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ДОГОВІР комерційної концесії (франчайзингу) №____ 

м. Івано-Франківськ                                                                                                             «____» ______________ 2016 р. 

Повне товариство «ЛОМБАРД «Кеш Бокс» та компаній  «Скортекс»  і  «Полтаваінвестпром»  (надалі іменується 

«Правоволоділець») в особі директора ПІП , що діє на підставі Засновницького договору, з одного боку,та Ф.О. 

ПІП____________________________________________ (надалі іменується «Користувач»)  

в особі ___________________________________________________________________ з другого боку, уклали 

цей Договір комерційної концесії (франчайзингу) (надалі іменується «Договір») про таке.  

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДОГОВОРУ 

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

Користувачеві для надання останнім послуг ломбарду на території України на обумовлений цим Договором 

строк комплекс виключних прав на використання власної торговельної марки – ТМ «CASHBOX», 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 ломбарду під торговельною маркою Правоволодільця, відповідно до його документації та 

технологій з використанням встановленого фірмового найменування (вивіски).  

1.3. Комерційна концесія за цим Договором діє 3 (три) роки з моменту набуття чинності цього договору. 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Відповідно до цього Договору Правоволоділець зобов'язаний: 

2.1.1. Передати Користувачеві технічну і комерційну документацію та 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 ломбардному підрозділі. 

2.1.5. Оформити відокремлений підрозділ №____ Користувача;  

2.1.6. Зареєструвати та отримати всі дозвільні документи для відкриття відокремленого підрозділу №____ 

Користувача;  

2.1.7. Провести навчання персоналу Користувача по обов'язковій програмі ведення ломбардної діяльності;  
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2.1.8. Надати Користувачеві необхідне сертифіковане обладнання по роботі з дорогоцінними металами і 

камінням (ограновані камені), надати нормативно встановлену класифікацію дорогоцінних металів і каміння 

та методику їх оцінки;  

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

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

фінансового моніторингу;  

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

діяльності; правовстановлюючі типові договори і кредитні угоди та інші нормативні документи, що регулюють 

ломбардну діяльність;  

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

до податкового законодавства та Законів України про ломбардну діяльність; 

2.1.12. Надавати Користувачеві юридичний захист його фінансово-економічної діяльності,(надавати форми, 

правила, закони, тощо);  

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

2.1.14. Надавати Користувачеві бухгалтерський супровід з формування всієї звітності та її здача до 

Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, податкові органи, 

пенсійний і інші фонди;  

2.1.15. За власний рахунок здійснювати відрахування до асоціації ломбардів, де відбувається захист інтересів 

Користувача в інвестуванні, захист вкладених Користувачем грошей та позичених клієнту під відсоток;  

2.1.16. 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; 
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2.2.7. Сплатити Правоволодільцеві обумовлену Договором винагороду; 

2.2.8. Відмовитись від отримання по договорах комерційної концесії аналогічних прав у конкурентів 

(потенційних конкурентів) Правоволодільця; 

2.2.9. Не здійснювати продаж на зареєстрованому  згідно цього договору відділенні ломбарду, в тому числі 

від від імені юридичної особи Правоволодільця , або інше відчуження дорогоцінних металів і каміння 

(огранованого каменя) та виробів з них; 

2.2.10. До 5-го числа поточного місяця оплачувати фонди заробітної плати за попередній місяць з найманих 

працівників Користувача та його керівника включно. Оплата проводиться шляхом перерахування коштів на 

банківський рахунок Правоволодільця. 

2.2.11. До 3-го числа поточного місяця в письмовому та електронному вигляді надати (надіслати 

рекомендованим листом) за попередній місяць наступні документи: 

-підсумковий звіт фінансової діяльності Користувача за місяць, завірений керівником, та касову книгу; 

-оригінал квитанції\акту про оплату орендної плати Користувачем; 

-оригінал квитанції\акту про оплату послуг охоронної служби Користувачем; 

-оригінал квитанцій про оплату Користувачем комунальних послуг, якщо вони не включені в орендну плату; 

в електронному вигляді надати всю необхідну інформацію, по першому ж проханню Правоволодільця, 

всі інші квитанції, які можуть слугувати підтвердженням оплати послуг за укладеними Користувачем 

договорами за погодженням з Правоволодільцем. 

2.2.12 Оплата послуг за користування орендною площею, охорони приміщення, а також видача заробітної 

плати персоналу, повинна здійснюватись Користувачем; 

2.2.13. Фінансово-господарські договори, відмінні від договорів застави майна до ломбарду, мають бути 

укладені Користувачем тільки за письмової згоди Правоволодільця. 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 

ломбарду їх в повному обсязі; 

2.2.14. В повному обсязі відшкодовувати збитки Правоволодільцю, у випадку їх настання; 

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

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

2.2.16. 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. ЦІНА ДОГОВОРУ 

3.1. Винагорода Правоволодільця складається з: 

3.1.1. Первісного (одноразового) платежу (внеску) в сумі 0 гривень. 

