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ДОГОВІР комерційної концесії (франчайзингу) №____ 

м. Івано-Франківськ                                                                                                             «____» ______________ 

2018 р. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕНДОР-ФІНАНС» (надалі іменується 

«Правоволоділець») в особі директора Бондара Олександра Валерійовича, що діє на підставі Статуту, з одного 

боку, та ФО  

ПІП______________________________паспорт 

серії____________виданий_________________________________в області   від____________          року 

(надалі іменується «Користувач») з другого боку, уклали цей Договір комерційної концесії (франчайзингу) 

(надалі іменується «Договір») про таке:  

 

1. ПРЕДМЕТ ТА ЦІНА ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Правоволоділець зобов'язується надати 

Користувачеві, для надання останнім послуг з надання фінансових кредитів  фізичним особам за адресою:   

м.                                                          .                                                                                                                                             

на обумовлений цим Договором строк комплекс виключних прав на використання власної торговельної марки 

– CASHBOX «ГРОШІ ДО ЗАРПЛАТИ», фірмового найменування, комерційної інформації, а також 

комерційного досвіду та ділової репутації. 

1.2. Використання виключних прав, що надаються Користувачеві за цим Договором, здійснюватиметься таким 

чином:надання послуг з надання фінансових кредитів  фізичним особам згідно встановлених правил 

кредитування під торговельною маркою Правоволодільця, відповідно до його документації та технологій з 

використанням встановленого фірмового найменування (вивіски).  

1.3. Ціна договору становить вартість послуг погоджену сторонами в Додатку № 1 до даного договору. 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Відповідно до цього Договору Правоволоділець зобов'язаний: 

2.1.1. Передати Користувачеві технічну і комерційну документацію, забезпечити виготовлення печатки на 

відділення, надати іншу інформацію, необхідну Користувачеві для здійснення наданих йому прав. 

2.1.2. Провести інструктаж Користувача та його персоналу з питань, які пов'язані із здійсненням названих 

прав; 

2.1.3. Надавати Користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння з питань діяльності, яка 

здійснюється на основі цього Договору; 

2.1.4. Організувати навчання персоналу Користувача, на діючому відділенні. 

2.1.5. Оформити відділення №_______Користувача;  

2.1.6. Зареєструвати та отримати всі дозвільні документи для відкриття відділення №______Користувача;  

2.1.7. Надати Користувачеві програмне забезпечення по роботі з клієнтами, для формування та обліку 

операцій, що проводяться, та звітності відповідно до вимог НКРРФП, податкових органів та Комітету 

фінансово моніторингу . 

2.1.7. Надати Користувачеві необхідну нормативну юридичну базу для проведення фінансово-економічної 

діяльності; правовстановлюючі типові договори і договори фінансових кредитів  та інші нормативні 

документи, що регулюють фінансову діяльність (надання фінансових кредитів);  

2.1.8. Надавати Користувачеві іншу необхідну допомогу у його фінансово-економічній діяльності відповідно 

до податкового законодавства та інших  Законів України; 
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2.1.9. Надавати Користувачеві юридичний захист його фінансово-економічної діяльності (надавати форми, 

правила, закони, тощо);  

2.1.10. Проводити всі необхідні відрахування з фонду заробітної плати (за кошти Користувача);  

2.1.11. Надавати Користувачеві бухгалтерський супровід з формування всієї звітності та її здача в Державну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ,податкові органи, пенсійний 

та інші фонди;  

2.1.12. Проводити аудиторські перевірки фінансово-економічної діяльності Користувача. 

 

 2.2. Відповідно до цього Договору Користувач зобов'язаний: 

2.2.1. Використовувати права, що надаються за цим Договором, вказаним у цьому Договорі способом; 

2.2.2. Забезпечувати відповідність якості послуг, що надаються Користувачем на основі цього Договору, 

якості аналогічних послуг, які надаються безпосередньо Правоволодільцем; 

2.2.3. Дотримуватися інструкцій, вказівок та нововведень Правоволодільця, які спрямовані на забезпечення 

відповідності характеру, способів та умов використання прав, які надаються за цим Договором тому, як вони 

використовуються саме Правоволодільцем, у тому числі вказівок щодо зовнішнього та внутрішнього 

оформлення комерційних приміщень, рекламної кампанії тощо; 

2.2.4. Надавати клієнтам усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати при замовленні послуг 

безпосередньо у Правоволодільця; 

2.2.5. Не розголошувати комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, яку одержано від 

Правоволодільця відповідно до п. 1.2 цього Договору; 

2.2.6. Інформувати клієнта найбільш очевидним для нього способом про те, що він використовує засоби 

індивідуалізації Правоволодільця відповідно до договору комерційної концесії; 

2.2.7. Сплатити Правоволодільцеві обумовлену Договором винагороду; 

2.2.8. Відмовитись від отримання по договорах комерційної концесії  чи по будь-яких інших договорах та 

домовленостей аналогічних прав у конкурентів (потенційних конкурентів) Правоволодільця ; 

2.2.9. Дотримуватись виконання умов та строків виконання у додатках до даного договору. 

