Лізингоодержувач надає свою згоду на те, що в разі 
збільшення розміру лізингових платежів підписання Сторонами будь-яких додаткових угод до Договору про внесення змін не 
вимагається. Розмір лізингових платежів вважається збільшеним з дати, що буде вказана у відповідному повідомленні Лізингодавця, 
але не раніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з моменту відправлення Лізингодавцем цього повідомлення Лізингоодержувачу. 
Лізингодавець одночасно з направленням повідомлення про збільшення розміру лізингових платежів надсилає Лізингоодержувачу 
скориговану ним у односторонньому порядку нову редакцію Графіку, який є достатньою підставою для подальшої сплати 
Лізингоодержувачем збільшених лізингових платежів. Лізингоодержувач зобов’язаний продовжувати сплату лізингових платежів на 
підставі зазначеної нової редакції Графіку, надісланої Лізингодавцем. 
За кожен випадок прострочення сплати лізингових платежів (як повністю так і частково) – на строк понад 3 (три) календарних дні – 
згідно умов цього Договору Лізингодавець має право вимагати сплати адміністративної комісії за адміністрування простроченої 
заборгованості в розмірі 180,00 (Сто вісімдесят) гривень. Лізингодавець має право нарахувати таку адміністративну комісію в 
бухгалтерському обліку із віднесенням її на винагороду (комісію) Лізингодавцю за отриманий у лізинг Об’єкт лізингу, у зв’язку із чим 
розмір винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий в лізинг Об’єкт лізингу збільшується на суму нарахованої адміністративної 
комісії. За кожен випадок притягнення Лізингодавця/його керівника (як власника Об’єкта лізингу) до адміністративної відповідальності 
за порушення Правил дорожнього руху України за участю Об’єкта лізингу та/або правил паркування, зберігання чи стоянки Об’єкта 
лізингу - Лізингодавець має право вимагати сплати адміністративної комісії за адміністрування врегулювання такої відповідальності в 



Сторінка 4 

розмірі 250,00 (Двісті п’ятдесят) гривень за кожен та будь-який випадок (при цьому зобов’язання по сплаті відповідних штрафів, 
відшкодування відповідних пов’язаних витрат Лізингодавця/керівника Лізингодавця – в повному обсязі покладаються на 
Лізингоодержувача). Лізингодавець має право нарахувати таку адміністративну комісію в бухгалтерському обліку із віднесенням її на 
винагороду (комісію) Лізингодавцю за отриманий у лізинг Об’єкт лізингу, у зв’язку із чим розмір винагороди (комісії) Лізингодавцю за 
отриманий в лізинг Об’єкт лізингу збільшується на суму нарахованої адміністративної комісії. 
2.11.Лізингоодержувач здійснює погашення заборгованості перед Лізингодавцем у такому порядку: 
- компенсація (відшкодування) Лізингодавцю або іншим особам сум штрафів, накладених протягом усього строку лізингу 
уповноваженими державними органами за порушення Правил дорожнього руху та/або інших норм чинного законодавства, пов’язаних 
з експлуатацією/використанням/паркуванням/зберіганням та інш. Об’єкта лізингу (в т.ч. кожної з його одиниць), в т.ч. зафіксованих у 
автоматичному режимі, а також в режимі фото- відеофіксації; 
- сплата нарахованих штрафних санкцій за порушення Лізингоодержувачем обов’язків за даним Договором, а також процентів річних 
та інфляційних втрат, нарахованих на прострочену заборгованість; 
- сплата комісії за адміністрування простроченої заборгованості; 
- сплата комісії за адміністрування врегулювання притягнення Лізингодавця/його керівника (як власника Об’єкта лізингу) до 
адміністративної відповідальності; 
- сплата простроченої заборгованості з нарахованої Винагороди; 
- сплата суми поточної заборгованості з нарахованої Винагороди; 
- сплата простроченої заборгованості з відшкодування частини вартості Об’єкта лізингу; 
- сплата поточної заборгованості з відшкодування частини вартості Об’єкта лізингу. 
Сторони домовились, що погашення заборгованості кожної черги згідно вищенаведеного порядку в межах кожної черги відбувається 
за принципом першочергового погашення заборгованості, що утворилася раніше. 
В разі перерахування Лізингоодержувачем платежів за Договором (як чергових лізингових платежів, так і комісій, штрафних санкцій і 
простроченої заборгованості) з порушенням вищевказаної черговості, Лізингодавець має право самостійно (та не залежно від 
призначення платежу (вказаного платником у платіжному документі) перерозподілити отримані від Лізингоодержувача кошти, у 
відповідності з черговістю, викладеною в цьому пункті, шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок, а Лізингоодержувач 
підтверджує свою згоду на це підписуючи Індивідуальну частину Договору фінансового лізингу про приєднання до Загальних умов. 
Сторони також погодили, що Лізингодавець може самостійно в односторонньому порядку (в тому числі, після одержання коштів), не 
залежно від призначення платежу (вказаного платником у платіжному документі): змінити порядок черговості погашення заборгованості 
як в межах вищенаведеного порядку, так і в межах кожної із встановлених черг; та/або зарахувати кошти в погашення заборгованості 
за будь-яким Договором, укладеним з Лізингоодержувачем (про що Лізингодавець, повідомляє Лізингоодержувача у зручний для 
Лізингодавця спосіб). 
Заздалегідь неузгоджені надлишково перераховані Лізингоодержувачем кошти в розмірі, що перевищують розмір простроченої та 
поточної заборгованості останнього згідно з Договором: 
- зараховуються Лізингодавцем в рахунок майбутніх платежів за Договором строк оплати яких не настав; 
- повертаються Лізингоодержувачу згідно з письмовою вимогою про повернення надлишково перерахованих коштів за вказаними 
Лізингоодержувачем реквізитами протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту її отримання Лізингодавцем, окрім випадків, передбачених 
цим Договором; 
- у випадку ненадходження письмової вимоги Лізингоодержувача про повернення надлишково перерахованих коштів можуть бути 
повернуті за реквізитами відправника, вказаними у платіжному дорученні, яким вони були перераховані, або зараховані в рахунок 
погашення заборгованості Лізингоодержувача за Договором в момент нарахування (виникнення) останньої. 
Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати платежі за Договором за банківськими реквізитами, вказаними Лізингодавцем у рахунках-
фактурах або письмовому повідомленні, а у випадку ненадходження останніх - за банківськими реквізитами Лізингодавця, вказаними у 
Договорі. Перерахування платежів за Договором на інші банківські реквізити Лізингодавця не вважається виконанням зобов’язання, 
зробленим належним чином.  
2.12. Лізингоодержувач не може вимагати від Лізингодавця жодного відшкодування, затримання або зменшення суми платежів за 
Договором у випадку перерви (в т.ч. пошкодження Об’єкта лізингу, з будь-яких інших причин відповідно до рішень уповноважених 
державних компетентних органів (як України, так і інших держав), в т.ч. судових, правоохоронних, митних, податкових та інших (в т.ч. 
але не виключно: вилучений, арештований, оголошений в розшук, переміщений та/або перебуває на зберіганні на штрафних 
майданчиках або на зберіганні у інших осіб, стає речовим доказам в кримінальних провадженнях, та інше) в експлуатації Об’єкта 
лізингу, незалежно від причин виникнення такої перерви. 
2.13. Лізингоодержувач має право звернутись до Лізингодавця з проханням щодо внесення змін в Договір після підписання 
Індивідуальної частини договору фінансового лізингу про приєднання до Загальних умов. У разі згоди Лізингодавця, вносяться зміни 
до Договору, що оформлюються додатковою угодою до Договору. За кожен випадок внесення змін до Договору на прохання 
Лізингоодержувача, останній зобов’язаний сплатити адміністративну комісію в сумі 500,00 (п’ятсот) гривень, згідно виставленого 
Лізингодавцем рахунку. Лізингодавець нараховує таку адміністративну комісію в бухгалтерському обліку із віднесенням її на винагороду 
(комісію) Лізингодавцю за отриманий в лізинг Об’єкт лізингу, у зв’язку із чим розмір винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий в 
лізинг Об’єкт лізингу збільшується на суму такої нарахованої адміністративної комісії.  
2.14. Якщо Лізингоодержувач виявляє бажання припинити дію Договору після його укладення Сторонами, але до придбання Об’єкта 
лізингу Лізингодавцем у Продавця, а у випадках, передбачених окремою домовленістю - до настання терміну передачі або до моменту 
фактичної передачі Об’єкта лізингу Лізингоодержувачу, Сторони, за обов’язковою обопільною згодою, можуть припинити дію Договору. 
При цьому Лізингодавець має право нарахувати комісію у розмірі 5 (п’яти) відсотків (без ПДВ) від загальної вартості Об’єкта лізингу, 
зазначеної в п. 4.2. Індивідуальної частини Договору, а Лізингоодержувач зобов’язаний її сплатити протягом строку встановленого у 
відповідній Додатковій угоді до Договору (про таке припинення дії Договору) та/або у відповідному рахунку Лізингодавця. У випадку 
сплати Лізингоодержувачем авансового лізингового платежу до моменту такого припинення дії Договору, дана комісія утримується 
Лізингодавцем з такого авансового лізингового платежу, а в разі, якщо суми такого сплаченого авансового лізингового платежу не 
достатньо для повного погашення такої комісії – Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити суму, якої не вистачає, в строк, що буде 
зазначений Сторонами у відповідній додатковій угоді про припинення Договору. Сторони домовилися, що без наявності відповідної 
згоди на це Лізингодавця, не допускається вищевказане припинення Договору за одностороннім бажанням Лізингоодержувача. 
2.15. Лізингоодержувач, на вимогу Лізингодавця, надає Лізингодавцю інформацію про свій фінансовий стан (в т.ч. баланс з 
розшифровкою його основних статей; звіт про прибутки та збитки Лізингоодержувача; довідку про наявність/відсутність заборгованості 
Лізингоодержувача за кредитами у банках та/або за договорами лізингу тощо), а також будь-яку інформацію та/або документи, необхідні 
Лізингодавцю для вчинення дій і процедур, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», 
Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також іншими нормативно-правовими 
актами або внутрішніми правилами Лізингодавця, інформує Лізингодавця про всі зміни, внесені до первинної інформації (включаючи 
особисту та фінансову інформацію). Уся інформація про фінансовий стан Лізингоодержувача є конфіденційною, і, якщо інше не 
передбачено Договором, Лізингодавець не вправі розголошувати її ні в цілому, ні частково, жодній стороні (крім Фінансуючої Установи 
та аудиторів, які здійснюють перевірку/аналіз діяльності Лізингодавця) за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та 
за умови попереднього письмового дозволу Лізингоодержувача. 
В разі змін в інформації/документах, що надавалися Лізингоодержувачем з метою укладання даного Договору (зміни організаційно-
правової форми підприємства, назви, місцезнаходження, керівника підприємства тощо), Лізингоодержувач зобов’язаний письмово 
повідомити про це Лізингодавця протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати, коли відбулись відповідні зміни та надати Лізингодавцю 
належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують такі зміни. 
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2.16. Протягом дії Договору реквізити рахунків Лізингодавця для зарахування платежів за Договором можуть змінюватися. З моменту 
відправлення Лізингодавцем даних про зміну своїх банківських реквізитів для сплати платежів, Лізингоодержувач зобов’язаний 
сплачувати платежі виключно за вказаними реквізитами. За порушення цього обов’язку Лізингоодержувач несе відповідальність згідно 
статті 7 Загальних умов. 
2.17.Сторони погодили, в порядку статей 527, 528 Цивільного Кодексу України, що грошові зобов’язання Лізингоодержувача перед 
Лізингодавцем за Договором та/або чинним законодавством України (в т.ч. по сплаті лізингових платежів, штрафних санкцій, 
відшкодування збитків та інш.) можуть бути виконані також будь-якою третьою особою без отримання на це попередньої згоди 
Лізингоодержувача (Боржника). Лізингодавець не має будь-яких зобов’язань перед Лізингоодержувачем та/або третьою особою щодо 
здійснення звернень або заявлення до них вимог про сплату третьою особою грошових зобов’язань Лізингоодержувача, визначених 
Договором та/або чинним законодавством. Лізингодавець не має будь-яких зобов’язань перед Лізингоодержувачем та/або третьою 
особою щодо інформування будь кого з них про виконання (повністю або частково) грошового зобов’язання за Договором та/або чинним 
законодавством третьою особою та/або Лізингоодержувачем. Сторони погодили, що у випадку одночасної сплати, переплати, зайвої 
сплати або будь-якої іншої сплати грошових коштів Лізингоодержувачем та/або третьою особою, що на момент такої сплати не 
передбачена Графіком та/або іншими умовами Договору, такі грошові кошти зараховуються Лізингодавцем в якості оплати лізингових 
платежів та/або будь-яких інших платежів строк оплати яких не настав (в тому числі неустойки, санкцій, відсотків річних, збитків тощо), 
що передбачені Договором у черговості визначеній Договором та в будь-якому випадку не підлягають поверненню, а сума грошових 
коштів, що залишиться після погашення Лізингоодержувачем всіх грошових зобов’язань передбачених Договором та/або чинним 
законодавством зараховується в якості додаткової винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий в лізинг Об’єкт лізингу (без ПДВ). 
Сторони погодили, що в будь-якому випадку Лізингодавець має право на першочергове задоволення своїх грошових вимог до 
Лізингоодержувача перед іншими кредиторами. 

 
Стаття 3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА ЛІЗИНГУ 

3.1. Якщо чинним законодавством України передбачено проведення реєстрації Об’єкта лізингу у відповідних державних органах, то 
Лізингодавець реєструє Об’єкт лізингу на своє ім’я. Передача Об’єкта лізингу без його реєстрації/перереєстрації на ім‘я Лізингодавця 
можлива лише на письмову вимогу Лізингоодержувача і в такому разі Лізингоодержувач приймає на себе ризик неможливості 
використання Об’єкта лізингу відповідно до вимог законодавства та наслідки порушення таких обмежень, що в будь якому разі не є 
підставою для зменшення або зміни строків оплати лізингових платежів. В цьому випадку державна реєстрація Об’єкта лізингу 
здійснюється після отримання Лізингодавцем всіх необхідних документів для державної реєстрації Об’єкта Лізингу та/або надання 
Лізингоодержувачем Об’єкта лізингу Лізингодавцю (органу, що здійснює державну реєстрацію Об’єкта лізингу), причому таке надання 
жодним чином не вважається поверненням Об’єкта лізингу з лізингу.  
В разі пошкодження та/або втрати Об’єкту лізингу в проміжок часу з моменту передачі Лізингоодержувачу Об‘єкту лізингу за Актом 
приймання-передачі та до моменту проведення державної реєстрації/перереєстрації Об’єкту лізингу на ім‘я Лізингодавця – 
Страховиком може бути відмовлено у визнанні такого пошкодження та/або втрати Об’єкта лізингу страховими випадками та, відповідно 
відмовлено у страховій виплаті повністю або частково, а Лізингоодержувач у такому випадку підтверджує свій обов’язок щодо 
відновлення Об’єкту лізингу/відшкодування його вартості в разі втрати. 
Лізингоодержувач попереджений, знає, розуміє та згоден з тим, що він зобов’язаний проводити оплату лізингових платежів згідно 
Графіку сплати лізингових платежів та умов Договору, в незалежності від проведення державної реєстрації/перереєстрації Об’єкта 
лізингу. Окрім цього Сторони погодили, що Лізингодавець не несе відповідальності за прострочення строку державної 
реєстрації/перереєстрації Об’єкта лізингу, з причин, що не залежать від Лізингодавця 
3.2. В разі, якщо для проведення Лізингодавцем державної реєстрації/перереєстрації Об’єкта лізингу, необхідно здійснення 
Лізингоодержувачем певних дій, то на вимогу Лізингодавця Лізингоодержувач зобов’язаний за власний рахунок здійснити такі дії в 
строк, що буде зазначений Лізингодавцем.  
3.3. Передача Об’єкта лізингу Лізингоодержувачу у володіння та користування відбувається не раніше дати фактичного отримання 
Об’єкта лізингу у продавця (постачальника) Об’єкта лізингу та лише після виконання Лізингоодержувачем зобов’язання, передбаченого 
пунктом 2.3 Загальних умов. 
3.4. Приймання Лізингоодержувачем Об’єкта лізингу в лізинг оформлюється шляхом складання Акту. Підписання Лізингоодержувачем 
Акту підтверджує в т.ч. належну якість, комплектність, справність Об’єкта лізингу і відповідність Об’єкта лізингу вимогам 
Лізингоодержувача та умовам Договору. З моменту підписання Сторонами Акту до Лізингоодержувача переходять всі ризики, пов'язані 
з користуванням та володінням Об’єктом лізингу (в тому числі ризики, випадкового знищення чи пошкодження Об’єкта лізингу, ризики, 
пов’язані з відшкодуванням збитків та шкоди, завданої третім особам внаслідок користування Об’єктом лізингу). З моменту підписання 
Акту, Лізингоодержувач несе повну цивільну відповідальність перед третіми особами за його використання, відшкодовує у повному 
обсязі шкоду третім особам, заподіяну внаслідок експлуатації Об’єкта лізингу, несе відповідальність за порушення правил дорожнього 
руху, правил зупинки, паркування та стоянки за участю Об’єкта лізингу (в т.ч. зафіксованих у автоматичному режимі, а також за 
допомогою фото - відеофіксації). Ризик невідповідності Об’єкта лізингу цілям використання Об’єкта лізингу зазначеного у Договорі несе 
Лізингоодержувач. 
Лізингодавець залишає у себе один комплект ключів від Об’єкта лізингу та зберігає його протягом всього строку дії Договору (якщо 
Об’єкт лізингу – транспортний засіб, або інше майно, яке має у складі власної комплектації ключі).  
3.5. В разі виникнення у Лізингодавця додаткових витрат, пов’язаних з доставкою, передачею, реєстрацією/перереєстрацією, 
проведенням обов’язкових технічних оглядів Об’єкта лізингу, сплатою Фінансуючій установі комісії за дострокове погашення кредиту, 
отриманого Лізингодавцем для придбання Об’єкта лізингу з метою його подальшої передачі в лізинг – в разі дострокового придбання 
Лізингоодержувачем Об’єкта лізингу у власність і т.п., сума Винагороди збільшується на суму таких витрат. Лізингоодержувач сплачує 
таку суму збільшення Винагороди на підставі відповідного рахунку Лізингодавця та копій підтверджуючих такі витрати документів у 
строк, зазначений у цьому рахунку. 
3.6. Сторони домовились, що в строк не пізніше 10 календарних днів з дати отримання Об’єкта лізингу в лізинг (з дати підписання Акту 
приймання-передачі) Лізингоодержувач зобов’язаний самостійно зареєструватись в електронному кабінеті водія, за посиланням 
https://hsc.gov.ua/elektronnij-kabinet-vodiya/ та зазначити себе, як користувача Об’єкта лізингу (у разі якщо Лізингоодержувачем є 
юридична особа, то реєструється керівник Лізингоодержувача). 

