


























 

 

порядку до моменту передачі Об'єкта лізингу, письмово повідомивши про це іншу Сторону, та вчинити всі дії, 
передбачені діючим законодавством.  
 

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
 
12.1. Сторони підтверджують, що текст Договору зі всіма додатками та додатковими угодами, будь-які матеріали, 
інформація та відомості, які стосуються  Договору, є конфіденційними і не можуть бути передані третім особам без 
письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли така передача пов’язана з одержанням офіційних дозволів, 
документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених 
чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін за Договором. 
 
12.2. Не є розголошенням конфіденційної інформації надання такої інформації:  
• співробітникам, службовцям або представникам Лізингодавця, якщо таке розголошення інформації є необхідним для 

виконання ними своїх обов’язків; 
• афілійованій компанії Лізингодавця, в тому числі материнській та сестринській (пов’язаній) компаніям ТАС Груп, за 

умови, що така компанія зобов’язана не розголошувати конфіденційну інформацію третій стороні, крім випадків, коли 
таке розголошення здійснюється відповідно до вимог законодавства; 

• якщо таке розголошення здійснюється на підставі рішення суду або іншого уповноваженого законодавством органу; 
• аудиторам, страховим компаніям чи юридичним та іншим професійним радникам Лізингодавця. 
 

13. ІНШІ УМОВИ 
 
13.1. Всі повідомлення, вимоги або інша кореспонденція направляються Стороні в письмовому вигляді (у формі 
паперового або електронного документу) поштою рекомендованим або цінним листом або кур’єрською доставкою з 
повідомленням про вручення за місцезнаходженням (місцем реєстрації/проживання) Сторони або на вказані в Договорі 
реквізити Лізингоодержувача. Повідомлення, направлене на електронну пошту Лізингоодержувача, вважається 
доставлене в дня, наступного за днем відправки. Будь-які ризики, пов’язані із зміною адреси та 
неповідомленням/невчасним повідомленням Лізингодавця про таку зміну – несе Лізингоодержувач.  
У разі, якщо Сторона змінить місцезнаходження/місце реєстрації та/або фактичну адресу/місце проживання, які зазначені 
у відповідному Договорі, та не повідомить про це письмово іншу Сторону, всі повідомлення та інша кореспонденція, 
направлена Стороною на адресу іншої Сторони, зазначену у Договорі чи змінену шляхом письмового повідомлення, 
вважаються належним чином відправленими Стороною та отриманими іншою Стороною. При цьому, достатнім доказом 
направлення Сторонами одна одній повідомлень, вимог та іншої кореспонденції є поштова квитанція (чек) про 
направлення рекомендованого листа, опис вкладення у цінний лист чи повідомлення про вручення (у разі відправки 
кур’єром). При цьому всі повідомлення, що направлені поштою на адресу Лізингоодержувача вважаються доставленими 
через 6 (шість) робочих днів з дня, наступного за днем відправки. 
 
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, 
сімейного, соціального стану, номерів контактних телефонів/факсів, дані про платоспроможність Лізингоодержувача, у 
тому числі, про належність йому на праві власності майна, про розмір доходів, адреси електронної пошти тощо (надалі - 
«Персональні дані»), з метою оцінки фінансового стану Лізингоодержувача та його спроможності виконати зобов’язання 
за Договором, а також захисту своїх прав та інтересів в процесі належного виконання зобов’язань по Договору. 
 
13.7.2. Також Лізингоодержувач підтверджує, що : 
 
- надав свою безумовну згоду на те, що Лізингодавець має право збирати, одержувати, реєструвати, накопичувати, 
систематизувати, обробляти,використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) Персональні 
дані Клієнта та/або інформацію, яка стала відома або може стати відомою Лізингодавцю при укладенні та виконанні 
Договору, будь-яким третім особам - контрагентам (партнерам, іншим пов’язаним/афілійованим особам) Лізингодавця, які 
будуть залучені на власний розсуд останнім на договірній основі до процесу обслуговування Договору з метою 
належного виконання Лізингодавцем та відповідною третьою особою умов укладених договорів; 
 
- надав свою безумовну згоду на те, що Лізингодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан 
Лізингоодержувача до третіх осіб, які пов'язані з Лізингоодержувачем родинними, сімейними, особистими, діловими, 
професійними або іншими відносинами; 
- надав свою безумовну згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Лізингоодержувача 
перед Лізингодавцем на підставі цього Договору, Лізингодавець має право передати Персональні дані                                             
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