ДОГОВІР ПРО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ №___
м. _________

_________________ року
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Первісний кредитор: _________________, ЄДРПОУ ____________, місцезнаходження
якого: ______________, в особі _______________________, який діє на підставі
________________, з однієї сторони, та Новий кредитор: ____________________, код
ЄДРПОУ___________, місцезнаходження якого: ________________, в особі _______________,
який діє на підставі ________________________, з другої сторони, разом іменуються –
«Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про відступлення права вимоги,
надалі – «Договір», про наступне.
1. Предмет Договору
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1.1.
Відповідності до умов цього Договору Первісний кредитор відступає Новому
кредитору Право вимоги до Боржника ______ найменування __________________, що належить
Первісному кредитору на підставі ________________________, а Новий кредитор зобов’язується
прийняти зазначене вище Право вимоги.
1.2.
Новий кредитор після переходу до нього Права вимоги стає кредитором за
__________ вказати договір, за яким здійснюється відступлення права вимоги _____________, та
одержує право замість Первісного кредитора вимагати від Боржника/Боржників належного
виконання ними зобов’язань у межах переданого Права вимоги. Права кредитора до Нового
кредитора у повному обсязі.
1.3.
Сторони погоджуються, що Первісний кредитор не відповідає перед Новим
кредитором за невиконання або неналежне виконання Боржником грошових зобов’язань, права
стосовно яких відступаються відповідно до цього Договору. Первісний кредитор не відповідає
перед Новим кредитором, якщо одержані ним від Боржника суми будуть меншими від сум,
сплачених відповідно Новим кредитором Первісному кредиторові.
1.4.
Сторони цим домовились, що Первісний кредитор може долучити Нового
кредитора до справи у якості позивача/стягувача (шляхом процесуального правонаступництва
або іншим чином) в усіх існуючих спорах, судових процесах і провадженнях стосовно Прав
Вимоги за Кредитним договором, в яких бере участь Первісний кредитор, в тій мірі, в якій це не
заборонено законодавством, що застосовується. У випадках, коли українське законодавство не
залишає можливості для того, щоб долучити Нового кредитора до справи в якості
позивача/стягувача (шляхом процесуального правонаступництва або іншим чином) в існуючих
спорах, судових процесах і провадженнях, Новий кредитор та Первісний кредитор проведуть
переговори у дусі доброї волі для того, щоб знайти спосіб вирішення питання про передачу
вигоди від відповідних рішень судів, судових процесів або проваджень Новому кредитору.
1.5.
Сторони цим погоджують, що Новий кредитор повідомлений про всі події й
обставини, які відомі Первісному кредитору, та мають/мали відношення до зобов’язання, за яким
здійснюється відступлення права вимоги та/або до його виконання, і могли б вплинути на
рішення Нового кредитора при укладенні даного Договору. Новий кредитор приймає на себе
ризик стосовно Прав Вимоги за ____________ вказати договір, за яким здійснюється
відступлення права вимоги________________ та не матиме в майбутньому ані претензій, ані
вимог щодо повернення сплаченої Первісному кредитору Ціни продажу.
1.6.
Цей Договір спрямований на врегулювання цивільних правовідносин, що
виникають з приводу та у зв’язку з відступленням у порядку та на умовах, визначених цим
Договором та законодавством України, Первісним кредитором Новому кредитору права вимоги,
належного Первісному кредитору, в межах яких Новий кредитор стає кредитором за __________
вказати договір, за яким здійснюється відступлення права вимоги _____________. Сторони цим
погоджуються, що до цього Договору застосовуються положення Цивільного кодексу України
про відступлення прав вимоги, передбачені ст.ст. 512‒519 цього Кодексу.
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