 
 

Стаття 4. ВИКОРИСТАННЯ, УТРИМАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ТА РЕМОНТ ОБ’ЄКТА ЛІЗИНГУ 

4.1. Лізингоодержувач зобов’язаний: 
4.1.1. Використовувати Об’єкт лізингу за його призначенням та згідно умов даного Договору; 
4.1.2. Утримувати Об’єкт лізингу в справному стані, дотримуватись відповідних стандартів, технічних умов, правил експлуатації, 
інструкції та гарантійних умов (вимог) Продавця (виробника) Об’єкта лізингу; проводити за власний рахунок в строк, встановлений 
виробником Об’єкта лізингу, поточне технічне обслуговування, в т.ч. необхідне для збереження гарантійного обслуговування Об’єкта 
лізингу; в разі пошкодження, або несправності Об’єкта лізингу - проводити ремонт (в тому числі капітальний) Об’єкта лізингу, провести 
за власний рахунок повне відновлення Об’єкта лізингу на погодженій Лізингодавцем станції технічного обслуговування (з 
пред’явленням Лізингодавцю до огляду у визначеному ним місці та документальним підтвердженням), за вимогою Лізингодавця, в 
тридцяти денний строк. Дотримуватися вимог до використання, утримання, технічного обслуговування та зберігання Об’єкта лізингу 
згідно чинного законодавства, в т.ч. Правил дорожнього руху, Договору, умов договору страхування Об’єкта лізингу та Правил 
страхування страховика, який здійснює страхування. 

https://hsc.gov.ua/elektronnij-kabinet-vodiya/
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4.1.3. З дати прийому Об’єкта лізингу Лізингоодержувач відмовляється від будь-яких прямих і непрямих претензій до Лізингодавця з 
приводу якості, комплектності, технічного стану, пошкоджень Об’єкта лізингу.  
4.1.4. Своєчасно надавати Об’єкт лізингу/звертатися для проведення обов’язкових технічних оглядів відповідними державними 
органами. В разі не проведення, несвоєчасного проведення вказаних обов’язкових технічних оглядів Об’єкта лізингу, відповідальність 
за це, а також усі негативні наслідки цього – покладаються на Лізингоодержувача. 
4.1.5. Не допускати до експлуатації (керування) Об’єкта лізингу осіб, що не мають відповідних знань та кваліфікації, у разі, якщо 
Об’єктом лізингу є транспортний засіб - осіб, що не мають посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії, 
що перебувають в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а також у стані втоми.  
4.1.6. Лізингоодержувач не має права без наявності на це попередньої відповідної згоди Лізингодавця, передавати Об’єкт лізингу 
(в т.ч. і тимчасово) у користування та/або володіння будь-яким іншим особам. В разі, якщо Лізингоодержувач є юридичною особою, то 
право керування Об’єктом лізингу мають лише фізичні особи, які перебувають з Лізингоодержувачем у належними чином оформлених 
трудових відносинах відповідно до КЗпП України, а Лізингоодержувач не має права допускати до керування Об’єктом лізингу інших 
осіб. 
4.1.7. Не допускати зношення Об’єкта лізингу понад нормальний знос, встановлений Договором та/або чинним законодавством 
та/або інструкцією (керівництвом) з експлуатації (приписами виробника/продавця).  
4.2. У випадку виходу з ладу Об’єкта лізингу Лізингоодержувач протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів зобов’язаний письмово 
повідомити про це Лізингодавця, якщо до цього часу несправність не буде усунена (крім випадку настання страхового випадку).  
4.3. До припинення даного Договору Об’єкт лізингу не може вивозитись чи будь-яким іншим чином переміщуватись за межі території 
України, бути переданим (відчуженим) Лізингоодержувачем за будь-якими договорами, обтяженим будь-якими обтяженнями будь-
якими особами без письмової згоди Лізингодавця.  
4.4. Лізингоодержувач має право експлуатувати, зберігати, переміщувати Об’єкт лізингу по всій території України, окрім: тимчасово 
окупованих територій, визначених відповідно до Закону України від 18.01.2018р. № 2268-VIII «Про особливості державної політики із 
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та Закону 
України від 15.04.2014р. № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України» (в т.ч. відповідних територій Донецької і Луганської областей, а також усієї території Автономної Республіки Крим); території 
(зон) проведення Операції об’єднаних сил; території введення надзвичайного чи військового стану у разі запровадження на такій 
території такого заходу правового режиму, як примусове відчуження майна. 
4.4.1. У випадку зміни адреси базування Об’єкта лізингу, Лізингоодержувач зобов’язаний повідомити про це Лізингодавця протягом 
трьох робочих днів. 
4.5. Лізингоодержувач не має права, без письмового дозволу Лізингодавця, здійснювати будь-які поліпшення Об’єкта лізингу, а в 
разі порушення цієї умови, усі зроблені таким чином поліпшення стають власністю Лізингодавця. Лізингоодержувачу забороняється 
погіршувати стан Об’єкта лізингу, змінювати його комплектацію тощо. 
4.6. Лізингодавець не відшкодовує Лізингоодержувачу витрати по поліпшенню Об’єкта лізингу, якщо вони здійснені без письмового 
дозволу Лізингодавця і Лізингоодержувач не має права на відшкодування Лізингодавцем вартості необхідних витрат або на 
зарахування їхньої вартості в рахунок лізингових платежів.  
4.7. Лізингоодержувач може наносити (встановлювати тощо) на Об’єкт лізингу рекламні матеріали і/або інші матеріали (Об’єкти, 
обладнання тощо), що не передбачено комплектацією Об’єкта лізингу - лише за умови одержання відповідного попереднього 
письмового дозволу Лізингодавця. 
4.8. Лізингоодержувач, підписанням Договору, також підтверджує та розуміє, що (якщо інше прямо письмово не буде додатково 
письмово погоджено Сторонами) заборонено використання Об’єкта лізингу для: перевезення пасажирів на комерційній основі, в т.ч. в 
таксі (в тому числі але не виключно шляхом отримання інформаційних послуг, щодо отримання замовлень та будь-яке інше); 
перевезення тварин; використання з метою навчальних та/або тренувальних поїздок; використання в спортивних заходах; в якості тест-
драйву та іншим чином, що призведе до підвищення ризиків – окрім випадків, коли, Лізингодавцем на це наданий окремий письмовий 
дозвіл (підписаний уповноваженою особою Лізингодавця та скріплений його печаткою) або дозвіл на це прямо викладений в цьому 
Договорі - а також використання, яке призведе/може призвести до відмови страховиком, який здійснює майнове страхування Об’єкта 
лізингу, у страховому відшкодуванні при настанні випадку, що має ознаки страхового випадку з інших підстав. 
4.9. Лізингоодержувач має право передавати Об’єкт лізингу третій особі на підставі окремого договору. Передача Лізингоодержувачем 
Об’єкта лізингу третій особі можлива лише за попередньою письмовою згодою Лізингодавця. Строк договору, відповідно до якого 
здійснюється передача Лізингоодержувачем Об’єкта лізингу третій особі, не може перевищувати строку даного Договору. 
Лізингоодержувач та особа, яка отримала Об’єкт лізингу від Лізингоодержувача, несуть перед Лізингодавцем солідарну 
відповідальність за зобов’язанням щодо належного використання Об’єкта лізингу, передбаченого Договором, повернення Об’єкта 
лізингу та оплати ремонту Об’єкта лізингу або відшкодування витрат на його ремонт. 

 
Стаття 5. ПРАВО КОНТРОЛЮ 

5.1. Лізингодавець має право: 
5.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням Лізингоодержувачем умов даного Договору. 
5.1.2. Перевіряти стан Об’єкта лізингу в робочий час, а також інспектувати умови його експлуатації. Про таку інспекцію Лізингодавець 
повідомляє Лізингоодержувача в письмовій формі, засобами електронного зв’язку або в інший спосіб на розсуд Лізингодавця, за 3 (три) 
дні до її проведення.  
5.2. Лізингоодержувач зобов’язаний: 
5.2.1. Щоквартально (не пізніше 10 календарних днів з моменту закінчення відповідного звітного кварталу) письмово інформувати 
Лізингодавця про стан та адресу базування Об’єкта лізингу шляхом направлення Лізингодавцю звіту у формі встановленою Додатком 
«Довідка» до Загальних умов.. В разі настання з Об’єктом лізингу подій, які мають ознаки Страхового випадку, Лізингоодержувач 
зобов’язаний негайно, але в будь-якому випадку не пізніше 24 годин з моменту настання таких подій, письмово та засобами 
електронного зв’язку інформувати про це Лізингодавця шляхом направлення йому звіту у формі, встановленій Додатком «Довідка» до 
Договору. 
5.2.2. Забезпечити безперешкодний доступ представникам Лізингодавця та/або Фінансуючої установи до Об’єкта лізингу для 
проведення його інспектування та наявність Об’єкта лізингу за останньою адресою базування, що була повідомлена 
Лізингоодержувачем Лізингодавцю згідно умов Договору на час проведення інспектування, призначений Лізингодавцем. 
5.3. Підписуючи Договір, Лізингоодержувач підтверджує, що Лізингодавець попередив його про те, що з метою забезпечення прав 
та законних інтересів Сторін Договору, Фінансуючої установи, страховика (страховиків) які будуть здійснювати страхування майнових 
інтересів за ризиками, пов’язаними з Об’єктом лізингу - на Об’єкт лізингу може бути встановлено та використовуватися (як протягом 
усього строку лізингу, так і протягом окремих частин строку лізингу) пристрої спостереження за рухомими об’єктами системи 
стільникового зв’язку GSM-900/1800 (в т.ч. з радіомодулем, з GPS-приймачем тощо) в т.ч. за типом навігаційної системи GPS+LBS – 
надалі Обладнання. З метою встановлення (монтажу), експлуатації, ремонту, заміни, зняття (демонтажу) Обладнання з Об’єкта лізингу, 
Лізингодавець має право залучати третіх осіб (обираючи їх на свій розсуд, без погодження з Лізингоодержувачем або іншими особами). 
Підписанням Договору Лізингоодержувач надає на це Лізингодавцю свою безвідкличну згоду та дозвіл. Лізингоодержувач підтверджує, 
що не має та не матиме у майбутньому до Лізингодавця будь-яких претензій, вимог, заперечень, зауважень тощо з будь-яких питань, 
пов’язаних з встановленням, використанням, технічним обслуговуванням та демонтажем Обладнання на Об’єкті лізингу. 
Лізингоодержувач цим підтверджує, що використання Обладнання із зазначеною вище метою не порушує його прав, прав третіх осіб, 
які перебувають/керують/користуються/володіють і таке інше. Об’єктом лізингу на законних підставах на умовах Договору, в т.ч. не є 
порушенням їхнього особистого життя, приватності, не є обробкою персональних даних або розкриттям інформації з обмеженим 
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доступом. По закінчені Строку лізингу (якщо інший строк не буде додатково зазначений Лізингодавцем) Обладнання підлягає 
поверненню Лізингоодержувачем Лізингодавцю. 
5.4. У випадку порушення Лізингоодержувачем обов’язків зі своєчасної та повної сплати лізингових платежів як за даним Договором, 
так і  за будь- якими  іншими укладеними між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем договорами фінансового  лізингу, оперативного 
лізингу (оренди), прокату тощо   (в разі, якщо строк прострочки перевищує 10 (десять) календарних днів) та/або якщо Лізингоодержувач 
своїми діями або бездіяльністю порушує умови Додатку «Страхування» до Загальних умов, Сторони дійшли згоди про те, що, в якості 
оперативно-господарських санкцій, згідно (але не виключно) статей 235-237 Господарського Кодексу України, Лізингодавець має право 
тимчасово обмежити право Лізингоодержувача на користування та/або володіння Об’єктом лізингу як за даним Договором, так і  за 
будь- якими  іншими укладеними між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем договорами фінансового  лізингу, оперативного лізингу 
(оренди), прокату тощо  шляхом: а) вилучення у Лізингоодержувача комплекту ключів від Об’єкта лізингу; реєстраційних документів на 
Об’єкт лізингу; державних реєстраційних номерів; окремих деталей Об’єкта лізингу; б) застосування технічних засобів, які 
унеможливлюють рух Об’єкта лізингу (в т.ч. але не обмежуючись: блокування технічними засобами, вилучення окремих деталей, 
складових Об’єкта лізингу тощо); в) застосування електронних засобів, які унеможливлюють рух Об’єкта лізингу (в т.ч. але не 
обмежуючись: системи моніторингу/контролю/слідкування на основі систем супутникової GPS навігації тощо); г) передачу Об’єкта 
лізингу на зберігання іншим особам (з покладанням на Лізингоодержувача відповідних витрат); д) ключів від Об’єкта лізингу тощо. У 
випадку прийняття Лізингодавцем рішення про застосування оперативно-господарських санкцій (до Лізингоодержувачів - юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців), він надсилає Лізингоодержувачу відповідне повідомлення, в якому зазначається вид оперативно-
господарських санкцій,що застосовуватиметься, строк та місце їх виконання в межах України. Протягом строку та в місці, які встановлені 
в повідомленні про застосування оперативно-господарських санкцій, Лізингоодержувач зобов’язаний здійснити дії відповідно до вимог, 
інструкцій, зазначених в цьому повідомлені. Сторони досягли згоди про те, що достатнім доказом факту (фактів) не виконання 
Лізингоодержувачем своїх зобов’язань за цим пунктом Загальних умов, в т.ч. відсутність Лізингоодержувача (його представників) з 
Об’єктом лізингу в місці виконання зобов’язань, є відповідний акт підписаний Лізингодавцем та будь-якою особою, яка не знаходиться 
в трудових відносинах з Лізингодавцем. Сторони погодили, що всі дії пов’язані із застосуванням оперативно-господарських санкцій 
Лізингоодержувач виконує за власний рахунок, без компенсації витрат та збитків зі сторони Лізингодавця. Якщо Лізингоодержувач не 
виконав свої зобов’язання згідно умов цього пункту Загальних умов, Лізингодавець має право виконати їх з покладанням на 
Лізингоодержувача всіх своїх витрат та збитків шляхом направлення відповідного рахунку. 
Зазначені оперативно-господарські санкції підлягають припиненню, якщо Лізингоодержувач надасть Лізингодавцю докази відповідного 
погашення заборгованості чи усунення порушень умов Додатку «Страхування». Сторони погодили, що в разі знаходження Об’єкта 
лізингу на зберіганні у інших осіб в рамках оперативно-господарських санкцій, Лізингодавець на підставах, передбачених ст. 6 
Загальних умов, прийме рішення про розірвання Договору та вилучення Об’єкта лізингу, Об’єкт лізингу не повертається 
Лізингоодержувачу, і Лізингодавець має право розпоряджатися ним на власний розсуд. 
За порушення, невиконання, неналежне виконання (в т.ч. за несвоєчасне, неповне, неточне та інше) Лізингоодержувачем вимог 
Лізингодавця, направлених Лізингоодержувачу з метою реалізації оперативно-господарських санкцій (в т.ч. не передання 
Лізингоодержувачем Об’єкта лізингу Лізингодавцю) - Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю договірну санкцію (штраф) у розмірі 10 
(десять) відсотків від розміру Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу за кожен та будь-який випадок такого порушення. Сторони 
погодили, що дана договірна санкція (штраф) є визначеною грошовою сумою, яка не змінюється (після встановлення Остаточної 
загальної вартості Об’єкта лізингу) протягом строку дії Договору, та для зручності Сторін визначається як 10 (десять) відсотків від 
розміру Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу. 
В разі, коли Лізингодавець згідно умов Договору застосував оперативно-господарські санкції у вигляді передачі Об’єкта лізингу на 
зберігання іншим особам, Лізингоодержувач на весь період застосування (реалізації) таких оперативно-господарських санкцій сплачує 
додаткову винагороду (комісію) Лізингодавцю за отриманий в лізинг Об’єкт лізингу в розмірі 100,00 (Сто) гривень (без ПДВ) за кожен 
день застосування (реалізації) таких оперативно-господарських санкцій. Також Сторони досягли згоди про те, що в разі застосування 
Лізингодавцем оперативно-господарських санкцій, Лізингоодержувач додатково зобов’язаний відшкодувати (компенсувати) 
Лізингодавцю в повному обсязі усі його витрати, пов’язані з їх реалізацією (в т.ч. командировочні працівникам/представникам 
Лізингодавця, добові, витрати на амортизацію службового автотранспорту, паливо-мастильні матеріали, проживання (якщо місце 
реалізації оперативно-господарських санкцій здійснюється за межами м. Києва), послуги зберігання, транспортування Об’єкта лізингу, 
витрати на припинення оперативно-господарських санкцій та будь-які інші. Сторони погодили, що Лізингодавець виставляє 
Лізингоодержувачу відповідну вимогу (в т.ч. але не виключно у формі відповідного рахунку) про таке відшкодування (компенсацію), а 
Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити суму такого відшкодування (компенсації) не пізніше наступного робочого дня з моменту її 
виставлення. Сторони погодили, що до моменту належної та повної сплати Лізингоодержувачем суми такого відшкодування 
(компенсації) – Лізингодавець має право не припиняти дію оперативно-господарських санкції. 
5.5. Сторони погодили, що у разі зазначення в п. 6 Індивідуальної частини Договору про не включення страхування Об’єкту лізингу в 
останній рік  строку лізингу (проставлення позначки ТАК у відповідному полі) для цілей страхування Лізингодавцем Об’єкта лізингу, 
ринкову вартість Об’єкта лізингу (надалі Ринкова вартість) та страхову суму самостійно визначає Лізингодавець (при цьому він може 
враховувати середньо-ринковий рівень цін на аналогічний Об’єкту лізингу майно, методики/вимоги/пропозиції страховиків, оцінювачів, 
фахівців, ринкову кон’юнктуру, ступінь зносу та технічний стан Об’єкта лізингу, вимоги Фінансуючої установи, тощо). Розмір Ринкової 
вартості та страхової суми може змінюватися (в т.ч. неодноразово) протягом строку лізингу. 

