
Договір  

про погашення заборгованості за договором позики 

 

"___" ________ 2018 року        м. ______ 

 

Публічне акціонерне товариство "_______________", юридична особа за 

законодавством України, яка має статус фінансової компанії, місцезнаходження: 

_________________, код ЄДРПОУ ____________(надалі – "Кредитор"), в особі Директора 

_______________ , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та фізична особа - 

______________, ____ ______ _____ року народження, місце народження м. Київ, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків _________, проживає у м. ____, 

вул. ____, буд. ____, кв. ____ (далі – Спадкоємець),  які разом є Сторонами, керуючись ст. 

1282 ЦПК України, уклали Договір про погашення заборгованості (далі – Договір) на 

наступних умовах:  

 

1. Сторонам відомо, що заборгованість за договором позики № ____________ від ____ 

____ 201_р.,  укладеним між Кредитором та померлим _______________, станом на ___ 

___2018 складає _________ гривень (________________ гривень ____коп) - далі – 

Заборгованість. 

2. Спадкоємець приймає на себе зобов'язання, а Кредитор погоджується на часткове 

погашення існуючої Заборгованості, визначеної у п. 1 цього Договору, щомісяця згідно 

зазначеного нижче графіку: 

до ___ ___2018 __________________грн. 

до ___ ___2018 __________________грн. 

до ___ ___2018 __________________грн. 

до ___ ___2018 __________________грн. 

до ___ ___2018 __________________грн. 

до ___ ___2018 __________________грн. 

до ___ ___2018 __________________грн. 

ВСЬОГО: __________________грн. 

Кошти перераховуються на зазначені реквізити: поточний рахунок ____________, 

МФО ___________ у ПАТ "________________". 

Сторони домовилися, що цей пункт Договору є домовленістю між Спадкоємцем та 

Кредитором  про порядок погашення спадкового боргу як передбачено ч.2 ст. 1282 

Цивільного кодексу України. 

3. Сторони дійшли згоди, що у разі порушення Спадкоємцем, визначених у п. 2 цієї 

Угоди, строків сплати більше двох платежів підряд або у випадку, якщо сума 

простроченого платежу перевищить __________ гривень (_________ гривень __ коп.) 

Кредитор має право вимагати дострокового стягнення всього залишку заборгованості, 

визначеного в п. 1 Договору, у судовому порядку, у тому числі шляхом звернення 

стягнення на спадкове майно. 

4. Сторони домовилися, що Спадкоємець має право достроково сплачувати платежі, а 

Кредитор зобов'язаний приймати дострокове виконання цього Договору без будь-яких 

заперечень. 

5. Сторони засвідчують, що до відома Спадкоємця доведена інформація що майно, 

яке успадкував ___________, обтяжене: 

- іпотекою та забороною відчуження житлової двокімнатної квартири за № 

___(____), що розташована у будинку № ___ (_____) по вулиці ________ у м. 

________, на підставі Договору іпотеки, посвідченого ___ ____200_  ________, 

приватним нотаріусом __________ міського нотаріального округу, 

зареєстрованого в реєстрі за № _______, укладеного між Кредитором та 

померлим _____________ (надалі – договір іпотеки); 



 

Відповідно до ст. 23 Закону  України "Про іпотеку" у разі переходу права власності 

на предмет іпотеки  від іпотекодавця до іншої особи, у тому числі у порядку успадкування 

чи правонаступництва, іпотека є дійсною  для набувача відповідного майна. Особа, до якої 

перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статусу іпотекодавця і має всі 

права та несе всі його обов'язки  за іпотечним договором у тому обсязі і на тих умовах, що 

існували  до набуття ним  права власності на предмет іпотеки. 

На підставі вищевикладених положень ст. 23 Закону України "Про іпотеку" 

Спадкоємець – ___________ розуміє та погоджується, що до нього, переходять всі права 

та обов’язки за договором іпотеки.  

6. Кредитор заявляє, що у випадку належного виконання цього Договору 

Спадкоємцем Кредитор не матиме жодних майнових претензій до Спадкоємця з приводу 

заборгованості, погашення якої є предметом цього Договору. Також Кредитор 

зобов'язується надати відповідні повідомлення для проведення нотаріальних дій щодо 

припинення іпотеки та виключення запису про заборону відчуження й ініціювати 

вилучення записів на користь Кредитора з усіх державних реєстрів про обтяження 

загаданих в п. 5 цього Договору правочинів. 

7. Прийнявши від Спадкоємця виконання зобов’язання за цим договором, Кредитор 

повинен на вимогу Спадкоємця, не пізніше наступного робочого дня, видати йому довідку 

про одержання виконання в повному обсязі. 

8. Сторони засвідчують та гарантують, що вони мають необхідний обсяг 

дієздатності та правоздатності для укладення та виконання цього Договору, умови цього 

Договору не суперечать жодним положенням договорів, укладених Сторонами з іншими 

особами, або положенням інших правочинів, дія яких поширюється на Сторони; на 

момент укладення цього Договору у них не існує будь-яких інших поточних або 

майбутніх зобов’язань, які можуть мати пріоритет над виконанням зобов’язань за цим 

Договором. 

9. Цей Договір складений у двох примірниках по одному для кожної Сторони, що 

мають однакову силу. 

10. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. 

11. Підписи Сторін: 

 

Кредитор Спадкоємець 

ПАТ «_________________» 

"_________________" 

Україна, ________, місто ______, 

вул. _______, буд. _______ 

Код ЄДРПОУ: _____________ 

 

______________ 

__________________ 

Україна, ________, місто ________,  

вул. _______, бул. _______, кв. ____ 

Реєстраційний номер облікової картки  

платника податків ___________ 

Начальник Управління координації мережі з 

проблемних кредитів _________ ПАТ 

"__________"  

 

______________________ ____________ 

 

 

 

 

 

 

_______________ _______________ 

  

  
 


