
___________________                   ___________________                 ___________________ 

Лізингодержувач              Поручитель            Лізингодавець 

(Ім’я, Прізвище, найменування, посада)               (Ім’я, Прізвище, найменування, посада)        (Ім’я, Прізвище, найменування, посада) 

 

ДОГОВІР 
ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ №  

м. Київ         « » __________ 2018р. 
 
СТОРОНИ:  

 ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ ПОРУЧИТЕЛЬ 
Найменування/ПІП    

Фактична 
адреса/проживання 

   

Юридична адреса/місце 
реєстрації 

   

Код 
ЄДРПОУ/ідентифікаційни
й код  

   

ІПН/№ свідоцтва 
платника ПДВ/паспортні 
дані, дата видачі та ким 
виданий 

   

Банківські реквізити    

В особі/повноваження    

Статус платника    

Телефон, адреса e-mail 
для листування та 
відправки рахунків 

   

 
ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ: 

Найменування (марка, модель) 
автомобіля 

 

Специфікація (об’єм двигуна, КПП, тип 
палива, колір) 

 

VIN код  

Рік випуску  

Пробіг, км  

Вартість автомобіля на момент 
укладання Договору, з ПДВ* 
*Вартість Предмета лізингу може 
змінюватися до підписання Акту 
приймання-передачі внаслідок зміни 
вартості Постачальником у зв’язку зі 
зміною курсу, розміру митних зборів,   ціни 
виробника. 

 

Постачальник – найменування, код 
ЄДРПОУ,  місце знаходження 
автомобіля/Продавець- ПІП, ІПН, 
паспортні дані, дата видачі та орган, 
що видав, місце знаходження 
автомобіля 

 

 
УМОВИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ: 



___________________                   ___________________                 ___________________ 

Лізингодержувач              Поручитель            Лізингодавець 

(Ім’я, Прізвище, найменування, посада)               (Ім’я, Прізвище, найменування, посада)        (Ім’я, Прізвище, найменування, посада) 

 

Строк лізингу  

Місце передачі предмета лізингу  

Страхування здійснює   

Види страхування та розміри франшиз  

Територія дії страхування    

Загальна сума лізингових платежів  

Викупна вартість  

Порядок сплати лізингових платежів  

Право керування Предметом лізингу  

 
У випадках збільшення витрат Лізингодавця, в тому числі введення нових та/або збільшення 

розміру діючих податків, зборів, інших обов’язкових платежів, зміни умов страхування 

Предмета лізингу, зміни умов фінансування кредитором Лізингодавця (в тому числі 

процентної ставки за користування кредитом, але не частіше одного разу на рік) розмір 

лізингових платежів, а також дата нарахування та оплати лізингових платежів за Договором 

можуть бути змінені шляхом укладення Сторонами Додаткової угоди.  

Лізингоодержувач придбаває Предмет лізингу після завершення погодженого строку лізингу 
за викупною ціною*, визначеною Лізингодавцем. 
*викупна ціна – останній лізинговий платіж, розмір якого вказаний в Графіку покриття витрат 
та виплати лізингових платежів. 
 
Цей Договір фінансового лізингу, укладений у відповідності з вимогами чинного 
законодавства України та внутрішніх правил надання фінансових послуг, затверджених 
Лізингодавцем, набуває чинності з моменту підписання і діє до повного виконання Сторонами 
зобов’язань за Договором фінансового лізингу.  
 
Своїм підписом Лізингоодержувач підтверджує факт отримання Договору фінансового лізингу 
разом з додатками до Договору в дату його укладання.   
  