 
Стаття 6. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ, ВИКОНАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Сторони погодили, що Лізингодавець має право в односторонньому порядку змінити умови Договору в таких випадках: 
6.1.1. Лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж (частково або в повному обсязі) та прострочення сплати становить більше 60 
(шістдесяти) календарних днів з дня настання строку платежу, встановленого в цьому Договорі або будь-якому з укладених з 
Лізингодавцем Договорів. 
6.1.2. Лізингоодержувач порушує умови Додатку «Страхування» до Загальних умов, пункти 2.9., 4.1.1.-4.1.2., 4.3., 4.4. Загальних умов. 
6.1.3. Лізингоодержувач протягом строку дії Договору порушує умови будь-яких договорів фінансового лізингу, оперативного лізингу 
(оренди), користування, прокату та інших договорів, укладених Сторонами. 
6.1.4. У разі порушення справи про банкрутство Лізингоодержувача, або прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію 
Лізингоодержувача. 
6.1.5. У випадку викрадення або втрати Об’єкта лізингу, незалежно від того був такий випадок визнаний страховим чи ні. 
6.1.6. У випадку, якщо Об’єкт лізингу знищений, пошкоджений і не може бути відновлений (в т.ч. при повній конструктивній загибелі 
відповідно до умов страхування Об’єкта лізингу), незалежно від того був такий випадок визнаний страховим чи ні. 
6.1.7. У випадку, якщо Об’єкт лізингу протягом строку дії цього Договору з будь-яких причин відповідно до рішень уповноважених 
державних компетентних органів (як України, так і інших держав), в т.ч. судових, правоохоронних, митних, податкових та інших (в т.ч. 
але не виключно: вилучений, арештований, оголошений в розшук, переміщений та/або перебуває на зберіганні на штрафних 
майданчиках або на зберіганні у інших осіб, стає речовим доказам в кримінальних провадженнях, та інше – при цьому за умови настання 
як однієї з перелічених обставин, так і декількох обставин одночасно),  або стає обтяжений в інший спосіб, внаслідок чого обмежено 
або неможливе володіння та/або  користування Об’єктом лізингу Лізингоодержувачем, або розпорядження Об’єктом лізингу 
Лізингодавцем – за умови, що така обставина/обставини тривають понад 45 (Сорок п’ять) календарних днів.  
6.1.8. Лізингоодержувач прострочив приймання Об’єкта лізингу на строк понад 30 (тридцять) календарних днів. 
6.1.9. У випадках та з підстав, передбачених Законом України від 06.12.2019р. № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» (в частині вимог про припинення ділових відносин). 
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6.2. При настанні обставин, передбачених пунктами 6.1.1.-6.1.4., 6.1.6. - 6.1.9. Загальних умов, строк для їх усунення не 
встановлюється і будь-які повідомлення про усунення таких обставин Лізингодавцем не надсилаються. 
6.3. У випадках, передбачених пунктами 6.1.1.-6.1.7., 6.1.9. Загальних умов, Лізингодавець має право вимагати від 
Лізингоодержувача сплатити Викупний лізинговий платіж (надалі по тексту Договору – Викупний платіж) на умовах пункту 6.4. Загальних 
умов, а Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити Викупний платіж. У випадках, передбачених пунктами 6.1.5.-6.1.6. Загальних умов, 
право Лізингоодержувача на придбання Об’єкта лізингу згідно умов Договору припиняються. 
6.4. Лізингодавець нараховує Викупний платіж (SВП), який визначається за наступною формулою: 
 
В разі зазначення в п. 6 Індивідуальної частини Договору в якості додаткових  умов страхування (проставлення позначки ТАК в полях 
«Страхування Стандарт» або «Страхування Обережний» - Викупний платіж (SВП),  визначається за наступною формулою: 
 
SВП = SНВ+Sлп3+SДЗ+SПЦ, де SНВ – сума невідшкодованої Лізингоодержувачем частини Остаточної загальної вартості Об’єкта Лізингу на 
дату нарахування Викупного платежу; Sлп3 - сума трьох наступних після дати нарахування Викупного платежу чергових лізингових 
платежів згідно Графіка, грн.; SПЦ – покупна ціна (що відшкодовує вартість Об’єкта лізингу, після повної оплати лізингових платежів, 
визначених у Графіку сплати лізингових платежів (додаток до Договору), з відшкодування (компенсації) частини вартості Об’єкта 
лізингу), що для цілей цього Договору складає 1 (одну) гривню; SДЗ – сума витрат Лізингодавця, пов’язаних із завершенням Договору 
(зняття з реєстрації Об’єкта лізингу, витрати на ведення справи, що сплачуються страховій компанії, яка здійснює майнове страхування 
Об’єкта лізингу, під час розірвання договору страхування – якщо страхування Об’єкта лізингу здійснює Лізингодавець тощо), грн.  
 
В разі зазначення в п. 6 Індивідуальної частини Договору в якості додаткової  умови страхування (проставлення позначки ТАК в полі 
«Без страхування в останній рік» - Викупний платіж (SВП),  визначається за наступною формулою: 
SВП = SНВ+Sлп1+SДЗ+SДК+SПЦ, де SНВ – сума невідшкодованої Лізингоодержувачем частини Остаточної загальної вартості Об’єкта 
Лізингу на дату нарахування Викупного платежу, грн.; Sлп1 - сума одного наступного після дати нарахування Викупного платежу 
чергових лізингових платежів згідно Графіка, грн.; Sпц – покупна ціна (що відшкодовує вартість Об’єкта лізингу, після повної оплати 
лізингових платежів, визначених у Графіку сплати лізингових платежів (додаток до Договору), з відшкодування (компенсації) частини 
вартості Об’єкта лізингу), що для цілей Договору складає 1 (одну) гривню; SДК – винагорода (комісія) Лізингодавцю за отриманий у 
лізинг Об’єкт лізингу в розмірі п’ять відсотків від Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу, що нараховується Лізингодавцем та 
сплачується Лізингоодержувачем під умовою, а саме: у випадку викупу Лізингоодержувачем Об’єкта лізингу з передбачених 
Загальними умовами підстав; SДЗ – сума витрат Лізингодавця, пов’язаних із завершенням Договору (зняття з реєстрації Об’єкта лізингу, 
витрати на ведення справи, що сплачуються страховій компанії, яка здійснює майнове страхування Об’єкта лізингу, під час розірвання 
договору страхування – якщо страхування Об’єкта лізингу здійснює Лізингодавець тощо), грн.  
Сторони досягли згоди та підтверджують, що Sлп1 та Sлп3: А) є звичайною складовою Викупного платежу, яка підлягає сплаті в будь-
якому випадку (як при придбанні Лізингоодержувачем права власності по закінченні строку лізингу, так і при достроковому завершенні 
Договору (на умовах Договору); Б) не є платежем з будь-яких відшкодувань, платежів, плати, штрафних санкцій та інше за реалізацію 
Лізингоодержувачем свого права на відмову від Договору, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) Договору, 
сплати за дострокове виконання Лізингоодержувачем умов Договору. 
Сума Викупного платежу, яка перевищує SНВ+SПЦ, є Винагородою. Лізингодавець припиняє нараховувати лізингові платежі згідно 
Графіку з моменту нарахування Викупного платежу. Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити Викупний платіж протягом 10 (десяти) 
робочих днів з моменту направлення Лізингодавцем відповідної вимоги. Строк лізингу закінчується в день відправлення 
Лізингоодержувачу вимоги про сплату нарахованого Лізингодавцем Викупного платежу. 
6.5. Лізингоодержувач протягом 10 (десяти) робочих днів з дати відправлення Лізингодавцем вимоги про сплату Викупного платежу 
зобов’язаний сплатити в повному обсязі (погасити) всю заборгованість (включаючи Викупний платіж) перед Лізингодавцем згідно 
Договору, в т.ч. усі прострочені платежі, штрафні санкції, передбачені Договором та чинним законодавством, відшкодувати всі збитки, 
завдані Лізингоодержувачем за Договором та у зв’язку з ним. Виключно після належного здійснення Лізингоодержувачем зазначеного 
обов’язку: 
6.5.1. У випадках, передбачених пунктами 6.1.1.-6.1.4. Загальних умов Лізингоодержувач набуває право власності на Об’єкт лізингу на 
умовах статті 9 Загальних умов. 
6.5.2. У випадку, передбаченому пунктом 6.1.5. Загальних умов Лізингодавець зобов'язується протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних 
днів передати Лізингоодержувачу свої права Вигодонабувача за договором страхування. Після виконання Лізингодавцем вказаної у 
цьому пункті вимоги зобов’язання Сторін за Договором вважаються повністю виконаними.  
6.5.3. У випадку, передбаченому пунктом 6.1.6. Загальних умов Лізингоодержувач набуває право власності на Об’єкт лізингу на умовах 
статті 9 Загальних умов, а Лізингодавець зобов'язується протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів передати Лізингоодержувачу свої 
права Вигодонабувача за договором страхування. Після виконання Лізингодавцем вказаної у цьому пункті вимоги зобов’язання Сторін 
за Договором вважаються повністю виконаними.  
6.6. У будь-якому випадку, незважаючи на те, вирішить Лізингоодержувач скористатися можливістю здійснити Викупний платіж, або не 
вирішить, Лізингодавець має право у односторонньому порядку відмовитись від Договору (розірвати Договір) та вилучити Об’єкт лізингу 
у випадках, передбачених пунктами 6.1.1. – 6.1.4., 6.1.8 Загальних умов.  
У разі порушення Лізингоодержувачем умов пунктів 4.4., 6.5.,9.3. Загальних умов, умов Додатку «Страхування» до Договору 
Лізингодавець має право у односторонньому порядку відмовитися (розірвати) від Договору та вилучити Об’єкт лізингу у 
Лізингоодержувача в наступному порядку: 
6.6.1. Лізингодавець надсилає Лізингоодержувачу повідомлення про відмову від Договору (його розірвання) та вилучення Об’єкта 
лізингу із зазначенням строку та місця його передачі Лізингодавцю в межах України. Якщо інше не встановлено у такому повідомленні, 
місцем виконання Договору (зобов’язань по Договору) щодо повернення Лізингоодержувачем Об’єкта лізингу є місцезнаходження 
Лізингодавця. Лізингоодержувач зобов’язаний за свій рахунок, протягом строку встановленому в повідомленні про вилучення Об’єкта 
лізингу, повернути Об’єкт лізингу Лізингодавцю. Незалежно від цього Лізингодавець має право самостійно вилучити Об’єкт лізингу з 
місця зберігання (знаходження, експлуатації, ремонту тощо) Об’єкта лізингу без будь-яких погоджень або дозволів Лізингоодержувача 
або будь-яких інших осіб, з покладенням на Лізингоодержувача понесених при цьому витрат. Лізингоодержувач вважається 
повідомленим про відмову від Договору та його розірвання, якщо минуло шість робочих днів з дня, наступного за днем відправлення 
Лізингодавцем відповідного про це повідомлення та з цього моменту Договір є розірваним. 
6.6.2. Лізингоодержувач зобов’язаний повернути Об’єкт лізингу, з усіма його складовими частинами, обладнанням, документами та 
іншими складовими, отриманими згідно Акту, в стані, в якому він передавався Лізингоодержувачу в лізинг, з урахуванням нормального 
зносу, який повинен був виникнути під час строку лізингу, у придатному для експлуатації стані. При поверненні Об’єкта лізингу 
Лізингоодержувач зобов’язаний: 
- підписати акт повернення Об’єкта лізингу, в якому за ініціативою Лізингодавця може вказуватися вартість Об’єкта лізингу на момент 
вилучення для цілей оподаткування та наявні недоліки та/або несправності Об’єкта лізингу на момент вилучення. Вартість Об’єкта 
лізингу на момент вилучення для цілей оподаткування визначається у відповідності до вимог діючого на дату вилучення законодавства 
щодо оподаткування операції з вилучення Об’єкта лізингу. У випадку якщо діюче законодавство щодо оподаткування операції з 
вилучення Об’єкта лізингу на дату вилучення не містить конкретних інструкцій щодо визначення вартості Об’єкта лізингу Сторони 
домовились, що вартість Об’єкта лізингу на момент вилучення визначається на підставі акту оцінки суб’єкта оціночної діяльності, 
призначеного (обраного) Лізингодавцем, який має відповідні ліцензії (сертифікати) згідно діючого законодавства України з урахуванням 
наявних на момент вилучення недоліків та/або несправностей Об’єкта лізингу;  
- надати Лізингодавцю у відповідності до вимог діючого на дату вилучення законодавства щодо оподаткування операції з вилучення 
Об’єкта лізингу належним чином та своєчасно оформлену та зареєстровану податкову накладну з податку на додану вартість 
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(застосовується у випадку, якщо Лізингоодержувач є платником податку на додану вартість), яка надає право Лізингодавцю на 
отримання податкового кредиту з податку на додану вартість.  
У випадку якщо Лізингоодержувач відмовляється підписати акт повернення Об’єкта лізингу, Лізингодавець письмово інформує 
Лізингоодержувача про вартість Об’єкта лізингу на момент вилучення та виявлені недоліки та/або несправності Об’єкта лізингу. 
6.6.3. Об’єкт лізингу повинний бути повернутий у справному стані, а за ступенем зношеності повинен відповідати його зносу за час 
користування при нормальних умовах експлуатації. Визначення такого стану Об’єкта лізингу – нормального зносу – погоджено 
Сторонами у Додатку «Поняття нормального зносу». У випадку заміни в процесі експлуатації Об’єкта лізингу окремих його деталей та 
вузлів, вони стають невід’ємною частиною цього Об’єкта лізингу і переходять у власність Лізингодавця без відповідної компенсації 
вартості таких поліпшень Лізингоодержувачу. Лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати витрати Лізингодавця по відновленню 
технічного стану Об’єкта лізингу до стану зазначеного в цьому пункті Загальних умов на підставі рахунку виставленого Лізингодавцем 
та копій документів, підтверджуючих суму необхідних витрат по відновленню технічного стану Об’єкта лізингу.  
У разі тимчасової державної реєстрації Об’єкта лізингу за Лізингоодержувачем, він повинен зняти такий Об’єкт лізингу з обліку та 
передати Лізингодавцю реєстраційні документи на Об’єкт лізингу. 
6.6.4. Вилучення Об’єкта лізингу, припинення або розірвання Договору не звільняє Лізингоодержувача від сплати всіх нарахованих та 
несплачених платежів, передбачених Договором, крім випадків, коли одностороння відмова від Договору або його розірвання 
здійснюються до моменту передачі Об’єкта лізингу Лізингоодержувачу. Сторони погодили, що у випадку односторонньої відмови 
Лізингодавця від Договору (розірвання Договору), Лізингоодержувач, на відповідну вимогу Лізингодавця, зобов’язаний буде протягом 
строку встановленому у повідомлені про відмову Лізингодавця від Договору (розірвання Договору) сплатити Лізингодавцю всі 
нараховані та несплачені лізингові платежі, передбачені Договором, а також передбачені Договором та/або чинним законодавством 
України штрафні санкції. З моменту прийняття рішення про відмову від Договору (його розірвання) і вилучення Об’єкта лізингу та 
направлення відповідного повідомлення Лізингоодержувачу, право Лізингоодержувача набути право власності на Об’єкт лізингу на 
умовах Договору припиняється. У разі неповернення Лізингоодержувачем Об’єкта лізингу Лізингодавцю в строк, встановлений у 
повідомлені про відмову Лізингодавця від Договору (розірвання Договору), Лізингодавець має право достроково нарахувати, а 
Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити розмір всіх майбутніх лізингових платежів у частині оплати вартості Об’єкта лізингу протягом 
шести календарних днів з дня направлення Лізингодавцем відповідної вимоги. В будь-якому випадку, в разі розірвання Лізингодавцем 
Договору (відповідно до умов Договору та/або чинного законодавства України), Лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати 
Лізингодавцю в повному обсязі усі та будь-які збитки, які поніс/може понести Лізингодавець внаслідок такого розірвання та/або у зв’язку 
з таким розірванням. 
6.7. У випадку вилучення Об’єкта лізингу, припинення або розірвання Договору, з причин зазначених у Договорі та/або законодавстві 
України, усі раніше сплачені Лізингоодержувачем лізингові платежі у сукупності, є платою за користування Об’єктом лізингу та 
поверненню не підлягають, окрім випадків коли Договір був розірваний до моменту передачі Об’єкту лізингу у разі прострочення 
передачі  Лізингоодержувачу Об‘єкту лізингу більше як на 30 календарних днів з вини Лізингодавця. Лізингодавець має право стягнути 
з Лізингоодержувача заборгованість із сплати лізингових платежів на дату розірвання Договору, а також збитки, неустойку (штраф, 
пеню), інші витрати, у тому числі понесені Лізингодавцем у зв’язку із вчиненням виконавчого напису нотаріусом (якщо такий 
здійснювався), відкриття виконавчого провадження та/або витрат на примусове вилучення Об‘єкту лізингу. 
6.8. Лізингоодержувач має право достроково (з урахуванням п. 5.4. Індивідуальної частини Договору), письмово повідомивши 
Лізингодавця не менш ніж за один місяць, викупити Об’єкт лізингу. При цьому Лізингодавець нараховує суму Викупного платежу на 
умовах пункту 6.4. Загальних умов, а Лізингоодержувач набуває право власності на Об’єкт лізингу на умовах статті 9 Загальних умов. 
6.9. В порядку частини 2 статті 16 Цивільного кодексу України (серед іншого) Сторони погодили можливість одержання Лізингодавцем 
судового захисту у спосіб вилучення Об’єкта лізингу та передання його Лізингодавцю. Спосіб судового захисту обирається 
Лізингодавцем виключно на власний розсуд та вважається погодженим Лізингоодержувачем. Зазначені у цьому пункті способи захисту 
не обмежують права Сторін на захист своїх прав у спосіб, встановлений законом. 
6.10. Сторони погодили, зміна або припинення Договору відбуваються, зокрема, внаслідок вчинення Лізингодавцем часткової або 
повної відмови від Договору у випадках, передбачених Загальними умовами та/або чинним законодавством, та/або у випадках 
настання відкладальних обставин, передбачених пунктами 6.1.1.-6.1.8 Загальних умов, та наявності (вчинення) Лізингодавцем 
відповідного волевиявлення (одностороннього правочину).  
6.11. Сторони досягли згоди про те, що не пізніше 15 (П’ятнадцяти) календарних днів з моменту закінчення строку лізингу, 
передбаченого пунктом 5.1. Індивідуальної частини Договору фінансового лізингу (окрім випадків, коли Лізингодавець, відповідно до 
положень Договору та/або чинного законодавства України не відмовиться (розірве) Договір у односторонньому порядку та прийме 
рішення про вилучення Об’єкта лізингу – коли порядок дій у зазначеному випадку передбачений Сторонами іншими положеннями 
Договору та законодавством України), Лізингоодержувач зобов’язаний: 
6.11.1. Здійснити дії з метою набуття та/або оформлення права власності на Об’єкт лізингу на своє ім’я, підписавши з Лізингодавцем 
відповідний Акт звірки взаєморозрахунків та переходу права власності на Об’єкт лізингу (за формою, погодженою Сторонами у 
відповідному Додатку до Договору). В разі наявності невиконаних грошових зобов’язань перед Лізингодавцем, Лізингоодержувач у 
зазначений строк зобов’язаний їх сплатити Лізингодавцю в повному обсязі);  
6.11.2. Власними силами та за власний рахунок надати Об’єкт лізингу у справному технічному стані, а також свідоцтво про його 
державну реєстрацію та номерні знаки (у разі їх наявності) - до відповідного державного органу (який Лізингодавець повідомить 
додатково) – у робочий час відповідно до розпорядку його роботи (або в інший державний орган, який здійснює зняття з державної 
реєстрації колісних автотранспортних засобів, якщо протягом строку дії Договору відповідно до чинного законодавства будуть визначені 
інші органи, що здійснюють відповідні реєстраційні дії), з метою забезпечення можливості Лізингодавцю зняти Об’єкт лізингу з 
державної реєстрації на його ім’я. Про конкретний час надання Об’єкта лізингу до відповідного державного органу Лізингоодержувач 
інформує Лізингодавця не менш ніж за 2 робочих дні. За додатковою попередньою згодою Лізингодавця, можливо надання 
Лізингоодержувачем Об’єкта лізингу до іншого відповідного державного органу. 
6.12. У разі якщо прострочення передачі Лізингоодержувачу Об’єкта лізингу становить більше 30 (Тридцяти) календарних днів, 
Лізингоодержувач до моменту передачі йому Об’єкта лізингу має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку, 
письмово повідомивши про це Лізингодавця. Для обрахунку строку прострочення не включаються дні, коли Лізингоодержувач 
порушував свої обов’язки за цим Договором, що призвело до такого прострочення, а також строк повідомлення Лізингодавця 
Лізингоодержувачем про односторонню відмову.. 
6.13. Лізингоодержувач має право розірвати (припинити) Договір виключно за наявності на це відповідної згоди Лізингодавця (окрім 
випадків, передбачених чинним законодавством України). Сторони погодили, що в разі, якщо Лізингоодержувач має бажання розірвати 
(припинити) Договір, він письмово звертається до Лізингодавця з відповідною обґрунтованою пропозицією. Лізингодавець, протягом 10 
(Десяти) робочих днів з моменту отримання відповідної обґрунтованої пропозиції Лізингоодержувача про таке розірвання (припинення) 
Договору – зобов’язаний розглянути її та надати відповідь Лізингоодержувачу. В разі досягнення між Сторонами згоди на таке 
розірвання (припинення) Договору, Сторони укладають відповідну додаткову угоду до Договору, в якому в т.ч. встановлюють дату 
(момент) розірвання (припинення) Договору та наслідки такого розірвання (припинення) Договору. В разі недосягнення Сторонами 
згоди на розірвання (припинення) Договору та/або наслідків такого розірвання (припинення) – Договір продовжує свою дію. 
6.14. Дострокове припинення або розірвання даного Договору, є підставою для розірвання договору/договорів, відповідно до якого/яких 
Об’єкт лізингу був переданий Лізингоодержувачем третій/третім особі/особам (у випадку укладення такого договору), та підставою 
повернення такою особою/особами Об’єкта лізингу Лізингодавцю.  

