
ДОГОВІР 

комерційної концесії системи мікропозик,  

що надаються фізичним особам та малому бізнесу  

м. ______                                                                                                «_____» __________ 20__ р. 

_____________________________ в особі ______________________________, що діє на підставі 

______________________________, іменований надалі «Правоволоділець», з одного боку, і 

______________________________ в особі ____________________, що діє на підставі 

______________________________, іменований надалі «Користувач», з іншого боку, іменовані 

надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі «Договір», про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.  Правоволодільцем розроблена успішна і ефективна система мікропозик, що надаються 

фізичним особам і малому бізнесу,  в подальшому  іменована «Бізнес-система», в яку входять: 

• комплекс продуктів (різних типів мікропозик), що надаються; 

• маркетингова методика реклами та продажів; 

• методика набору персоналу з вільного ринку праці; 

• система видачі, контролю виплат і стягнення заборгованостей по мікропозиках; 

• методика оцінки позичальників; 

• ділова репутація Правоволодільця; 

• комерційний досвід Правоволодільця. 

1.2. Правоволоділець надає Користувачеві право використання в підприємницькій діяльності 

комплексу  виняткових прав, що належать Правоволодільцю, зазначених у п.1.3. Договору,  і 

Бізнес-системи, а Користувач зобов'язується сплатити Правоволодільцю визначену Договором 

винагороду. 

1.3. Комплекс виняткових прав, право користування яким надається за Договором, включає: знак 

обслуговування Правоволодільця (далі - «Комплекс виняткових прав» або «КВП»). 

1.4. Правоволоділець гарантує, що йому належать всі виключні права на об'єкти інтелектуальної 

власності, що входять до КВП. Належність виняткових прав на об'єкти інтелектуальної власності 

Правоволодільцю засвідчується ____________________. 

2. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

КОМПЛЕКСУ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ І БІЗНЕС-СИСТЕМИ 

2.1. Користувач має право використовувати КВП і Бізнес-систему при здійсненні наступної 

підприємницької діяльності: діяльність мікрофінансової організації. 

2.2. Цей Договір передбачає використання Комплексу виняткових прав і Бізнес-системи 

Правоволодільця в повному обсязі. 

2.3. Правоволоділець в строк не пізніше «_____» ___________ 20__р. зобов'язується надати 

Користувачеві таку документацію, необхідну для використання Комплексу виняткових прав і 

Бізнес-системи: ____________________. 

2.4. Правоволоділець не дає своєї згоди Користувачеві на укладення договору комерційної 

субконцесії без додаткового отримання письмового схвалення по кожному такому факту. 

2.5. Користувач має право використовувати Комплекс виняткових прав і Бізнес-систему на 

наступній території: ____________________. 

2.6. Термін використання Комплексу виняткових прав за цим Договором закінчується «_____» 

______________ 20__ р. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Правоволоділець зобов'язується: 

 