Своїм підписом на цьому документі Лізингоодержувач підтверджує, що він ознайомився та 
зрозумів усі умови Договору фінансового лізингу, Загальних умов фінансового лізингу, 
рахунків для лізингових платежів, Графіка покриття витрат та виплати лізингових платежів, 
погоджується що всі вищезазначені документи є невід’ємними частинами цього Договору 
фінансового лізингу та мають обов’язкову силу для Лізингоодержувача.  Лізингоодержувач  
підтверджує,  що  йому  зрозумілі  наслідки  укладення  цього  Договору і він зобов’язується 
дотримуватися усіх його умов, в тому числі щодо порядку та розміру сплати лізингових та 
інших платежів, що  можуть змінюватися відповідно до Договору, щодо відповідальності та 
розміру штрафних санкцій, зміни, припинення, відмови від Договору, порядку та суми 
дострокового викупу Предмета лізингу тощо.  
 
Своїм підписом в цьому документі Лізингоодержувач також підтверджує отримання 
страхового полісу да Договорів страхування, а також те, що він ознайомився з умовами 
страхування та зобов’язується дотримуватися усіх умов, передбачених відповідними 
Договорами страхування.  
 



___________________                   ___________________                 ___________________ 

Лізингодержувач              Поручитель            Лізингодавець 

(Ім’я, Прізвище, найменування, посада)               (Ім’я, Прізвище, найменування, посада)        (Ім’я, Прізвище, найменування, посада) 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Лізингоодержувач надає 
Лізингодавцю дозвіл/згоду, в т.ч. підтверджує отримання згоди керівників, головного 
бухгалтера, засновників та інших осіб, пов’язаних із діяльністю Лізингоодержувача (юридичної 
особи), на обробку персональних даних без будь-яких обмежень в рамках виконання цього 
Договору у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи в базі 
персональних даних клієнтів Лізингодавця, та передачу  даних  третім  особам,  з  метою  
забезпечення  реалізації  відносин  у  сфері  надання  послуг  
фінансового лізингу (в т.ч. з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних  злочинним шляхом,  фінансуванню  тероризму  
та  фінансуванню  розповсюдження  зброї  масового знищення»), а також надає згоду на збір, 
зберігання, використання, поширення та отримання Лізингодавцем інформації, яка  складає  
його  кредитну  історію  в  межах  Договору,  через  будь-яке  бюро  кредитних  історій  та  інші  
інформаційні джерела, третіх осіб відповідно до чинного законодавства.  
 
Лізингоодержувач також надає згоду на внесення Лізингодавцем до Державного реєстру 
обтяжень рухомого майна запису про заборону відчуження Предмета лізингу до повного 
виконання Лізингоодержувачем зобов’язань за Договором фінансового лізингу (такий запис 
вноситься Лізингодавцем з метою унеможливлення продажу Предмета лізингу третім особам 
шляхом здійснення шахрайських дій, в графі «Боржник» цього запису зазначається 
Лізингоодержувач). 
Якщо Лізингоодержувач є фізичною особою, цей Договір фінансового лізингу разом з 
додатками, що є невід’ємними його частинами, підлягає нотаріальному посвідченню. Всі 
витрати, пов’язані з таким посвідченням несе Лізингоодержувач. У такому випадку Договір 
фінансового лізингу вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення та 
укладається у 3 (трьох) примірниках, а за наявності Поручителя – у 4 (чотирьох) примірниках. 
Якщо Лізингоодержувач є фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, цей 
Договір фінансового лізингу разом з додатками, що є невід’ємними його частинами, 
вважається укладеним з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками (за 
наявності) Сторін. У такому випадку Договір фінансового лізингу укладається у 2 (двох) 
примірниках, а за наявності Поручителя – у 3(трьох) примірниках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лізингодавець: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАС ЛІЗИНГ УКРАЇНА»  
 
Директор 
 
 
____________________________________ 



___________________                   ___________________                 ___________________ 

Лізингодержувач              Поручитель            Лізингодавець 

(Ім’я, Прізвище, найменування, посада)               (Ім’я, Прізвище, найменування, посада)        (Ім’я, Прізвище, найменування, посада) 

 

 
 
 
Лізингоодержувач: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХХХ»  
Директор 
 
 
____________________________________ 
 
 
Поручитель:  
ХХХХХХХХХХ 
 
__________________________________  


