ДОГОВІР ЛІЗИНГУ № ___
м. ____________

_______ _______ року
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______________ найменування юридичної особи_______, надалі ‒ «Лізингодавець», в
особі __________, який діє на підставі __________, з однієї сторони, та ______________
найменування юридичної особи_______, надалі ‒ «Лізингоодержувач», в особі
______________, який (а) діє на підставі _________, з іншої сторони, уклали цей Договір (надалі
– «Договір») про наступне:
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЦІНА ДОГОВОРУ, РОЗМІР І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ

U

2.

.U

A

IL

AW

U

.U

A

1.1.
За цим Договором Лізингодавець зобов’язується передати Лізингоодержувачу у
володіння та користування на певний строк майно (надалі – «Предмет лізингу»), спеціально
придбане ним у визначеного Лізингоодержувачем Постачальника відповідно до встановлених
Лізингоодержувачем специфікацій та умов, а Лізингоодержувач зобов’язується прийняти цей
Предмет лізингу, користуватись ним за цільовим призначенням, сплачувати Лізингодавцю плату
(надалі – Лізингові платежі) та в кінці строку дії Договору придбати Предмет лізингу собі у
власність за ціною, визначеною в цьому Договорі.
1.2.
Основні характеристики Предмета лізингу:
Назва:……………………….
Рік виробництва:…………..
Серійний номер:…………..
Постачальник
Ціна Предмета лізингу
Термін поставки
1.3.
Лізингоодержувач заявляє, що вибір Предмета лізингу, так само як і вибір
Постачальника було здійснено Лізингоодержувачем, Предмет лізингу та умови поставки
повністю відповідають вимогам Лізингоодержувача.
1.4.
Протягом усього строку дії цього Договору право власності на Предмет лізингу
залишається за Лізингодавцем.
1.5.
З метою виконання цього Договору Лізингодавець укладе договір поставки
Предмета лізингу (далі ‒ «Договір поставки») лише після сплати на рахунок Лізингодавця авансу
у рахунок початкового Лізингового платежу згідно з п.п. 2.2.5., 2.3.4. і здійснення всіх видів
забезпечень згідно з п. 11.3. та виконання п. 11.4. цього Договору.
1.6.
Місцем знаходження Предмета лізину протягом усього строку дії Договору
є:__________________.
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2.1.
Фінансові умови
2.1.1. Строк лізингу в місяцях (строк лізингу): ____ місяці.
2.1.2. Валюта здійснення розрахунків: ___________________.
2.1.3. Валюта обчислення: ____.
2.1.4. Операційний збір _________________________________.
2.1.5. Початковий Лізинговий платіж: _____________________________.
2.1.6. Щомісячний Лізинговий платіж складає: __________________________.
Склад лізингових платежів може включати:
а) відшкодування частини вартості Предмета лізингу;
б) сплату комісії (процентів) згідно з умовами цього Договору.
2.1.7. Вартість
викупу
Предмета
лізингу
(залишкова
вартість):
_______________________________.
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2.2.
Розрахунок і коригування Лізингових платежів
2.2.1. Усі витрати Лізингодавця, пов’язані з придбанням Предмета лізингу,
розподіляються на витрати:
‒ що входять до бази обчислення Лізингових платежів;
‒ що не входять до бази обчислення Лізингових платежів.
2.2.2. Витрати, що не входять до бази обчислення Лізингових платежів:
Лізингоодержувач відшкодовує Лізингодавцю наступні витрати, що нестиме останній у
зв’язку з придбанням і фінансуванням Предмета лізингу, а саме:___________________.
2.2.3. База
обчислення
Лізингових
платежів:___________________________________________.
2.2.4. Вартість Предмета лізингу в гривнях:____________________________.
2.2.5. Авансовий
платіж
у
рахунок
початкового
Лізингового
платежу:______________________.
2.3.
Порядок оплати Лізингових платежів:
2.3.1. Терміни і розмір окремих Лізингових платежів визначено у графіку сплати
Лізингових платежів. Графік сплати Лізингових платежів надається Лізингоодержувачу протягом
7 календарних днів з моменту отримання Лізингодавцем Акта прийому-передачі.
2.3.2. Усі платежі, передбачені Договором, Лізингоодержувач здійснює на рахунок
Лізингодавця р/р ____________________ з призначенням платежу «За послуги лізингу згідно
з рахунком-фактурою № ___ від ______ 20__ року, у т. ч. ПДВ ____».
2.3.3. При здійсненні кожного платежу на платіжному документі має бути зазначений
номер рахунку-фактури.
2.3.4. Лізингоодержувач сплачує авансовий платіж у рахунок початкового Лізингового
платежу протягом 5-ти календарних днів від дати підписання Договору на підставі рахункуфактури, виставленого Лізингодавцем.