 
Стаття 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Лізингоодержувач несе наступну відповідальність за порушення своїх обов’язків: 
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7.1.1. За порушення обов’язку зі своєчасної сплати платежів, передбачених даним Договором та/або чинним законодавством України 
– сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, від простроченої заборгованості за 
платежами за кожен день прострочення, та відшкодовує всі збитки, завдані цим Лізингодавцеві, понад вказану пеню. Сторони 
домовились, що нарахування такої пені за прострочення сплати платежів, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством 
України, припиняється через дванадцять місяців, від дня коли сплата мала відбутися.  
7.1.2. Якщо Лізингоодержувач та/або інші особи, яким Об’єкт лізингу може бути надано Лізингоодержувачем у тимчасове користування, 
не повернули Об’єкт лізингу або повернули його невчасно, зокрема у випадках вилучення Об’єкта лізингу у відповідності до даного 
Договору або чинного законодавства України, Лізингоодержувач сплачує на вибір Лізингодавця: неустойку у розмірі подвійної суми 
лізингового платежу, який необхідно було сплатити Лізингоодержувачу в останньому періоді лізингу, який передує періоду невиконання 
Лізингоодержувачем обов’язку по поверненню Об’єкта лізингу, в розрахунку за кожен день такого невиконання - за весь час 
невиконання; 
Або  
Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю договірну санкцію (неустойку) у розмірі 1 (Один) відсоток Остаточної загальної вартості 
Об’єкта лізингу, за кожен день прострочення повернення Об’єкта лізингу 
7.1.3. За ненадання при інспектуванні для огляду або при повернені (вилучені) Об’єкта лізингу технічної документації, отриманої 
Лізингоодержувачем разом з Об’єктом лізингу, порушення умов пунктів 2.15., 2.16., 3.6., 4.1.2., 4.1.7., 4.8, 5.2., 10.2. Загальних умов – 
сплачує договірну санкцію (штраф) у розмірі 1 (один) відсоток Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу, за кожен та будь-який 
випадок із зазначених порушень. Сторони погодили, що даний штраф є визначеною грошовою сумою, яка не змінюється (після 
встановлення Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу) протягом строку дії Договору, та для зручності Сторін визначається як 1 
(один) відсоток від розміру Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу. 
7.1.4. За порушення положень Додатку «Страхування» до Загальних умов Договору, пунктів 4.1.5., 4.1.6., 4.3., 4.4. Загальних умов – 
сплачує договірну санкцію (штраф) у розмірі 5 (п’ять) відсотків Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу, за кожен та будь-який 
випадок із зазначених порушень. Сторони погодили, що даний штраф є визначеною грошовою сумою, яка не змінюється (після 
встановлення Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу) протягом строку дії Договору, та для зручності Сторін визначається як 5 
(п’ять) відсотків від розміру Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу. Сторони погодили, що дана договірна санкція (штраф) є 
визначеною грошовою сумою, яка не змінюється (після встановлення Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу) протягом строку 
дії Договору, та для зручності Сторін визначається як 5 (п’ять) відсотків від розміру Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу. 
7.1.5. За порушення Лізингоодержувачем зобов’язань, передбачених пунктами 6.11.1; 6.11.2. Загальних умов та/або строку повернення 
(несвоєчасне повернення) Лізингодавцю Об’єкта лізингу (у випадку, коли Лізингодавець, на умовах Договору та/або чинного 
законодавства прийме рішення про розірвання (відмову) від Договору та про вилучення Об’єкта лізингу – Лізингоодержувач сплачує 
Лізингодавцю договірну санкцію (неустойку) у розмірі 1 (Один) відсоток Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу, за кожен день 
прострочення повернення Об’єкта лізингу. 
7.2. У випадках, передбачених п. 6.1.8. Загальних умов, або у разі прострочення виконання зобов’язання за пунктом 2.3. Загальних 
умов Договору понад 30 (тридцять) календарних днів, Лізингодавець має право відмовитись від Договору (розірвати Договір) та 
нарахувати неустойку (договірну санкцію) у розмірі нарахованого за Договором авансового лізингового платежу. Сума коштів від 
фактично сплаченого авансового лізингового платежу підлягає зарахуванню в рахунок погашення неустойки (договірної санкції), 
нарахованої згідно умов цього пункту Загальних умов. Якщо Лізингоодержувач не є суб’єктом господарювання, розмір зазначеного у 
цьому пункті неустойки (договірної санкції) дорівнює розміру нарахованого за Договором авансового лізингового платежу, але не 
більше ніж 50 (п’ятдесят) відсотків Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу, з ПДВ (у випадку такого перебільшення, розмір 
неустойки (договірної санкції) складає 50 (п’ятдесят) відсотків Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу). Сторони домовилися, що 
вищевказане обмеження не стосується випадків, коли Лізингоодержувач є юридичною особою, або фізичною особою-підприємцем. 
7.3. Лізингодавець несе відповідальність згідно законодавства України та Договору. 
7.4. За порушення вимог пункту 6.6.2. Загальних умов в частині обов’язку Лізингоодержувача надати Лізингодавцю у відповідності до 
вимог діючого на дату вилучення законодавства щодо оподаткування операції з вилучення Об’єкта лізингу належним чином та 
своєчасно оформлену та зареєстровану податкову накладну з податку на додану вартість (застосовується у випадку, якщо 
Лізингоодержувач є платником податку на додану вартість), яка надає право Лізингодавцю на отримання податкового кредиту з податку 
на додану вартість - Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф у розмірі 30 (тридцять) відсотків від розміру Остаточної загальної 
вартості Об’єкта лізингу. 
7.5. Сторони домовились, якщо в період з дати отримання Об’єкта лізингу в лізинг (з дати підписання Акту приймання-передачі) 
до закінчення строку лізингу Лізингодавець (як особа на яку здійснена реєстрація Об’єкта лізингу) або посадові особи Лізингодавця 
будуть притягнуті до відповідальності за порушення правил дорожнього руху за участю Об’єкта лізингу та/або правил зупинки, стоянки 
або паркування Об’єкта лізингу, (в т.ч. зафіксованих у автоматичному режимі та/або засобами фото – відео фіксації) Лізингоодержувач 
зобов’язаний на вимогу Лізингодавця протягом 3 календарних днів компенсувати (сплатити) Лізингодавцю всі понесені ним витрати або 
витрати які повинен буде понести в зв’язку з зазначеними в цьому пункті порушенні (в т.ч. щодо сплати Лізингодавцем/його посадовими 
особами штрафів тощо). За порушення вказаних строків сплати Лізингоодержувач несе відповідальність згідно ст.7 Загальних умов та 
чинного законодавства. Лізингоодержувач надає свою згоду на внесення Лізингодавцем відомостей про нього (а в разі, якщо 
Лізингоодержувач є юридичною особою – також і про керівника Лізингоодержувача) до Єдиного державного реєстру транспортних 
засобів - як належного користувача/користувачів Об’єкта лізингу (як транспортного засобу). 

 
Стаття 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності у разі затримки виконання зобов’язання або невиконання своїх обов’язків за Договором, 
якщо вказані затримки чи невиконання виникли внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). До обставин 
непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха, дії чи бездіяльність органів влади та/або 
управління України чи інших країн, як і  безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов’язків за Договором. 
8.2. Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 10 (десяти) діб з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну 
про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню відповідного Договору. Підтвердженням настання 
обставин непереборної сили є виключно офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України. 
8.3. Якщо обставини, вказані в пункті 8.1. Загальних умов, продовжують діяти протягом 30 (тридцяти) днів з дати їх виникнення, то 
Сторони проводять переговори з метою визначення заходів, яких слід вжити. У випадку, якщо на протязі наступних 10 (десяти) днів 
Сторони не зможуть домовитися, Лізингодавець може прийняти рішення про вилучення Об’єкта лізингу, а Лізингоодержувач 
зобов’язаний повернути Об’єкт лізингу Лізингодавцю на протязі 15 (п`ятнадцяти) днів з моменту прийняття такого рішення, при цьому 
усі раніше сплачені Лізингоодержувачем лізингові платежі поверненню не підлягають. 