2.2.10. Фінансово-господарські договори, відмінні від договорів фінансового кредиту, мають бути укладені 

Користувачем від імені Правоволодільця тільки за письмової згоди Правоволодільця виключно за наявності 

відповідного доручення. За відсутності такої згоди фінансово-господарські договори вважаються недійсними. 

Сумнівно укладені договори Користувачем, які не відображаються по його рахунку і в касі, вважаються 

недійсними. В разі, коли такі договори були і призвели до зобов'язань, збитків і штрафних санкцій для 

Правоволодільця, Користувач зобов'язаний відшкодувати Правоволодільцю їх в повному обсязі; 

 

2.2.12. В повному обсязі відшкодовувати збитки завдані Правоволодільцю, якщо такі виникли з вини 

Користувача . 

2.2.13. Для забезпечення нормальної діяльності Правоволодільця та Користувача, користувач повинен 

надавати Правоволодільцю документи для проведення оплат та відображення операцій на умовах та в строки 

передбачені Додатком №2. 

2.2.14. При достроковому розірванні даного договору Користувач зобов'язаний розірвати всі договори, ним 

укладені (оренди, охорони, інші договори, укладені в процесі його діяльності). 

2.2.15. Суворо дотримуватись норм чинного трудового законодавства, зокрема стосовно: офіційного 

працевлаштування працівників відділення,  дотримання внутрішнього трудового розпорядку, додержання 

умов обліку робочого часу,  забезпечення надання відповідних  соціальних гарантій, відпусток, вихідних, 

тощо. В разі, недотримання норм чинного трудового законодавства призвело до зобов'язань, збитків або 

штрафних санкцій для Правоволодільця, Користувач зобов'язаний відшкодувати їх в повному обсязі; 
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3. ПРАВА ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

3.1. Правоволоділець має право здійснювати контроль за якістю послуг, що надаються Користувачем на 

підставі цього Договору. 

3.2. Контроль за діяльністю Користувача, який здійснює Правоволоділець,полягає в консультативно-дорадчих 

та наглядових функціях виключно стосовно якості послуг, що надаються Користувачем на підставі цього 

Договору. 

3.3. У разі виявлення будь-яких порушень у діяльності Користувача, зокрема тих які містяться у Додатку №3 

та положень Додатку №2  , а також порушення  які безпосередньо впливають на якість послуг, або порушень 

Користувачем умов цього Договору, Правоволоділець видає письмовий припис-попередження з вимогою 

усунути виявлені недоліки, а Користувач в свою чергу зобов’язаний вжити всіх заходів для усунення 

існуючих недоліків та порушень в найкоротші терміни .  

3.4. У разі не вжиття Користувачем вжити всіх заходів для усунення існуючих недоліків та порушень на 

протязі 30 днів з моменту отримання письмового припису-попередження з вимогою усунути виявлені 

недоліки, Правоволоділець має право в одностороньому порядку ініціювати порядок розірвання данного 

договору та покриття збитків в разі їх настання. 

 

 

4. НАСЛІДКИ ЗМІНИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ 

4.1. У разі зміни торговельної марки Правововолодільця, права на використання якої входять у комплекс прав 

за даним Договором, цей Договір зберігає чинність щодо нової торговельної марки Правоволодільця, якщо 

Користувач не вимагає розірвання Договору. 

 4.2. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права,що входить до комплексу наданих Користувачеві 

прав, не тягне за собою зміни умов або розірвання договору. Новий Правоволоділець стає Стороною цього 

договору в частині прав та обов`язків, що стосується відчуженого виключного права. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. За порушення Користувачем порядку та правил використання предмету Договору визначених  

Додатком№2 даного договору, Користувач несе відповідальність передбачену Додатку №3. 

 5.2. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену 

цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або 

неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 

5.3. В разі невиконання та недотримання Користувачем  умов даного договору, що потягнуло накладення 

штрафних санкцій на Правоволодільця він зобов'язаний сплатити всі штрафні санкції, що будуть накладені на 

Правоволодільця. 

 

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє 12 (дванадцять місяців), з можливістю 

пролонгації за письмовим погодженням обох сторін. 

 

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та 

протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

6.3. Права за цим договором не можуть бути передані Користувачем у субконцесію. 
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6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те 

представниками Сторін. 

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, 

регламентуються нормами чинного законодавства України. 

6.6. Дострокове припинення або відновлення договору комерційної концесії (франчайзингу) встановлються 

окремими додатками до цього договору. 

6.6. Цей Договір складений українською мовою у 2 (двох) примірниках, кожний з яких має однакову 

юридичну силу.  

 

 

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

 

 

ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ 

ТОВ «ВЕНДОР-ФІНАНС» 

Код: 40137347 Банк одержувача : І-ФР.Ф. 

ПАТ «КБ Приватбанк»  м. Івано-Франківськ 

Код банку 336677 

Р/р 26505052500418 

 

  

КОРИСТУВАЧ 

 

 

Адреса: 

76018  м. Івано-Франківськ,  

вул.  Грюнвальдська буд. 14, офіс 2а 

info@cashbox.com.ua                                                                     

т. 068 127 27 59                

 

  Адреса: 

 

_________________________________________

_________________________________________

__ 

 _______________________      /___________/ 

М.П. 

   ________________________         /___________/ 

М.П. 

 