2.3.5. Лізингоодержувач сплачує різницю між остаточною сумою початкового
Лізингового платежу у гривнях і сплаченим авансовим платежем у рахунок початкового
Лізингового платежу протягом 5-ти календарних днів на підставі рахунку-фактури.
2.3.6. Відшкодування витрат Лізингодавця, пов’язаних із залученням коштів на період
від дати сплати Авансового платежу (Авансових платежів) Постачальникові до дати підписання
Акта прийому-передачі, здійснюється протягом 5-ти календарних днів на підставі рахункуфактури.
2.3.7. Лізингоодержувач сплачує операційний збір протягом 5-ти календарних днів від
дати підписання Договору на підставі рахунку-фактури, виставленого Лізингодавцем.
Операційний збір поверненню Лізингоодержувачу не підлягає.
2.3.8. Щомісячні Лізингові платежі. Перший лізинговий платіж підлягає сплаті протягом
5-ти календарних днів з моменту початку лізингу, але не пізніше останнього дня поточного
місяця. Підставою для здійснення сплати щомісячних Лізингових платежів є рахунки-фактури.
Наступні щомісячні лізингові платежі підлягатимуть сплаті до п’ятого, десятого, п’ятнадцятого,
двадцятого чи двадцять п’ятого числа місяця, починаючи з місяця, наступного після місяця, в
якому почався лізинг, залежно від того, яке з цих чисел місяця буде найближчим до числа місяця,
з якого розпочався лізинг. Обов’язок сплати кожного наступного Лізингового платежу
виникатиме одного й того самого числа кожного наступного місяця. Якщо сума оплати була
нижчою або вищою від належного платежу, різниця буде включена в рахунок-фактуру для
оплати наступного Лізингового платежу.
2.3.9. У разі придбання Предмета лізингу в кінці строку дії Договору згідно з п. 11.2.
Договору, Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити залишкову вартість протягом п’яти днів на
підставі рахунку-фактури, але не пізніше 30-денного терміну з моменту виникнення зобов’язання
сплати останнього Лізингового платежу.
2.3.10. Витрати
Лізингодавця,
передбачені
Договором,
відшкодовуються
Лізингоодержувачем на підставі відповідного рахунку-фактури.
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2.3.11. Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати самостійно або відшкодовувати
Лізингодавцю всі витрати, у тому числі витрати на податки та платежі, пов’язані з експлуатацією
та/або користуванням Предметом лізингу, та компенсувати інші витрати, які несе Лізингодавець,
як власник Предмета лізингу.
2.3.12. У разі несвоєчасного внесення будь-якого платежу із платежів, передбачених у
цьому Договорі, Лізингоодержувач зобов’язується сплатити Лізингодавцю пеню, на підставі
рахунків-фактур, які будуть виставлятися щомісячно та/або щоквартально та при достроковому
припиненні Договору (за ініціативою Лізингодавця). Розмір пені розраховується наступним
чином:________________________________.
2.3.13. Усі платежі, отримані Лізингодавцем від Лізингоодержувача, можуть бути
зараховані у наступному порядку: штрафні санкції; інші відшкодування; лізингові платежі.
2.3.14. Неотримання рахунку-фактури на будь-який лізинговий платіж не звільняє
Лізингоодержувача від обов’язку сплати даного платежу. Якщо через встановлення вартості
Лізингових платежів в іноземній валюті Лізингоодержувач не знає еквіваленту розміру платежу в
гривні, на який він не отримав рахунок, він зобов’язаний заплатити платіж за курсом цієї
валюти, встановленим Національним банком України на день здійснення платежу.
ПОСТАВКА ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ
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3.1.
Поставка Предмета лізингу здійснюється на умовах та в строки, передбачені
Договором поставки. Фактичне приймання Предмета лізингу від Постачальника здійснюється
Лізингоодержувачем.
3.2.
Лізингоодержувач не має права відмовитись від прийняття Предмета лізингу, крім
випадку, коли він заявив Постачальнику претензії щодо недоліків Предмета лізингу, або коли
прострочення поставки Предмета лізингу перевищує 15 календарних днів. При прийнятті
Предмета лізингу від Постачальника Лізингоодержувач зобов’язаний негайно перевірити
Предмет лізингу і повідомити Постачальника про виявлені недоліки. Копію Акту про виявлені
недоліки Лізингоодержувач зобов‘язаний надіслати Лізингодавцю протягом 5 календарних днів
з моменту його складання.
3.3.
У разі затримки поставки чи неможливості поставки Лізингоодержувач не в праві
висувати Лізингодавцю претензії щодо передачі у користування Предмета лізингу.
Лізингодавець цим Договором передає Лізингоодержувачу право на пред’явлення претензій з