 
Стаття 9. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ ЛІЗИНГУ 

9.1. В разі переходу права власності на Об’єкт лізингу від Лізингодавця до інших осіб, права та обов’язки Лізингодавця за цим 
Договором переходять до нового власника Об’єкта лізингу. 
9.2. Сторони дійшли до згоди про те, що протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня закінчення строку лізингу, передбаченого Договором та 
Загальними умовами, при обов’язкових умовах сплати Лізингоодержувачем в повному обсязі заборгованості за лізинговими платежами, 
Викупного платежу (якщо він був нарахований Лізингодавцем), покупної ціни, визначеної пунктом 6.4. Загальних умов (якщо Викупний 
платіж не був нарахований Лізингодавцем), сплати можливих штрафних санкцій та відшкодування збитків, та при обов’язковій 
відсутності відмови Лізингодавця від Договору (розірвання Договору) відповідно до умов Договору та чинного законодавства, 
Лізингодавець зобов’язаний підписати Акт звірки взаєморозрахунків та переходу права власності за типовою формою, зазначеною у 
Додатку «Акт звірки взаєморозрахунків та переходу права власності» до Загальних умов Договору. Право власності на Об’єкт лізингу 
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переходить від Лізингодавця до Лізингоодержувача в момент підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення 
печатками Сторін Акту звірки взаєморозрахунків та переходу права власності за типовою формою. 
9.3. Якщо Лізингоодержувач не погасить заборгованість за цим Договором протягом 10 (десяти) робочих днів з дати закінчення строку 
лізингу, застосовуються положення п. 6.6. Загальних умов. 
9.4. Сторони додатково погодили наступне: якщо протягом дії Договору між Сторонами буде/будуть укладені і діяти також і інші 
договори фінансового лізингу, оренди (лізингодавцем/орендодавцем за яким є Лізингодавець), та станом на момент, коли 
Лізингоодержувач заявить (повідомить) Лізингодавцеві про своє бажання придбати у власність (викупити) Об’єкт лізингу за цим 
Договором Лізингоодержувач буде мати прострочену заборгованість за лізинговими/орендними або іншими платежами, несплачені 
штрафні санкції або невідшкодовані Лізингодавцю збитки за такими іншими договорами фінансового лізингу/оренди - право 
Лізингоодержувача придбати у власність (викупити) Об’єкт лізингу за цим Договором припиняється/зупиняється до моменту повного та 
належного погашення Лізингоодержувачем зазначених прострочених заборгованостей перед Лізингодавцем за такими договорами. 
9.5. Після отримання Акту про передачу права власності Лізингоодержувач протягом 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний власними 
силами і за свій рахунок здійснити перереєстрацію Об’єкта лізингу на своє ім’я у відповідних уповноважених державних органах.. Будь-
які витрати, збитки понесені Лізингодавцем у зв’язку з Об’єктом лізингу після підписання Акту про передачу права власності, в т.ч. 
сплата транспортного податку згідно положень ПКУ, підлягають відшкодуванню Лізингоодержувачем в повному обсязі протягом 
3(трьох) банківських днів на підставі рахунку та підтверджуючих документів. 

 
Стаття 10. ІНШІ УМОВИ 

10.1 Договір набирає чинності (вважається укладеним) після підписання Сторонами Індивідуальної частини Договору з обов’язковим 
підписанням Сторонами Додатків «Специфікація», «Графік сплати лізингових платежів» до Індивідуальної частині Договору, які є 
невід’ємною частиною Індивідуальної частини Договору, а Індивідуальна частина Договору у сукупності з цими Загальними умовами 
(Публічною частиною Договору) складають Договір.  
10.2. Лізингоодержувач попереджений та повідомлений Лізингодавцем про те, що Об’єкт лізингу та/або майнові права на отримання 
лізингових платежів за цим Договором будуть передані (можуть бути передані) Лізингодавцем у заставу на весь строк дії Договору. На 
вимогу Лізингодавця, Лізингоодержувач зобов’язаний протягом трьох робочих днів з моменту направлення йому зазначеної вимоги 
підписати та повернути Лізингодавцю відповідні договори застави та/або листи-згоди. Лізингодавець має право без згоди 
Лізингоодержувача передавати Об’єкт лізингу, майнові права за Договором у забезпечення як по власних зобов’язаннях, так і по 
зобов’язаннях третіх осіб. 
10.3. Лізингодавець має право переуступити свої права за цим Договором третім особам повністю або частково (не залежно від 
порушення Лізингоодержувачем умов Договору), про що повідомляє Лізингоодержувача. Крім цього, Лізингоодержувач у разі 
порушення ним будь якого зобов’язання за цим Договором, надає підписанням Договору безумовну та безвідкличну згоду на 
переведення у визначеному законодавством України порядку за ініціативою Лізингодавця прав та обов’язків Лізингодавця за цим 
Договором (заміну сторони в даному Договорі), на що додаткова згода Лізингоодержувача не вимагається  
10.4. Лізингоодержувач ознайомлений та попереджений Лізингодавцем про особливості, недоліки та потенційну небезпечність, яку 
Об’єкт лізингу може принести життю, здоров’ю або Об’єкта лізингу Лізингоодержувача та інших осіб, або привести до пошкодження 
самого Об’єкта лізингу. 
10.5. Лізингодавець, для зручності та/або інформативності, має право надавати Лізингоодержувачу рахунки на сплату платежів за цим 
Договором. Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати рахунки, передбачені умовами Договору, в т.ч. цими Загальними умовами, 
умовами Додатку «Страхування», протягом трьох робочих днів з моменту їх отримання. Рахунки, передбачені умовами Договору, та 
інша інформація щодо стану заборгованості можуть бути цілодобово, в будь-який час надіслані Лізингодавцем Лізингоодержувачу за 
допомогою електронного та/або телефонного зв’язку на адреси/реквізити, зазначені у пункті 2 Індивідуальної частини Договору або в 
інший спосіб за вибором Лізингодавця. Факт надання/ненадання Лізингодавцем рахунків, факти отримання/неотримання 
Лізингоодержувачем рахунків Лізингодавця будь-яким чином не звільняють Лізингоодержувача від обов’язків своєчасно та належним 
чином сплачувати лізингові, а також будь-які інші платежі за цим Договором. Лізингодавець не зобов’язаний надавати акти виконаних 
робіт Лізингоодержувачу за Договором.  
10.6. Сторони приєднавшись до цих Загальних умов Договору домовились про всі істотні умови Договору. Сторони погодили, що 
«одностороння зміна умов», «односторонній порядок» за цим Договором розуміються Сторонами виключно як заздалегідь 
двосторонньо погоджені Сторонами умови виникнення, виконання та припинення зобов’язань за визначеним наперед алгоритмом та 
механізмом (в т.ч. здійснення Лізингодавцем правочинів) при настанні визначених цим Договором випадків та умов, відкладальних чи 
скасувальних обставин, в т.ч. (але цим не обмежуючись – залежно від правовідносин та контексту) в межах нормативного визначення 
оперативно-господарських санкцій чи заходів відповідальності у випадках порушень Лізингоодержувача. 
10.7. Сторони досягли згоди про те що, у випадку зазначення в п. 6 Індивідуальної частини  Договору, в якості додаткових умов 
страхування, відсутність страхування в останній рік та/або включення опції окрім випадків, передбачених іншими положеннями Додатку 
«Загальні умови Договору» та Додатком «Страхування» до Договору, розмір лізингових платежів збільшується також: 
10.7.1. у зв’язку з перевищенням страхової суми, у договорі страхування Об’єкта лізингу, над остаточною загальною вартістю Об’єкта 
лізингу помножену на коефіцієнт КЗВ (КЗВ - розраховується за формулою КЗВ=1-0,15*(КР-1), де КР порядковий номер року строку 
лізингу за який здійснюється страхування Об’єкта лізингу).  

Розмір лізингових платежів за Договором підлягає збільшенню на суму, яка дорівнює сумі перевищення страхової суми у договорі 
страхування Об’єкта лізингу над Остаточною загальною вартістю Об’єкта лізингу помноженою на коефіцієнт КСС помноженої на річний 
страховий тариф за яким здійснюється страхування Об’єкта лізингу без додаткового отримання згоди на це Лізингоодержувача (згода 
на це вже була надана Лізингоодержувачем в момент підписання Індивідуальної частини Договору та внесення будь-яких відповідних 
додаткових змін до Додатку «Графік сплати лізингових платежів» до Договору не потребується. Таке збільшення відноситься на 
збільшення винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий в лізинг Об’єкт лізингу). 
10.8. Сторони також досягли згоди про те, що на останній рік строку лізингу, визначеного п. 5.1. Індивідуальної частини  Договору, за 
рішенням Лізингодавця: 
а) майнове страхування Об’єкта лізингу на умовах КАСКО може не здійснюватися Лізингодавцем; 
б) майнове страхування Об’єкта лізингу на умовах КАСКО може здійснюватися Лізингодавцем, при цьому розмір страхової суми 
визначається Лізингодавцем самостійно (але він не може бути меншим ніж сума фактично несплаченої Лізингоодержувачем частини 
лізингових платежів, яка відшкодовує (компенсує) фактично не сплачену Лізингодавцем частину вартості Об’єкта лізингу, зазначену в 
Графіку), а перелік застрахованих Лізингодавцем страхових ризиків при цьому може бути зменшений на розсуд Лізингодавця. 
За здійснення Лізингодавцем майнового страхування Об’єкта лізингу на умовах КАСКО (в т.ч. часткового) за останній рік строку лізингу, 
передбаченого п. 5.1.  Індивідуальної частини Договору, розмір лізингових платежів за Договором підлягає збільшенню на суму, яка 
дорівнює витратам Лізингодавця, які він понесе на таке страхування (таке збільшення відноситься на збільшення винагороди (комісії) 
Лізингодавцю за отриманий в лізинг Об’єкт лізингу) - без додаткового отримання згоди на це Лізингоодержувача (згода на це вже була 
надана Лізингоодержувачем в момент підписання Сторонами Договору та внесення будь-яких відповідних додаткових змін до Графіку 
не потребується. Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити Лізингодавцю вказану суму збільшення розміру лізингових платежів шляхом 
авансування, не пізніше ніж за 5 (П’ять) робочих днів до моменту настання останнього року строку лізингу за Договором (про що 
Лізингодавець направляє Лізингоодержувачу відповідну вимогу (в т.ч. у формі рахунку або інш.). 
Наслідки несплати/неналежної/несвоєчасної сплати Лізингоодержувачем Лізингодавцю таких сум збільшення лізингових платежів – 
встановлені в т.ч. в п. 2.6., статті 7 «Відповідальність Сторін» Загальних умов до Договору, а також чинним законодавством.  
10.9. У разі зазначення в п. 6 Індивідуальної частини  Договору, в якості додаткових умов страхування, відсутність страхування в 
останній рік Сторони досягли згоди про те, що не менш ніж за 30 днів до настання останнього року строку лізингу – Лізингоодержувач 
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зобов’язаний звернутися до Лізингодавця з приводу майнового страхування Об’єкта лізингу на умовах КАСКО на останній рік строку 
лізингу за Договором. 
10.10. Даний Договір є змішаним договором, в якому містяться положення договору фінансового лізингу та договору купівлі-продажу (в 
частині переходу права власності на Об’єкт лізингу або права вимоги по договору страхування). Не обмежуючись зазначеним, у цьому 
Договорі Сторони врегулювали свої відносини та визначили окремі зобов’язання (окремі умови) відповідно до частин 1-3 статті 6 
Цивільного кодексу України. Сторони погодили, що у разі визнання умови недійсною, така умова не вважалася (на момент укладення) 
істотною умовою Договору. Сторони домовились, що у випадку суперечностей між положеннями Загальних умов, Додатків до Договору 
та Індивідуальної частини Договору, перевагу має Індивідуальна частина Договору. 
Сторони дійшли згоди, що строк дії Договору це час в продовж якого існують зобов’язання Сторін, які виникли на основі Договору. 
10.11. Застосування штрафних та/або оперативно-господарських санкцій не звільняє Лізингоодержувача від виконання усіх обов’язків 
за Договором, в т.ч. від сплати лізингових платежів, а відшкодування збитків, завданих порушенням зобов’язань за цим договором 
здійснюється понад штрафні санкції.  
10.12. Усі повідомлення, вимоги та інша кореспонденція направляються поштою рекомендованим або цінним повідомленням, чи 
кур’єрською доставкою. В разі, якщо Лізингоодержувач змінить місцезнаходження (для фізичних осіб – адресу реєстрації) та/або 
фактичну адресу (які вказані в Індивідуальній частині Договору) та не повідомить про такі зміни у порядку, визначеному цими 
Загальними умовами, усі повідомлення та інша кореспонденція, направлена Лізингодавцем на адреси Лізингоодержувача, зазначені у 
цьому Договорі вважаються належним чином направленими Лізингодавцем та отриманими Лізингоодержувачем. При цьому достатнім 
доказом направлення Сторонами одна одній повідомлень, вимог та іншої кореспонденції є розрахунковий документ (касовий чек) про 
направлення рекомендованого повідомлення. У разі прийняття Лізингодавцем рішення про направлення повідомлення, вимоги чи іншої 
кореспонденції іншій Стороні засобами електронної пошті (e-mail повідомлення) та/або іншими каналами телекомунікацій, в т.ч. з 
використанням додатків (sms, Viber, WhatsApp Telegram) Сторони в порядку ст. 10, 11 Закону України «Про електронні документи та 
електронний документообіг», Сторони домовились, що вказані повідомлення, вимоги чи інша кореспонденція вважаються такими, що 
надані/надіслані в письмовій формі та доставлені/одержані Лізингоодержувачем, якщо: 
а) документи направлено з електронної пошти Лізингодавця (що вказана в Індивідуальній частині Договору та/або електронну адресу 
office@bestleasing.com.ua) на електронну пошту Лізингоодержувача (або його уповноваженої/контактної особи) що вказана у Договорі 
та/або взяту з заяви-анкети на одержання послуг фінансового лізингу електронну пошту та/або в офіційних письмових документах (в 
т.ч. бланку), підписаних Лізингоодержувачем власноруч (або електронним цифровим (кваліфікованим електронним) підписом 
Лізингоодержувача); 
б) документ підписано електронним цифровим підписом Лізингодавця (відсканований власноручний підпис на відсканованому 
документі, що міститься у вкладенні e-mail повідомлення та/або електронний підпис уповноваженої особи Лізингодавця під 
текстом/супровідним листом e-mail повідомлення Лізингодавця) та/або електронним цифровим підписом (кваліфікованим електронним 
цифровим підписом) Лізингодавця на документі, що міститься у вкладенні e-mail повідомлення. 
Кожна із Сторін зобов’язана надіслати іншій Стороні повідомлення про одержання електронного повідомлення/вкладення документу, 
якщо підтвердження не надається (не надалося), програмним забезпеченням поштових клієнтів/сервісів, інших каналів телекомунікацій 
(засобів зв’язку). При цьому Сторони попередньо домовились, що повідомлення, вимоги та кореспонденція, направлена та підписана 
відповідно до п.п. а) та б) другого абзацу п. 10.12 Загальних умов договору вважається в будь-якому випадку одержаною 
Лізингоодержувачем з моменту: їх відправки поштовим сервером/сервісом Лізингодавця, збільшеного в часі на 30 хвилин, достатнім 
доказом чого є скріншот або роздруківка з поштового серверу/сервісу уповноваженого працівника Лізингодавця та/або поштового 
серверу/сервісу Лізингодавця) та/або автентифікації Лізингоодержувача в особистому кабінеті на офіційному веб-сайті Лізингодавця, 
збільшеного на 30 хвилин, якщо інше не передбачено умовами користувача особистим кабінетом на офіційному веб-сайті 
Лізингодавця); 
У разі використання Лізингодавцем інших каналів телекомунікацій, в т.ч. з використанням додатків (sms, Viber, WhatsApp Telegram) 
повідомлення та документи вважаються направленими Лізингодавцем та одержаними Лізингоодержувачем, якщо вони здійснені 
Лізингодавцем (або його належно уповноваженим представником) з офіційних каналів цих сервісів на адреси (контакти) 
Лізингоодержувача та/або його уповноваженого представника/контактної особи, що визначені відповідно до п.п. а) другого абзацу п. 
10.12 Загальних умов. 
Звіт, передбачений п. 5.2.1. Загальних умов направляється цінним листом з описом вкладення і, відповідно, достатнім доказом 
направлення звіту є розрахунковий документ (касовий чек) та опис вкладення. Окрім того, Сторони досягли також згоди про те, що 
Лізингоодержувач зобов’язаний регулярно, не рідше ніж двох разів на місяць відвідувати власний веб-сайт (веб-сторінку) Лізингодавця 
у мережі Інтернет за адресою bestleasing.com.ua та ознайомлюватися з інформацією та усіма даними, які розміщені на ньому 
Лізингодавцем. Лізингоодержувач, підписуючи Договір, підтверджує, що він має та протягом усього строку дії Договору буде мати 
можливість регулярно відвідувати вищевказаний сайт Лізингодавця. Сторони досягли згоди про те, що розміщення Лізингодавцем 
інформації, відомостей та даних на своєму сайті за вищевказаною адресою є достатнім доказом того, що Лізингоодержувач 
повідомлений і ознайомлений з відповідними відомостями, інформацією та даними Лізингодавця та додаткове повідомлення та/або 
ознайомлення Лізингоодержувача Лізингодавцем про таку інформацію, відомості та данні не потрібні, а Лізингоодержувач 
повідомлений належним чином. Спосіб інформування та/або повідомлення Лізингоодержувача з будь-якою інформацією, даним та 
відомостями обирається Лізингодавцем самостійно, без додаткового погодження з Лізингоодержувачем. 
10.13. Підписуючи Договір Лізингоодержувач підтверджує, що йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону 
України від 12.07.2001 року № 2664-ІІІ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», що 
Лізингоодержувач ознайомлений із затвердженими внутрішніми правилами надання фінансових послуг Лізингодавця, розміщених на 
власному веб-сайті (веб-сторінці) Лізингодавця за адресою: bestleasing.com.ua (а саме з новою редакцією Внутрішніх Правил надання 
послуг з фінансового лізингу Лізингодавця надалі – правила), а також можливість самостійного і своєчасного відслідковування та 
ознайомлення із можливими змінами та доповненнями до цих Правил за вказаною веб-адресою в порядку п.10.12. Загальних умов до 
Договору та цим надає згоду на їх чинність у відносинах з між Лізингоодержувачем та Лізингодавцем. Окрім цього, Лізингодавцем 
включено посилання на правила у Договорі. Під час укладення та реалізації Договору, Лізингодавець зобов’язаний в т.ч. дотримуватися 
Правил.  
10.14. Сторони погодили можливість використання електронного цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису (надалі – 
ЕЦП/КЕП) в документообігу в межах виконання цього Договору, в т.ч. рахунків (рахунків-фактур), актів виконаних робіт, актів наданих 
послуг, актів звірок взаєморозрахунків, довідок, накладних (в т.ч податкових), листів, претензій, Акту тощо. Для цього Сторони погодили 
можливість використання такого електронного цифрового підпису/кваліфікованого цифрового підпису - в порядку і на умовах 
передбачених цим Договором та/або законодавством України про електронні документи, електронний документообіг і законодавства у 
сфері ЕЦП/КЕП або використання вказаних документів в паперовому вигляді. В разі складання вказаних документів у електронному 
вигляді та підписання їх з використанням ЕЦП/КЕП кожною зі Сторін, використання печатки Сторонами не є обов’язковим. 
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Додаток  
до Загальних умов Договору 

