
(для фізичних осіб) 
 
 

ЛИСТ-ВІДМОВА  
від Публічної пропозиції (оферти) Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ» на заміну 
валюти зобов’язання (валюти заборгованості) за будь-якими договорами, з 

іноземною валюти на гривню згідно офіційного курсу  Національного Банку України 
гривні до іноземних валют 

 
м. Київ                                                                                     «____» _______________ 20___ р. 

 
Я, _____________________________________________________________________,  

                                           (зазначити Прізвище, Ім’я та По-батькові) 
паспорт серія ____ номер ______________, виданий _________________________________ 
МВС України в _______________________________________, зареєстрований за адресою: 
_____________________________________________________________________________,  

(зазначити місце реєстрації згідно з паспортом) 

який є позичальником за Договором ______________________________________________ 
№ ___________________ від «____»__________________20 ___ року (надалі - «Договір»), 
 (Договір про надання кредиту/кредитної лінії/договором кредиту або інший договір (зазначити потрібне) 

цим Листом-відмовою відмовляюсь від Публічної пропозиції (оферти) Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФАКТОРИНГОВИХ 
ПОСЛУГ» (надалі – ТОВ «ФК «ЦФП») на заміну валюти зобов’язання (валюти 
заборгованості) за Договором з іноземної валюти на гривню згідно офіційного курсу  
Національного Банку України гривні до іноземних валют. 

Я, _____________________________________________________________________,  
                                           (зазначити Прізвище, Ім’я та По-батькові) 
усвідомлюю, що в подальшому моя заборгованість за Договором буде обліковуватись 
ТОВ «ФК «ЦФП» у валюті зобов’язання (валюті заборгованості), встановленому цим 
Договором, при цьому я буду зобов’язаний здійснювати будь-які платежі за 
вищезазначеним Договором на користь ТОВ «ФК «ЦФК» виключно в гривні, згідно 
офіційного курсу НБУ гривні до іноземних валют, на дату здійснення мною такого  
платежу. 
                          
 
 

___________________     ________________   ______________________________________ 
 дата підпис П.І.Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(для юридичних осіб) 
 
 

ЛИСТ-ВІДМОВА  
від Публічної пропозиції (оферти) Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ» на заміну 
валюти зобов’язання (валюти заборгованості) за  будь-якими договорами, з 

іноземною валюти на гривню згідно офіційного курсу  Національного Банку України 
гривні до іноземних валют 

 
м. Київ                                                                                  «____» _______________ 20___ р. 

 
_____________________________________________________________________________,  

            (зазначити організаційно-правову форму та найменування згідно довідки Держкомстату) 

юридична особа належним чином зареєстрована та діюча за законодавством України, 
місцезнаходження: ____________________________________________________________;  

(зазначити місце реєстрації згідно з довідки Держкомстату) 
податковий номер (код ЄДРПОУ) ____________________________________, що є 
платником податку на прибуток підприємств ______________________________________, 

       (зазначити на яких підставах відповідно до Податкового кодексу України) 
в особі _______________________________________________________________________,  
                             (зазначити посаду керівника  згідно Статуту та Прізвище, Ім’я та По-батькові) 
який діє на підставі ____________________________________________________________, 
                                                                      (зазначити установчий документ) 

яке є позичальником за Договором ____________________________________________ № 
_________________ від «___»__________________20 ___ року (надалі - «Договір»), 
 (Договір про надання кредиту/кредитної лінії/договором кредиту або інший договір (зазначити потрібне) 

 
цим Листом-відмовою повідомляє, що відмовляється від Публічної пропозиції (оферти) 
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР 
ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ» (надалі – ТОВ «ФК «ЦФП») на заміну валюти 
зобов’язання (валюти заборгованості) за  Договором з іноземної валюти на гривню згідно 
офіційного курсу  Національного Банку України гривні до іноземних валют. 
_____________________________________________________________________________,  

            (зазначити організаційно - правову форму та найменування згідно довідки Держкомстату) 

усвідомлює, що в подальшому заборгованість ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 (зазначити організаційно - правову форму та найменування згідно довідки Держкомстату за Договором 
буде обліковуватись ТОВ «ФК «ЦФП» у валюті зобов’язання (валюті заборгованості), 
встановленому цим Договором, при цьому ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

    (зазначити організаційно - правову форму та найменування згідно довідки Держкомстату) 

буде зобов’язане здійснювати будь-які платежі за вищезазначеним Договором на користь 
ТОВ «ФК «ЦФК» виключно в гривні, згідно офіційного курсу НБУ гривні до іноземних 
валют, на дату здійснення ним такого  платежу. 
                          

___________________     ________________   ______________________________________ 
 дата підпис П.І.Б 
 
 

печатка 
 