приводу затримки поставки чи неможливості поставки, недоліків Предмета лізингу
безпосередньо до Постачальника Предмета лізингу, за винятком претензій з приводу уже
заплаченої Постачальнику ціни придбання Предмета лізингу.
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4.
СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ
4.1.
Страхування Предмета лізингу здійснюється на весь строк дії цього Договору
Лізингоодержувачем і за його власний рахунок.
4.2.
При укладанні договору страхування Лізингоодержувачем Лізингодавець на
власний розсуд обирає страхову компанію та/або брокерську компанію, а також визначає умови
договору страхування.
4.3.
Істотною умовою договору страхування є те, що вигодонабувачем для отримання
страхового відшкодування призначається Лізингодавець.
4.4.
За договором страхування Предмет лізингу має бути застрахований від випадкової
втрати, знищення чи пошкодження, в обсязі, в якому зазвичай страхуються предмети даного
виду.
4.5.
Копія договору страхування надсилається Лізингодавцю не пізніше, ніж за
1 робочий день до підписання Акта прийому-передачі згідно з п. 7.2. цього Договору.
4.6.
Страхові платежі сплачуються Лізингоодержувачем на умовах договору
страхування.
4.6.1.
У випадку, коли строк дії договору страхування менший, ніж строк лізингу,
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Лізингоодержувач зобов’язаний надіслати Лізингодавцю копію договору страхування, в якому
засвідчується факт пролонгації періоду страхування, а також копії документів, які
підтверджують факт сплати страхових платежів не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати
закінчення попереднього періоду страхування.
4.6.2.
В разі прострочення сплати страхового платежу Лізингоодержувач
зобов’язаний сплатити Лізингодавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного
банку України від суми страхового платежу за кожен день прострочення протягом 5-ти
календарних днів з дати рахунку-фактури.
4.7.
Лізингоодержувач зобов’язаний надсилати Лізингодавцю копії документів, які
підтверджують факт сплати страхових платежів згідно з договором страхування, протягом 3-х
робочих днів від дня їх фактичної сплати.
4.8.
У разі невиконання п.п. 4.5., 4.6., 4.7. Лізингодавець має право самостійно
здійснити страхування Предмета лізингу. При цьому, Лізингоодержувач відшкодовує витрати
Лізингодавця на страхування.
4.9.
При настанні страхового випадку в той час, коли Предмет лізингу опинився
незастрахованим через невиконання п.п. 4.5., 4.6., 4.7., Лізингоодержувач зобов’язаний у 10денний строк з моменту його настання відшкодувати Лізингодавцю всі збитки, спричинені
незастрахованому Предмету лізингу, якби він був застрахований від випадків/подій, перелічених
у п. 4.4. цього Договору.
4.10. Лізингоодержувач зобов’язаний укласти договір страхування цивільної
відповідальності за збитки, завдані третім особам, на весь строк дії цього Договору, якщо норми
права передбачають обов’язок укладання такого договору страхування.
4.11. У разі настання страхового випадку Лізингоодержувач зобов’язаний діяти згідно з
умовами договору страхування, а також протягом 24-х годин надіслати Лізингодавцю телеграму,
факс або інше документарне повідомлення про настання страхового випадку.
4.12. У разі, якщо Лізингодавець не отримає через невиконання або порушення
Лізингоодержувачем умов договору страхування належних йому страхових виплат,
Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцеві повну вартість ремонту Предмета Лізингу у випадку
його пошкодження, або повну страхову суму Предмета лізингу у випадку його крадіжки або
повної втрати у 10-денний строк з моменту настання страхового випадку.
4.13. Лізингоодержувач несе матеріальну відповідальність за будь-які додаткові
пошкодження Предмета лізингу, які можуть виникнути до відшкодування збитків відповідно до
розпоряджень страхової компанії або за рішенням суду.
4.14. У разі пошкодження Предмета лізингу, що підлягає ремонту, Лізингоодержувач
зобов’язаний проконсультуватись з Лізингодавцем стосовно вибору суб’єкта, який здійснює
ремонт, якщо тільки це не суб’єкт, що має належні повноваження і дозволи від виробника
Предмета лізингу, чи, у разі збитків, на які поширюється страхування, – суб’єкт, визначений
Страховиком. Усі витрати, пов’язані з ремонтом, зокрема витрати на буксирування,
покладаються на Лізингоодержувача, якщо тільки договір страхування не передбачає покриття
цих витрат Страховиком.