«СТРАХУВАННЯ» 
 

1. Страхування Об’єкта лізингу здійснюється Лізингодавцем на період з моменту підписання Акту до спливу строку, 
зазначеного Сторонами в пункті 5.1. Індивідуальної частини Договору самостійно та за власний рахунок за наступними 
страховими ризиками: при страхуванні обладнання та спецтехніки – пошкодження, втрата або знищення Об’єкта лізингу 
(сукупність вказаних ризиків), спричинені дорожньо-транспортною пригодою, пожежею, вибухом, ударом блискавки, 
падінням Об’єктів або їхніми уламками, стихійними лихами, протиправними діями третіх осіб, викраденням або іншим 
незаконним заволодінням Об’єктом лізингу та/або його розукомплектуванням; при страхуванні транспортних засобів – 
на умовах КАСКО. 

2. Після закінчення строку лізингу зазначеного у п. 5.1. Індивідуальної частини Договору, Лізингоодержувач має 
право звернутися до Лізингодавця з проханням здійснити страхування Об’єкта лізингу на умовах КАСКО на відповідний 
період з попередньою оплатою вартості такого страхування Об’єкта лізингу, а Лізингодавець має право розглянути таке 
звернення. 

3. Лізингоодержувач доручає Лізингодавцю від імені Лізингоодержувача здійснити обов’язкове страхування 
цивільно – правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (в розумінні Закону України „Про 
обов’язкове страхування цивільно – правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”) до моменту 
передачі йому Об’єкта лізингу та протягом всього строку лізингу (даний пункт застосовується якщо Об’єкт лізингу – 
транспортний засіб). У випадку, якщо Об’єктом лізингу за Договором є трактори, самохідні шасі, самохідні 
сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізмами, то 
наявність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності не є обов'язковою. 

4. Страхова компанія, яка буде здійснювати страхування Об’єкта лізингу визначається Лізингодавцем.  
5. У випадку настання страхового випадку відповідно до полісу обов’язкового страхування цивільно – правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів Лізингоодержувач зобов’язаний самостійно у 3-х денних 
строк надати відповідні документи до страхової компанії, що вказана в діючому полісі обов’язкового страхування 
цивільно – правової відповідальності власників наземних транспортних засобів для своєчасної виплати страхового 
відшкодування останньою.  

6. Протягом всього періоду страхування Вигодонабувачем призначається Лізингодавець або Фінансуюча установа 
(за вибором Лізингодавця).  

7. Максимальні розміри франшизи, інші умови страхування, Страхова сума Об’єкта лізингу, додаткові франшизи та 
їх розміри - визначаються Лізингодавцем самостійно та можуть змінюватися протягом строку лізингу (на що 
Лізингоодержувач, підписуючи Договір, надав Лізингодавцю свою безумовну згоду (в т.ч. і на цей Додаток 
«Страхування», що є невід’ємною частиною Договору)). 

7.1. Якщо кожного наступного року періоду страхування ринкова вартість Об’єкта лізингу буде перевищувати 
вартість Остаточної загальної вартості Об’єкта лізингу, Лізингодавець може здійснити страхування Об’єкта лізингу по 
ринковій вартості за умови, що Лізингоодержувач звернеться з відповідною вимогою до Лізингодавця (за обов’язкової 
умови попереднього авансування витрат на збільшення страхової суми на підставі виставленого Лізингодавцем 
рахунку), або Лізингодавець може запропонувати Лізингоодержувачу здійснити таке страхування (за обов’язкової умови 
попереднього авансування витрат на збільшення страхової суми на підставі виставленого Лізингодавцем рахунку). 

7.2. Якщо Лізингоодержувач не направить вимогу Лізингодавцю, зазначену в п. 7.1 Додатку «Страхування», то 
Лізингодавець має право здійснити страхування Об’єкта лізингу по ринковій вартості з подальшою компенсацією 
фактичних витрат на страхування від Лізингоодержувача на підставі виставленого Лізингодавцем рахунку-фактури. В 
іншому випадку сума страхового відшкодування (у разі настання страхового випадку) страховою компанією (що здійснює 
страхування Об’єкта лізингу на умовах КАСКО») розраховується пропорційно співвідношенню Остаточної загальної 
вартості Об’єкта лізингу до ринкової вартості Об’єкта лізингу (в гривні) на момент настання страхового випадку, а 
Лізингоодержувач погоджується на це та підтверджує прийняття на себе ризиків неповної (пропорційної) виплати 
страхового відшкодування.  

8. Лізингоодержувач зобов’язаний самостійно та за власний рахунок здійснювати страхування Об’єкта лізингу під 
час його перевезення як вантажу, при цьому призначаючи Лізингодавця Вигодонабувачем. 

9. Лізингоодержувач зобов’язаний належним чином, своєчасно та в повному обсязі виконувати та дотримуватися 
усіх умов відповідних Правил страхування страховика та Полісу обов’язкового страхування цивільно – правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів 

10. Лізингоодержувач зобов’язаний одержати у Лізингодавця в момент передачі Об’єкта лізингу копію Правил 
страхування, встановлених страховою компанією. Кожного наступного року страхування Об’єкта лізингу 
Лізингоодержувач має право отримати від Лізингодавця копію Правил страхування, встановлених страховою компанією. 
Лізингодавець може направляти умови та копію правил страхування на електрону адресу Лізингоодержувача, що 
вказана у п. 2 Індивідуальної частини Договору і в такому випадку вважається, що Лізингоодержувач належним чином 
отримав Правила страхування від Лізингодавця.  

11.  В разі настання Страхового випадку з Об’єктом лізингу, Лізингоодержувач зобов'язаний негайно 
проінформувати про це Лізингодавця та страховика засобами телефонного зв’язку або електронною поштою, а також у 
письмовій формі протягом одного календарного дня. Лізингоодержувач зобов’язаний самостійно надати у п’ятиденний 
термін пошкоджений Об’єкт лізингу для огляду страховиком, та у 30-ти денний термін самостійно надати страховій 
компанії, що страхує Об’єкт лізингу на умовах «КАСКО», всі документи необхідні для виплати страхового відшкодування. 

12. В будь-якому випадку Лізингоодержувач за власний рахунок та в повному обсязі зобов’язаний відшкодувати 
суму збитків Лізингодавця у розмірі франшизи по страхуванню ризиків викрадення, втрати, загибелі і пошкодження 
Об’єкта лізингу та інші збитки (в т.ч. пов’язані з втратою Лізингодавцем страхового покриття з вини Лізингоодержувача 
різниці вартості страхового відшкодування між рахунком СТО та висновком експерта страхової компанії, різниці вартості 
страхового відшкодування, яка виникла внаслідок застосування страховою компанією коефіцієнту пропорції, що вказано 
в п.7.2. цього Додатку), які не відшкодовані Лізингодавцю згідно договору страхування. Якщо протягом 30 діб з моменту 
отримання відповідної вимоги Лізингоодержувач не відшкодував зазначені вище збитки, то він зобов’язаний викупити 
Об’єкт лізингу на умовах ст. 6 Загальних умов. У випадку втрати Лізингодавцем страхового покриття з вини 
Лізингоодержувача, останній зобов’язаний провести відновлення Об’єкта лізингу за власний рахунок протягом 30-ти 
календарних днів з моменту направлення повідомлення Лізингодавця. У будь-якому випадку визнаний випадок 
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страховим чи ні, Лізингоодержувач зобов’язаний надати відновлений Об’єкт лізингу (або фото відновленого Об’єкта 
лізингу) з підтверджуючими документами про таке відновлення представнику Лізингодавця протягом 10 днів. 

13.  В разі настання страхового випадку з Об’єктом лізингу та отримання Лізингодавцем відповідного страхового 
відшкодування, Лізингодавець (за умови належного виконання Лізингоодержувачем умов Договору) на підставі вимоги 
Лізингоодержувача, зобов’язаний спрямувати отримане страхове відшкодування на відновлення Об’єкта лізингу, крім 
випадків повної конструктивної загибелі або втрати (загибелі) Об’єкта лізингу або зарахувати його в рахунок 
простроченої заборгованості Лізингоодержувача по сплаті Лізингових платежів. 

14.  Якщо кожного наступного року страхування Об’єкта лізингу страхові платежі сплачені Лізингодавцем страховій 
компанії за страхування Об’єкта лізингу будуть більші ніж страхові платежі, сплачені Лізингодавцем протягом минулого 
року строку лізингу, Лізингодавець без додаткового погодження з Лізингоодержувачем (згода на це вже надана 
Лізингоодержувачем в момент підписання Сторонами Договору) має право, збільшувати розмір Винагороди на суму 
таких збільшень, а Лізингоодержувач зобов’язаний їх сплачувати на підставі відповідних рахунків Лізингодавця. Якщо 
Лізингоодержувач не здійснить оплату згідно цьому рахунку, то Лізингодавець (зокрема, але не виключно) має право 
збільшити розмір франшизи, змінити інші умови страхування або вимагати сплатити збільшену суму Винагороди та 
штраф відповідно п. 7.1.4. Загальних умов. 

Сторони досягли згоди про те що окрім випадків, передбачених Загальними умовами та цим Додатком, розмір 
лізингових платежів може бути збільшений також і в разі, якщо у зв’язку зі зміною ринкової кон’юнктури, або на вимогу 
Фінансуючої установи, або на вимогу/пропозицію страховика, або на власне самостійне рішення Лізингодавця, розмір 
страхової суми буде змінений (в т.ч. збільшений) Лізингодавцем. Сторони погодили, що розмір лізингових платежів у 
зазначеному випадку збільшується (таке збільшення відноситься на збільшення винагороди (комісії) Лізингодавцю за 
отриманий в лізинг Об’єкт лізингу) без додаткового отримання згоди на це Лізингоодержувача (згода на це вже надана 
Лізингоодержувачем в момент підписання Сторонами Договору). 

15. Страховому відшкодуванню не підлягають збитки, які настали на тимчасово непідконтрольній території 
Донецької і Луганської областей (в т.ч. і території (зон) проведення Операції об`єднаних сил), на території введення 
надзвичайного чи військового стану, а також на території Автономної Республіки Крим. 

16.  Лізингоодержувач зобов’язаний проконтролювати наявність у Об’єкті лізингу, що є транспортним засобом 
легкового типу, засобу проти викрадення (іммобілайзер (електричне блокування двигуна) або системи Mult-T-Lock 
(блокування коробки передач) або GPS (супутникова система проти викрадення) або системи проти викрадення з 
датчиками руху, розбиття скла та контролю об’єму), а у випадку відсутності такого засобу встановити його за власний 
рахунок та повідомити про це Лізингодавця. У випадку порушення Лізингоодержувачем вищевказаної умови ризик 
«Незаконне заволодіння», що вказаний у п. 6 Індивідуальної частини Договору не покривається страховою компанією, 
що страхує Об’єкт лізингу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сторінка 15 

 

 
Додаток до Загальних умов Договору 

«ТЕХНІЧНИЙ АСІСТАНС» 
 

1. Лізингодавець забезпечує надання Лізингоодержувачу під час строку лізингу надання асістанських послуг 
(технічний асістанс) стосовно Об’єкта лізингу в межах, визначених Індивідуальною частиною Договору та цим Додатком. 

2. Лізингодавець передає, а Лізингоодержувач зобов’язаний прийняти сервісну картку із зазначенням телефону 
гарячої лінії та Інструкцію дій щодо надання технічного асістансу. 

3. Лізингодавець може користуватися послугами будь-яких юридичних та фізичних осіб з метою своєчасного і 
якісного забезпечення надання технічного асістансу на власний розсуд,  

4. Технічний асістанс надається виключно в межах однієї із сервісних програм, наведених нижче: 

Види сервісу Сервісна програма 
«Технічна допомога» 

Сервісна програма 
«Технічна допомога +» 

1. Доступ до центру технічної підтримки 24 години на добу, 
365/366 днів у році; 

Необмежено за кількістю 
звернень 

Необмежено за 
кількістю звернень 

2. Технічна консультація по телефону по 
особливостям експлуатації Об’єкта лізингу, порядках та 
строках проходження ТО, запис на плановий ТО, запис на 
шиномонтаж; 

Необмежено за кількістю 
звернень 

Необмежено за 
кількістю звернень 

3. Технічна консультація по телефону з метою визначення 
можливості усунення несправності на місці; 

Необмежено за кількістю 
звернень 

Необмежено за 
кількістю звернень 

4. Передача термінової інформації від Лізингоодержувача 
третім особам (родичі, колеги) при ДТП або технічній 
поломці Об’єкта лізингу. Передача термінової інформації 
здійснюється факсом, електронною поштою або за 
допомогою конференц - зв’язку; 

Необмежено за кількістю 
звернень 

Необмежено за 
кількістю звернень 

5. Інформація про місцезнаходження (адреса, телефони): 
- Національної поліції України; 
- АЗС; 
- СТО; 
- компаній таксі; 
- готелях; 
- медичних закладів; 

Необмежено за кількістю 
звернень 

Необмежено за 
кількістю звернень 

6. Первинна медична консультацію по телефону; 
Необмежено за кількістю 

звернень 
Необмежено за 

кількістю звернень 

7. Юридична підтримка: 
- первинна юридична консультація при ДТП; 
- порядок дій на місці ДТП; 
- рекомендації щодо збирання документів, 

необхідних для пред’явлення у страхову компанію. 

Необмежено за кількістю 
звернень 

Необмежено за 
кількістю звернень 

8. Технічна допомога на дорозі внаслідок поломки: 
- виклик служби технічної допомоги.  
- замінити колесо; 
- підвезти бензин/дизельне пальне (вартість 

бензину/дизельного пального оплачується 
додатково); 

- підзарядити акумулятор 

Необмежено за кількістю 
звернень. Оплата послуг 

здійснюється Лізингодавцем 
один раз на рік по одному з 

випадків на вибір без 
обмеження по сумі. 