Первісний (одноразовий) платіж (внесок) являє собою плату Користувача за надану можливість вступити у 

франчайзингове підприємство Правоволодільця. Первісний (одноразовий) платіж (внесок) сплачується в 

момент підписання даного договору. Сплачена сума первісного (одноразового) платежу (внеску) Користувачу 

не повертається. 

3.1.2. Щомісячних відрахувань, у сумі 2000 (дві тисячі) гривень. Періодичні (щомісячні) відрахування являють 

собою плату за управлінські послуги, що надаються Правоволодільцем. Періодичне (щомісячне) відрахування 

здійснюється кожен місяць не пізніше 3-го числа, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий 

рахунок Правоволодільця.  

3.2. В разі прострочки Користувач повинен заплатити штрафні санкції у розмірі 100 гривень, за кожен день 

прострочки. 

4. ПРАВА ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

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

підставі цього Договору. 

4.2. Контроль за діяльністю Користувача, який здійснює Правоволоділець, не поширюється на його фінансову 

діяльність і полягає в консультативно-дорадчих та наглядових функціях виключно стосовно якості послуг, що 

надаються Користувачем на підставі цього Договору. 

4.3. У разі виявлення недоліків у діяльності Користувача, які впливають на якість послуг, або порушень 

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

усунути виявлені недоліки. Грубі порушення ведуть за собою обов’язкове розірвання договору. 

4.4. Невиконання Користувачем названих у п. 4.3 заходів впродовж 1 (одного) місяця з дати винесення 

приписа-попередження тягне за собою розірвання Договору.  

5. НАСЛІДКИ ЗМІНИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ 

5.1. У разі зміни торговельної марки Правоволодільця, 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. 

 5.2. Якщо в період дії Договору припинилося право, користування яким надано за цим Договором, Договір 

продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося. 
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6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. 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. 

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося 

не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для 

належного виконання зобов'язання. 

6.3. Відповідальність Правоволодільця за вимогами, що заявляються до Користувача регулюється чинним 

законодавством України. 

6.4. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання 

умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо 

вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 

підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством. 

6.5. Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність по вимогам про невідповідність якості послуг, що 

надаються Користувачем. 

6.6. Правоволоділець та Користувач не відповідають по зобов’язанням один одного, які виникли з договорів, 

укладених ними самостійно. 

6.7. В разі невиконання Користувачем п. 2.2.10 даного договору він зобов'язаний сплатити всі штрафні санкції, 

що будуть накладені на Правоволодільця. 

6.8. Невиконання Користувачем п. 2.2.9., п. 2.2.13 та п. 2.2.16.  даного договору є грубим порушенням умов 

договору та тягне за собою накладення штрафу на Користувача (списання страхової суми) в розмірі 17000,00 

(сімнадцять тисяч) грн. 

6.9. Внесення Користувачем власних коштів в будь-якій сумі в касу, які не стосуються рахунку відкритого для 

нього та основного рахунку Правоволодільця, вважається грубим порушенням, через що Правоволоділець 

має право розірвати договір в односторонньому порядку та стягнути з Користувача штраф у розмірі 17000,00 

(сімнадцять тисяч) грн. 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ 

 7.1. Дія комерційної концесії підлягає припиненню у випадках: 

 закінчення строку її дії, визначеного у п. 1.3. цього Договору; 

 припинення прав Правоволодільця, які надаються Користувачеві за цим Договором, без заміни їх 

новими аналогічними правами; 

 оголошення однієї із Сторін неплатоспроможною (банкрутом).  

7.2. Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування надане за цим 

договором, дія договору не припиняється, окрім тих його положень, які стосуються припиненню прав. 
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8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє 3 (три) роки, після закінчення строку, 

договір може бути пролонгований на аналогічний період, що підтверджується сторонами у додатковій угоді. 

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. 

8.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою 

угодою до цього Договору. 

8.4. 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. 

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

регламентуються нормами чинного законодавства України. 

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

силу.  

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ 

Повне товариство «ЛОМБАРД «Кеш Бокс» та 

компаній  «Скортекс»  і  «Полтаваінвестпром»   

  

 

КОРИСТУВАЧ 

Відокремлений Підрозділ „Ломбардне 

Відділення №____ Повного товариства 

«ЛОМБАРД «Кеш Бокс» та компаній  «Скортекс»  

і  «Полтаваінвестпром».   

 

Адреса: 
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