




























 

 

 

13.1.1.  При виконанні зобов’язань за Договором Сторони можуть здійснювати електронний документообіг в частині 
складання, оформлення та обміну первинних бухгалтерських документів. 
 
13.2. Лізингодавець має право відступати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам. Отримання згоди 
Лізингоодержувача в цьому разі не вимагається. Лізингодавець в письмовому вигляді (у формі паперового або 
електронного документу) повідомляє Лізингоодержувача  про факт відступлення права вимоги за договором фінансового 
лізингу на вказані в Договорі реквізити Лізингоодержувача. 

13.2.1. У разі переходу права власності на Об’єкт лізингу від Лізингодавця до іншої особи, права та обов’язки 
Лізингодавця за цим Договором переходять до нового власника (Новий Лізингодавець). В цьому випадку, 
Лізингоодержувач зобов’язаний власними силами і за свій кошт надати Об’єкт лізингу та документ про реєстрацію права 
власності, для здійснення реєстраційних дій по реєстрації права власності на Об’єкт лізингу,  у визначені Лізингодавцем 
та /або Новим Лізингодавцем (Новим власником), час і місце.   
13.2.2. Лізингоодержувач попереджений Лізингодавцем про те, що майнові права на отримання лізингових та інших 
платежів за Договором та/або Об’єкт Лізингу, можуть бути передані Лізингодавцем в заставу на весь термін дії Договору, 
і не заперечує проти цього. Лізингоодержувач зобов’язаний сприяти Лізингодавцю в реалізації цього права та в разі 
отримання відповідної вимоги надати Лізингодавцю документи, необхідні для здійснення застави (лист-згода тощо) 
та/або Об’єкт лізингу для огляду. 
 
13.3. Лізингоодержувач не має права відступати свої права та обов’язки, що випливають з Договору, третім особам без 
попереднього письмового узгодження з Лізингодавцем. 
 
13.4. Сторони домовились, що Лізингодавець має право витребувати, а Лізингоодержувач зобов’язаний надати на першу 
вимогу Лізингодавця документи та відомості, які необхідні для ідентифікації та/або верифікації (в тому числі 
встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Лізингоодержувача, з’ясування 
його особи, суті діяльності, фінансового стану з метою виконання вимог законодавства України, що регулює відносини у 
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У разі невиконання зазначених вимог, Лізингодавець має 
право діяти відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмивання)  доходів, одержаних злочинним шляхом. 
 
13.5. Лізингоодержувач ознайомлений і попереджений Лізингодавцем про особливості, недоліки та потенційну небезпеку, 
яку Об’єкт лізингу може становити для життя, здоров’я, репутації або майна Лізингоодержувача та інших осіб 
(навколишнього середовища) або призвести до пошкодження самого Об’єкта лізингу. 
 
13.6. Лізингоодержувач підтверджує надання Лізингодавцем йому наступної інформації про: 
- умови надання фінансової послуги із зазначенням вартості цієї послуги для Лізингоодержувача; 
- умови надання додаткових послуг, пов’язаних із фінансовим лізингом, та їх вартість (у разі надання таких послуг); 
- порядок сплати податків і зборів за рахунок Лізингоодержувача внаслідок отримання послуги фінансового лізингу (якщо 
Лізингодавець виступає податковим агентом Лізингоодержувача); 
- правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з Лізингоодержувачем внаслідок дострокового припинення надання 
послуги фінансового лізингу; 
- механізм захисту прав споживачів Лізингодавцем та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі 
надання послуги фінансового лізину; 
- реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а 
також реквізити органів з питань захисту прав споживачів. 

 
13.7. Сторони, їх представники, підтверджують, що вони ознайомлені зі змістом своїх прав, передбаченим Законом 
України «Про захист персональних даних». 
13.7.1. Прийнявши умови цього Договору з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних 
даних Лізингоодержувач надає Лізингодавцю дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на збирання, одержання, 
реєстрацію, накопичення, передачу, обробку, зберігання його персональних даних (будь-яка інформація про фізичну 
особу, в тому числі, але не виключно, інформація щодо: прізвища, імені, по батькові, інформації, яка зазначена в паспорті 
(або іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, дати, місця 
народження, громадянства, місця проживання або перебування, дані про освіту, професію, місця,посади та стаж роботи,  
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