Необмежено за кількістю 
звернень. Оплату послуг 
здійснює Лізингодавець 
необмежено за кількістю 
та сумою наданих послуг 

9. Технічна допомога внаслідок ДТП 
- виклик Національної поліції України; 
- виклик КШД (державна карета швидкої допомоги); 
- організація приїзду таксі на місце ДТП; 

Необмежено за кількістю 
звернень 

Необмежено за 
кількістю звернень 

10. Виклик евакуатора на місце поломки або ДТП 

Кількість евакуацій не 
обмежена, але загальна 

вартість послуг по евакуації не 
повинна перевищувати 1000,00 

грн. на рік 

Кількість евакуацій не 
обмежена, але загальна 

вартість послуг по 
евакуації не повинна 

перевищувати 1000,00 
грн. на рік 

5. Конкретна сервісна програма, надання якої забезпечує Лізингодавець, зазначена у пункті 7 Індивідуальної частини 
Договору. 
6. Сторони досягли згоди про те, що протягом усього строку лізингу Лізингодавець не несе будь-якої відповідальності 
перед Лізингоодержувачем або будь-якими іншими особами за якість та повноту надання асістанських послуг 
(технічного асістансу). Строки, остаточні обсяги та порядок надання асістанських послуг можуть зменшуватися 
Лізингодавцем самостійно протягом дії відповідного Договору. Підписуючи Договір Лізингоодержувач звільняє 
Лізингодавця від будь-яких претензій з приводу надання асістанських послуг (технічного асістансу).   



Сторінка 16 

Додаток  
 до Загальних умов Договору 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Посада уповноваженої особи Лізингоодержувача 
 
_____________________                      
_____________________ (прізвище, ініціали)                                        
(підпис) 
М.П. 

 

«Д О В І Д К А» 
(типова форма)  

про технічний стан Об’єкта лізингу та фактичну адресу базування (зберігання)  
станом на _____________________20____ року 

П/п Найменування 
Об’єкта лізингу 

Модель Реєстраційний номер 
(при наявності)  

№ (кузова, шасі) або серійний 
(заводський) номер 

 [підлягає заповненню]  [підлягає заповненню] [підлягає заповненню] 

 

1 Фактична адреса базування (зберігання) Об’єкта лізингу [підлягає заповненню] 

2 Пробіг згідно лічильника (км, мотогодин) [підлягає заповненню] 

Виконання запланованих та позапланових робіт по утриманню Об’єкта лізингу 

п/п Показник Факт виконання робіт  
(коли та де виконано) 

1 Проходження обов’язкового ТО*  [підлягає заповненню] 

2. Випадки проведення гарантійного ремонту Об’єкта лізингу [підлягає заповненню] 

3 Випадки проведення ремонту Об’єкта лізингу, який не є гарантійним [підлягає заповненню] 

4 Страхування цивільної відповідальності* [підлягає заповненню] 

5 Перелік встановленого додаткового обладнання* [підлягає заповненню] 

*надати документи, що підтверджують факт виконання цих робіт. 
Наявність пошкоджень Об’єкта лізингу, які на момент надання Довідки були усунуті 

п/п Пошкодження Коли та ким були усунуті *  

1 [підлягає заповненню] [підлягає заповненню] 

2 [підлягає заповненню] [підлягає заповненню] 

*надати документи, що підтверджують факт виконання цих робіт. 
Наявність пошкоджень Об’єкта лізингу, які на момент надання Довідки не були усунуті 

п/п Пошкодження Коли та ким будуть усунути  

1 [підлягає заповненню] [підлягає заповненню] 

2 [підлягає заповненню] [підлягає заповненню] 

Наявність СТРАХОВИХ випадків з Об’єктом лізингу (або за його участю) за звітний період 

п/п Стислий опис страхового випадку 
(в т.ч. КАСКО, обов’язкова цивільно-правова 

відповідальність), в т.ч. дата, час, місце такої події 

Факт звернення до відповідних 
державних органів (так/ні), 
дата звернення та назва 

органу 

Факт звернення до 
страховика 

(так/ні), дата 
звернення 

1 [підлягає заповненню] [підлягає заповненню] [підлягає заповненню] 

2 [підлягає заповненню] [підлягає заповненню] [підлягає заповненню] 

Відомості про осіб, що керують Об’єктом лізингу 

п/п Прізвище, ім’я, по батькові Вік (років) Стаж працівника 
(років) 

Право керування 
(категорії) 

1 [підлягає заповненню]   [підлягає 
заповненню] 

2 [підлягає заповненню]   [підлягає 
заповненню] 

Виконавець _____________________                            _____________________ 
                         (Прізвище, ініціали)                                         (підпис) 

 



Сторінка 17 

Додаток  
до Загальних умов Договору 

 
«Акт звірки взаєморозрахунків та переходу права власності»  

на Об’єкт лізингу 
(ЗРАЗОК)  

м. Київ      [підлягає заповненню] року 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ ЛІЗИНГ", код ЄДРПОУ 33880354, місцезнаходження 
якого: ___________, від імені якого діє _____________________________, що діє на підставі ____________________, - 
далі по тексту – "Лізингодавець" з одного боку, та 

 [підлягає заповненню], іменоване надалі «Лізингоодержувач», в особі [підлягає заповненню], як[ий] діє на підставі 
[підлягає заповненню], та Головного бухгалтера [підлягає заповненню - за наявності], з іншої сторони, надалі при 
спільному згадуванні поіменовані як “Сторони”, уклали даний акт про нижченаведене: 

 
1. Сторони підтверджують, що Лізингодавець в повному обсязі та належним чином виконав свої зобов’язання за 

Договором № [підлягає заповненню], фінансового лізингу від [підлягає заповненню], укладеним між Сторонами. 
2. Сторони підтверджують, що Лізингоодержувач в повному обсязі та належним чином виконав свої зобов’язання за 

Договором № [підлягає заповненню], фінансового лізингу від [підлягає заповненню, укладеним між Сторонами, в т.ч. 
сплатив Лізингодавцю: 

• в рахунок відшкодування вартості Об’єкта лізингу – [підлягає заповненню] (зазначити найменування, марку, модель, 
рік випуску, колір, № двигуна, № кузова (рами, шасі), реєстраційний № ), надалі Об’єкт лізингу – протягом строку дії 
зазначеного договору, суму в розмірі [підлягає заповненню] гривень, ПДВ 20% - [підлягає заповненню] ([підлягає 
заповненню]) гривень, всього з ПДВ 20% - [підлягає заповненню] гривень. Вартість Об’єкта лізингу сплачена 
Лізингоодержувачем в повному обсязі; 

• в рахунок винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий в лізинг Об’єкт лізингу, суму в розмірі [підлягає 
заповненню], гривень.  

• в рахунок адміністративної комісії за адміністрування простроченої заборгованості суму в розмірі [підлягає 
заповненню] гривень. 

• в рахунок відшкодування збитків, завданих Лізингодавцю, суму в розмірі [підлягає заповненню] гривень. 

• покупну ціну Об’єкта лізингу, в розмірі [підлягає заповненню], гривень. 
3. Лізингоодержувач підтверджує, що на момент підписання Сторонами цього акту, Об’єкт лізингу перебуває у володінні 

та користуванні Лізингоодержувача. Будь-які претензії до Лізингодавця з приводу якості, кількості, комплектності та інших 
технічних параметрів Об’єкта лізингу у Лізингоодержувача відсутні. 

4. З моменту підписання Сторонами цього акту, право власності на Об’єкт лізингу перейшло від Лізингодавця до 
Лізингоодержувача.  

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"БЕСТ ЛІЗИНГ" 

Ідентифікаційний код 33880354 
Посада 
_____________________ ПІБ 
Головний бухгалтер 
 
_____________________ _____ 
 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сторінка 18 

 

Додаток  
до Загальних умов Договору 

 
«ПОНЯТТЯ НОРМАЛЬНОГО ЗНОСУ» 

1. Загальні положення нормального зносу. 
Всі користувачі Об’єкта лізингу повинні бути ознайомлені Лізингоодержувачем з принципами його нормального зносу. 
При поверненні Об’єкта лізингу він повинен бути проінспектований, і має бути підписаний спеціальний протокол про таке 
інспектування.  
1.1. Обслуговування та документація. 
Регулярне технічне обслуговування і ремонт повинні проводитися сертифікованим дилером або уповноваженим 
агентом відповідно до рекомендацій виробника. Любі дефекти або пошкодження, що можуть виникнути внаслідок 
природнього використання Об’єкта лізингу, повинні бути усунені, як тільки будуть отримані повноваження для такого 
ремонту. 
Інструкція по використанню Об’єкта лізингу, сервісна книга та інша документація щодо Об’єкта лізингу та обладнання до 
нього знаходиться під відповідальністю Лізингоодержувача і повинна ретельно зберігатися і бути доступною у будь-який 
час. Усі документи мають знаходитися у Об’єкті лізингу при поверненні його Лізингодавцю. 
1.2. Зовнішній вигляд Об’єкта лізингу 
Регулярна чистка і мийка транспортного засобу як зовні, так і в середині, повинна забезпечити задовільний косметичний 
стан і зовнішній вигляд. 
1.3. Додаткове обладнання. 
Якщо додаткові аксесуари та/або інше нестандартне обладнання, були встановлені в Об’єкті лізингу, а потім зняті з 
нього (таке можливе виключно за наявності на це відповідної згоди Лізингодавця), будь-які отвори або пошкодження 
мають бути усунені або виправлені відповідно до професійних вимог. 
1.4. Знаки та емблеми. 
Нестандартні знаки, емблеми або рекламні постери, прикріплені на кузові або склі Об’єкта лізингу (таке можливе 
виключно за наявності на це відповідної згоди Лізингодавця), повинні бути акуратно зняті, без будь-яких пошкоджень, 
що можуть виникнути під час їх розміщення або зняття. Кошти за будь-які роботи по відновленню покриття Об’єкта 
лізингу підлягають відшкодуванню Лізингоодержувачем. 
1.5. Ключі та система безпеки та контролю (якщо конструкцією Об’єкта лізингу це передбачено). 
Повний комплект ключів повинен бути у наявності разом з помітками про їх номери. Якщо блокуюча система діє на 
відстані (дистанційна), відповідний ключ-брелок повинен бути у наявності і знаходитися у робочому стані. Усі ключі до 
Об’єкта лізингу повинні бути повернути Лізингоодержувачем. 
Якщо на Об’єкті лізингу була встановлена протиугона система безпеки, вона повинна бути непошкодженою і 
функціонувати належним чином, включаючи будь-який ключ або брелок, необхідні для роботи цієї системи. Будь-яка 
інша, додаткова, нестандартна система безпеки повинна бути встановлена відповідно до існуючих стандартів, 
наприклад, стандарту Оснащення Транспортного Засобу Системою Безпеки (ОТЗСБ) та інш. 
2. Зовнішній вигляд Об’єкта лізингу 
2.1. Пошкодження корпусу 
Будь-які пошкодження корпусу повинні бути усунені відразу після їх виникнення за рахунок страхової компанії або 
Лізингоодержувача. Вся робота по усуненню таких пошкоджень повинна бути зроблена професійно з використанням 
антикорозійних гарантій. Очевидні сліди ремонту, такі як невідповідність кольору, нез'єднання або неспівпадіння 
панелей не допускаються. 
2.2. Вм'ятини 
Допускаються незначні вм'ятини (до 10 мм) за умови відсутності проникаючого пошкодження лакового шару поверхні до 
металевої основи. Якщо численні вм'ятини з'явились на одній панелі(деталі корпусу), незалежно від їх розмірів, така 
панель повинна бути відремонтована або замінена. 
2.3. Лакофарбове покриття 
Допускаються незначні пошкодження , щербинки на ребрах дверей та незначні подряпини (до 25 мм) в залежності від 
віку та пробігу (напрацюванню) Об’єкта лізингу за умови, що вони не спричинять наскрізного пошкодження до металевої 
основи і не призведуть до корозії. Якщо вищерблення проникаючу дію до металевої основи, роботи по відновленню 
повинні бути проведені негайно з метою запобігання подальшого руйнування лакового шару Зовнішня поверхня лаку 
повинна бути вільною від значних механічних пошкоджень в результаті тертя (понад 25 мм) і мати нормальний колір та 
блиск. Неспівпадання кольорів між панелями, або неспівпадання самих панелей не допускається. Усі кузовні роботи 
повинні проводитися з використанням антикорозійних засобів згідно з рекомендаціями виробника. 
2.4. Бампер та гумові прокладки 
Якщо вище названі частини Об’єкта лізингу не пошкоджені, не викривлені, не деформовані, допускається наявність 
невеликої кількості відмітин та подряпин. Гумові прокладки повинні бути неушкоджені. Допускається некрізні, незначні 
тріщини гумових прокладок в залежності від строку експлуатації. 
2.5. Переднє, бокові, і заднє скло (за наявності за у конструкції ) 
Тріщини та пошкодження будь якого скла у полі зору не допускаються і, у разі їх наявності, вимагають заміни скла, або, 
при незначних, пошкодженнях потребують усунення. Легкі подряпини та незначні вищерблення по периферії переднього 
скла допускаються у рамках нормального зносу. 
2.6. Скло фар/лінзи 
Усі освітлювальні прилади повинні бути у робочому стані. Допускаються незначні подряпини або відмітини. Але 
проникаючі пошкодження скла або пластикових плафонів фар не допустимі. 
3. Внутрішній вигляд Об’єкта лізингу 
3.1. Внутрішнє оздоблення 
Салон повинен утримуватися у чистоті і порядку, без помітних слідів пропалення, дір або застарілих плям на сидіннях, 
чохлах або килимках. Допускається зношення та забруднення у процесі звичайного використання, а також непомітні 
ремонти. 
3.2. Багажне відділення 
Допускаються незначні подряпини на поверхні і незначні відмітини внаслідок нормального зносу, але покриття днища і 
оздоблювальні панелі мають бути без розривів та тріщин. 
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3.3. Транспортні засоби малої вантажності 
Для Об’єктів лізингу - транспортних засобів малої вантажності - рекомендується використання додаткового захисного 
покриття вантажного відділення для запобігання пошкодження внутрішнього оздоблення.  
3.4. Дверні отвори 
Допускається незначна кількість подряпин у дверних отворах, підніжках багажного відділення і стелі, однак за умови, що 
лаковий  шар не пошкоджений до металевої основи, і гумові прокладки також не пошкоджені. 
3.5. Прибори управління 
Усі важелі управління повинні бути цілими та непошкодженими і у робочому стані. Якщо необхідна заміна, наприклад, 
внаслідок крадіжки, повинно бути встановлене обладнання аналогічної вартості і специфікації, бажано того ж самого 
виробника. Необхідно інформувати про всі модифікації спідометра (для транспортних засобів). Будь-які сліди 
несанкціонованих модифікацій спідометра не допускаються. Відсутні деталі та Об’єкти повинні бути замінені. 
3.6. Гумові ущільнювальні прокладки 
Природний знос призведе до незначного пошкодження та тріщин дверних гумових та інших гумових ущільнювальних 
прокладок, але будь-які сліди неохайного відношення не допускаються. Якщо гумова ущільнювальна прокладка почне 
зміщуватися, її необхідно негайно вирівняти з метою запобігання пошкодження або розірвання. 
4. Нижня частина Об’єкта лізингу 
4.1. Днище 
Допускаються незначні ум'ятини та деформування, такі, як від каменів, при умові, що такі пошкодження не призведуть 
до значної корозії. Будь-яке підозріле пошкодження внаслідок зіткнення повинно бути ретельно досліджене і професійно 
усунене, значні пошкодження та деформація шасі не допускаються. 
4.2. Вихлопна система (за наявності у конструкції) 
Система повинна бути в робочому непошкодженому стані, не допускається виток газу або сліди вибуху накопичених 
вихлопних газів. Система випуску відпрацьованих газів повинна бути у стані, що відповідає стандартам MOT у всіх 
відношеннях, зокрема вона має бути обладнана каталізатором. Несправність каталізатора не допускається і її можна 
запобігти при: 

• Використанні виключно допустимої марки пального 

• Регулярному ТО 

• Негайному розслідуванні ранніх симптомів несправності 

• Запобіганні штовхання і буксирування при старті 
4.3. Витікання мастила 
Будь-яке помітне витікання мастила повинно бути усунене при першій можливості. Допускаються невеликі сліди мастила 
навколо гумових ущільнювачів та сальників при умові відсутності крапель мастила. 
4.4. Колеса та оздоблення коліс 
Ум'ятини та пошкодження колісних дисків не допускаються. Оздоблення усіх коліс повинно бути цілим і не мати 
пошкоджень, відмінних від нормального зносу. Якщо бризковики входять у стандартне оздоблення, усі вони мають бути 
непошкодженими і встановленими належним чином. Запасне колесо, домкрат та відповідний набір інструментів (якщо 
це передбачено конструкцією) повинні бути укомплектовані і знаходитися у робочому стані. 
4.5. Знос і пошкодження шин (за наявності у конструкції) 
Усі шини, включаючи запасну, повинні відповідати рекомендаціям виробника транспортного засобу відносно типу шин, 
розміру та швидкості. Не допускається наявність очевидних пошкоджень бокових поверхонь або протектора шин, що 
виникли внаслідок неправильного заїзду на узбіччя дороги або через інші грубі порушення. 
5. Механічний стан 
Регулярне обслуговування і ремонт в уповноваженому сервісному центрі відповідно до сервісної програми виробника 
Об’єкта лізингу повинні забезпечити його збереження в належному технічному стані. Наступні приклади, що найчастіше 
виникають внаслідок неправильного використання автомобіля, не можуть вважатися природним зносом транспортного 
засобу: 
Гальмівна система (за наявності у конструкції): 
Руйнування поверхні гальмівних дисків внаслідок контакту з металом після повного стирання фрикційних накладок на 
гальмівних колодках. 
Двигун (за наявності у конструкції): 
Заклинення двигуна внутрішнього згорання під час руху внаслідок браку мастильно-охолоджуючої рідини, мастила, або 
внаслідок руйнування внутрішніх компонентів, гідроудару 
Трансмісія (за наявності у конструкції) : 
Зісковзування (відсутня фіксація положення важеля перемикання передач при включеній передачі), неплавне 
перемикання коробки передач, пробуксовування зчеплення, шумна робота трансмісії або неефективна робота 
синхронізуючих приладів (синхронізаторів). 
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Додаток  
до Загальних умов Договору 

«НАДАННЯ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ» 
 

Графік ТО – перелік робіт, матеріалів та запчастин, що входять до переліку необхідних сервісних робіт визначених Заводом 
виробником та/або Постачальником Автомобіля(ів). 
Автомобіль – транспортний засіб, що є Об‘єктом лізингу за Договором, відносно якого здійснюється сервісне 
обслуговування відповідно до умов Додатку  «Надання сервісних послуг». 
Сервісна плата – плата Лізингоодержувача Лізингодавцю за надання послуг сервісного обслуговування, яка справляється 
відповідно до Додатку «Надання сервісних послуг».  
ДТП – дорожньо-транспортна пригода, що сталася з Автомобілем (автомобілями) в процесі його(їх) експлуатації під час дії 
Договору. 
СТО – станція технічного обслуговування (юридичні та/або фізичні особи (в т.ч. фізичні особи-підприємці), які проводять 
технічне обслуговування Автомобіля. СТО на якій будуть проводитися сервісні роботи необхідно уточнювати у Лізингодавця 
через клієнтську лінію підтримки ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ» за тел. +38 (044) 334-7-489. 
Знижка – знижка від роздрібних цін на сервісне обслуговування, яка надається Лізингоодержувачу в розмірі не більш ніж 
50% (п'ятдесят відсотків) від знижки, яку має Лізингодавець на СТО, на якій обслуговується Автомобіль(і) 
Лізингоодержувача в кожному окремому випадку. 

1.1. Лізингоодержувач замовляє на підставі відповідного Звернення, а Лізингодавець за додаткову плату, приймає на себе 

зобов'язання по сервісному обслуговуванню Автомобіля(ів), що містить у собі: 

регулярне технічне обслуговування відповідно до  Графіку ТО Автомобіля(ів); 

заміна витратних матеріалів, які не підпадають під гарантію (щітки склоочисників, гальмівні колодки, гальмівні диски і 

барабани, деталі ходової частини і т.п.). 

дрібні ремонти, які не підпадають під гарантію і не виникли із-за неправильної експлуатації Автомобіля(ів). 

долив технічних рідин, до норми (олива, охолоджуюча рідина, гальмівна рідина, трансмісійна олива і т.п.), окрім палива. 

надання консультацій при виборі, постачанні, використанні й обслуговуванні Автомобіля; 
реєстрації Автомобіля у відповідних органах та адміністрування постачання Автомобіля; 
проведення щорічних технічних оглядів у відповідних органах; 
надання послуг по забезпеченню функціонування цілодобової лінії екстреної допомоги; 
організація (супроводження) гарантійного обслуговування Автомобіля(ів); 
послуги по сезонній заміні шин (у разі замовлення такої послуги); 
адміністрування (супровід)  випадків, що мають ознаки страхових подій;  
надання додаткових послуг відповідно до переліку додаткових послуг у пункті 6.1.10. даного Додатку. 

1.2. В сервісне обслуговування Автомобіля(ів) не входить:  

ремонт двигуна Автомобіля(ів), спричинений недостатністю паливно-мастильних матеріалів, гідроудару або неправильної 

експлуатації; 

заміна каталізаторів; 

1.3. Сторони погодили: всі роботи, які необхідно проводити, замінювати та використовувати під час регламентного 

технічного обслуговуваннях Автомобіля(ів), що наведені в Сервісній книжці від заводу виробника Автомобіля та/або 

визначені Постачальником у Договорі купівлі-продажу (поставки) і в строк згідно регламенту, погоджуються 

Лізингоодержувачем автоматично і додаткового погодження Лізингодавцем не потребують. Всі інші сервісні послуги 

Лізингоодержувач зобов’язаний попередньо погодити з Лізингодавцем, перед виконанням таких послуг, за допомогою 

електронної пошти надіславши Лізингодавцю завірений відповідальною особою Лізингоодержувача рахунок з СТО. 

1.4. Лізингодавець надає, а Лізингоодержувач приймає послуги по сервісному обслуговуванню Автомобіля(ів) відповідно до 

умов цього Додатку і Законодавства України. Лізингоодержувач зобов’язується оплачувати послуги по сервісному 

обслуговуванню Автомобіля(ів) відповідно до умов цього Додатку. 

1.5. Сторони погодили, що для виконання обов’язків за цим Договором, Лізингодавець має право самостійно залучати будь-

яких третіх осіб (СТО) без їх додаткового погодження з Лізингоодержувачем. 

1.6. Сторони погодили наступний порядок взаємодії Сторін за цим Додатком в разі виникнення у Лізингоодержувача потреби 

у сервісному обслуговувані Автомобіля(ів): 

1.6.1. Лізингоодержувач звертається до Лізингодавця з відповідним Зверненням з зазначенням конкретної потреби у 

сервісному обслуговуванні Автомобіля(ів); 

1.6.2. Лізингодавець, після обробки відповідного Звернення Лізингоодержувача, визначає конкретне СТО, яке буде 

проводити вказане у конкретному Зверненні Лізингоодержувача сервісне обслуговування Автомобіля(ів), а також вартість 

вказаного сервісного обслуговування для Лізингоодержувача; 

1.6.3. Після підтвердження Лізингоодержувачем згоди з вартістю вказаного сервісного обслуговування, Лізингодавець 

зазначає конкретне СТО та час надання Лізингоодержувачем Автомобіля(ів) для проведення сервісного обслуговування. 

1.6.4. Підписання акту виконаних робіт Лізингоодержувачем на СТО є фактом прийняття робіт та відсутності подальших 

претензій щодо якості наданих послуг, при цьому всі вимоги Лізингоодержувача щодо якості послуг та гарантії 

пред‘являються до СТО на якому були наданні сервісні послуги. 

1.6.5. Лізингодавець після надання послуг щодо сервісного обслуговування на протязі 1 робочого дня виставляє рахунок 

Лізингоодержувачу, який підлягає обов’язковій оплаті на протязі 3-х робочих днів з дати виставлення такого рахунку. 

2.1. Розмір Сервісної плати визначається відповідно до фактично проведених робіт Лізингодавцем або третіми особами 
(враховуючи п.8 Додатку), з якими Лізингодавець підписав відповідні договори співпраці з СТО. 
2.2. Оплата Сервісної плати здійснюється на підставі виставленого рахунку від Лізингодавця на протязі 3-х робочих днів з 
моменту виставлення . 
Якщо строк сплати будь-якого сервісного платежу припадає на неробочий (вихідний, святковий або ін.) день, то 
Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити такий платіж не пізніше останнього робочого дня, який передує такому вихідному 
(святковому та ін.) дню.  
Рахунок вважається наданим Лізингоодержувачу, якщо він  був отриманий Лізингоодержувачем по пошті,  кур’єром, 
факсимільною копією або електронною адресою, що вказана у Договорі. 
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Вартість послуг, вважається сплаченою, з дати зарахування її на поточний рахунок Лізингодавця. 
2.3. Вартість сервісного обслуговування одного Автомобіля за цим Додатком не може перевищувати 10 000 (десять тисяч) 
гривень 00 коп. в місяць, крім випадків коли така вартість сервісного обслуговування оплачена Лізингоодержувачем авансом 
на рахунок Лізингодавця. 

2.4. Сервісна плата сплачується в гривні згідно умов цього Додатку. 

3.1. Лізингоодержувач має право замовляти послуги від Лізингодавця, які входять до переліку основних послуг Лізингодавця 

згідно Розділу 1 Додатку. 

3.2. У разі необхідності Лізингоодержувач має право за додаткову плату замовити Автомобіль для заміни на Попередній 

Автомобіль.  

4.1. Лізингоодержувач зобов’язаний приймати послуги від Лізингодавця, якщо послуги відповідають умовам цього Додатку. 

Лізингоодержувач зобов’язаний підписати та повернути Лізингодавцю Акт виконаних робіт не пізніше 7 числа кожного 

місяця, наступного за місяцем, протягом якого були надані послуги. 

4.2. Для надання Лізингодавцем послуг сервісного обслуговування Автомобіля(ів) Лізингоодержувач зобов’язаний 

забезпечити доставку Автомобіля(ів) на СТО, погоджену з Лізингодавцем, ключів запалювання та інших ключів від нього, а 

також документів необхідних для користування Автомобілем(ями) та виконання обов’язків за Додатком. 

4.3. Лізингоодержувач зобов’язаний оплачувати  послуги сервісного обслуговування Автомобіля(ів) і відшкодувати понесені 

додаткові витрати при їхній наявності при умові, що Лізингодавець попередив Лізингоодержувача про такі витрати. 

4.4. Лізингоодержувач зобов'язаний сповіщати Лізингодавця щонайменше за 3 робочі дні перед виконанням періодичного 

технічного обслуговування або ремонту, що не потребує негайного втручання. 

4.5. Сезонна заміна шин (у разі замовлення такої послуги) здійснюється Лізингодавцем відповідно до графіку заміни шин, 

встановленого Лізингодавцем. В разі не зручності запропонованої дати, нова дата встановлюється за домовленістю  Сторін. 

4.6. Лізингоодержувач зобов’язаний негайно інформувати Лізингодавця про будь-які технічні дефекти Автомобіля(ів), які є 

очевидними при зовнішньому огляді або які проявляються при управлінні Автомобілем(ями), про які стало відомо або 

наявність яких підозрюється Лізингоодержувачем в результаті використання Автомобіля(ів). 

5.1. Лізингодавець  має право залучати будь-яких  фізичних  і юридичних осіб з метою своєчасного і  якісного виконання 

зобов'язань за цим Додатком, а також передавати виконання своїх обов’язків за наведеним Додатком третім особам, якщо 

умови обслуговування при такій передачі не зміняться. Лізингоодержувач надає свою  безвідкличну  згоду на залучення 

Лізингодавцем будь-яких  фізичних і юридичних осіб з метою своєчасного і  якісного виконання зобов'язань за даним 

Додатком. 

5.2. У разі виникнення необхідності проведення додаткових сервісних робіт, які не входять до графіку планового технічного 

обслуговування, Лізингодавець має право замовляти виконання таких робіт, попередньо узгодивши їх вартість та обсяг із 

Лізингоодержувачем. 

6.1. Лізингодавець зобов’язаний на підставі відповідного звернення Лізингоодержувача: 

6.1.1. при наданні консультацій при використанні й обслуговуванні Автомобіля(ів): 

консультувати Лізингоодержувача по специфікації і комплектації Автомобіля(ів);  
консультувати при виборі СТО, щодо надання сервісних послуг; 
консультувати Лізингоодержувача при виборі додаткового устаткування по безпеці Автомобіля(ів); 
контролювати ризики при укладенні угоди з автодилером; 
надавати Лізингоодержувачу інформацію щодо регіональної політики по експлуатації Автомобіля(ів);  
консультувати Лізингоодержувача  по податкових питаннях при  різних альтернативах (купівля, сервіс, керування 
автопарком, лізинг і т.п.). 

6.1.2 при реєстрації Автомобіля(ів) у  відповідних органах: 

контролювати відповідність устаткування Автомобіля(ів) вимогам Лізингоодержувача; 
виконати всі процедури у відповідних державних органах (виконання оплати, перевірка VIN номерів, отримання 
реєстраційних номерних знаків). 

6.1.3 при проведені щорічних технічних оглядів Автомобіля(ів) у відповідних органах: 

при попередній домовленості з Лізингоодержувачем, організувати проведення Технічного огляду у відповідних органах і 
інформувати Лізингоодержувача про час проведення такого Технічного огляду; 
здійснювати всі необхідні дії, включаючи обов’язкові платежі у державні установи, що вимагаються згідно законодавства, 
для отримання та/або поновлення талону техогляду. 
6.1.4 при обслуговуванні Автомобіля(ів): 
виконувати адміністрування поточних ремонтів Автомобіля(ів) (включаючи швидку доставку якісних запчастин і якісний 
ремонт), які здійснюються за додаткову плату; 
надавати інструкції з експлуатації Автомобіля; 
на вимогу Лізингоодержувача надавати консультації щодо витрат палива, тощо. 

6.1.5 при проведенні регулярного технічного огляду Автомобіля(ів) відповідно до Графіку ТО: 

організувати проведення регулярного технічне обслуговування, замовляти вартість матеріалів та робіт, необхідних для 
виконання робіт відповідно до Графіку ТО. 

6.1.6 при наданні послуг по підтримці цілодобової лінії екстреної допомоги: 

надавати консультаційну допомогу по будь якому питанню по експлуатації Автомобіля(ів), автопарку чи обслуговування 
силами кваліфікованих консультантів (менеджерів) по  сервісу; 
надавати по телефону консультаційну і психологічну допомогу при  виникненні страхових  випадків, а також надавати 
безпосередню допомогу за додаткову плату; 
надавати первинну медичну консультацію за телефоном 
надавати інформацію щодо місцезнаходження та контактної інформації АЗС, СТО, компаній таксі, готелів, медичних 
закладів тощо  

6.1.7 при наданні послуг по організації гарантійного обслуговування Автомобіля(ів): 

організувати проведення гарантійного обслуговування Автомобіля(ів); 
представляти інтереси Лізингоодержувача при гарантійному ремонті Автомобіля(ів) постачальником (автодилером). 

6.1.8 при наданні послуг по сезонній заміні шин (у разі замовлення такої послуги): 

консультувати щодо вибору марки, моделі, типу і постачальника шин; 
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замінювати шини (на зимові чи літні по сезону) на колісних дисках два рази на рік згідно графіка заміни шин, встановленого 
Лізингодавцем; 
зберігати шини, що не використовуються на Автомобілі(ях) протягом сезону, у складських приміщеннях; 
контролювати стан шин, здійснюючи їх візуальну перевірку при обліку на складі. 

6.1.9 при наданні послуг по адмініструванню страхових випадків: 

при необхідності організувати огляд Автомобіля(ів) страховим інспектором; 
організувати ремонт, пов'язаний зі страховими випадками; 
пропонувати найбільш вигідні та доцільні умови страхування.  

6.1.10 надати пакет послуг за додаткову плату, що не входить у вартість послуг по сервісному обслуговуванню 

Автомобілів: 

надання змінного Автомобіля(ів); 
мийка, чищення Автомобіля(ів), заміна рідин; 
розміщення рекламних написів клієнта на Автомобілі(ях); 
доставка Автомобіля(ів); 
паркування Автомобіля(ів); 
адміністрування витрат по паливу, включаючи шляхові аркуші і звіти; 
надання водіїв (на постійній або тимчасовій основі); 
додаткове страхування Автомобіля(ів); 
продаж існуючих Автомобілів, що будуть замінені Автомобілями  від Лізингодавця; 
оформлення документів для поїздок за кордон; 
відновлення  номерних знаків та реєстраційних документів на Автомобіль(і); 
на вимогу Лізингоодержувача здійснити придбання та постачання та/або встановлення шин і додаткового обладнання не 
передбаченого Специфікацією Автомобіля(ів); 
організація проведення ремонтів, що не покриваються страхуванням або гарантією; 
інші послуги за домовленістю Сторін. 

7.1. У випадку невиконання чи не належного виконання взятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність 

відповідно до чинного Законодавства України. 

7.2. У разі затримки здійснення  Сервісної плати  за цим Додатком Лізингоодержувач сплачує неустойку, що складається з: 

I) пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно здійсненого платежу за кожен день прострочення та 

II) штраф у розмірі 10% від суми несвоєчасно здійсненого платежу, якщо прострочення здійснення платежу становить від 1 

до 15 днів або 20% від суми несвоєчасно здійсненого платежу, якщо прострочення здійснення платежу становить більше 

16 днів. Штраф, визначений даним пунктом Додатку сплачується на вимогу Лізингодавця не пізніше трьох робочих днів з 

дня її надсилання Лізингоодержувачу.  

7.3. Сторони погодили право Лізингодавця припинити або призупинити надання послуг за  цим Додатком у разі затримки по 

сплаті Сервісної плати чи неустойки, або порушення Лізингоодержувачем зобов’язань за будь-яким укладеними між 

Сторонами Договором фінансового лізингу чи будь-яким іншим Договором. 

 


