Правильно оформлена розписка – гарантія повернення боргу
Багато хто з людей позичає
кошти
своїм
друзям,
знайомим,
родичам
з
домовленістю, що ці особи
повернуть свій борг через
певний проміжок часу. Але як
показує практика, більшість з
таких угод не виконуються
взагалі або частково. А у
добросовісних
позичальників
настає проблема, як повернути свої кошти.
При укладенні договору позики (розписки) потрібно обов’язково
прописати наступні умови:
 у тексті має бути чітко зазначена особа, яка отримує грошові кошти, а
також зазначені її паспортні дані;
 також має бути вказана сума, яку особа отримує (вказана цифрами та
прописними буквами), якщо кошти в іноземній валюті, має бути
зафіксовано за яким курсом буде повертатись борг;
 також має бути передбачений кінцевий термін повернення отриманих
коштів, або визначено періоди для повернення частками;
 у разі, якщо кошти передаються під відсотки – має бути передбачена
ставка, під яку отримуються кошти;
 після підписання договору (розписки) необхідно підписати акт
прийому-передачі грошових коштів в двох екземплярах (по одному –
для кожної сторони);
 після підписання договору, кредитор (позикодавець) повинен отримати
від боржника копію паспорту та ідентифікаційного коду;
 при
передачі
в
якості
забезпечення
договору
позики
рухомого/нерухомого майна, оформлюється договір іпотеки/застави,
який в обов’язковому порядку має посвідчуватись нотаріусом.
Відповідно до Постанови Верховного Суду України від 11 листопада
2015 року у справі № 6-1967цс15 розписка як документ, що підтверджує
боргове зобов’язання, має містити умови отримання позичальником в борг
грошей із зобов’язанням їх повернення та дати отримання коштів.
Якщо умови укладення договору позики (розписки) сторонами були не
дотримані, то буде вважатися, що між сторонами не укладено даний договір.
Як отримати правову допомогу дистанційно?
 система безоплатної правової допомоги запустила в месенджері
Телеграм-чат
«Правова
допомога
протидії
насильству»
https://t.me/Non_Violence_Bot, де потерпілі від домашнього насильства
та свідки можуть онлайн отримати консультацію юристів щодо захисту
своїх прав;

 зателефонувати на безкоштовний номер системи надання безоплатної
правової допомоги 0 800-213-103;
 поставити питання в повідомленні на електронну адресу центру
kropyvnytskyi1.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua;
 поставити запитання в месенджер фейсбук-сторінки системи БПД
https://www.facebook.com/Kropyvnytskyi.1.Centre.BVPD/;
 написати на електронну пошту найближчого місцевого центру (адреси
можна дізнатися на сайті системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/;
 скористатися
правничою
вікіпедією
WikiLegalAid
https://wiki.legalaid.gov.ua;
 прочитати правову консультацію на телеграм-каналі «Безоплатна
правова допомога» https://t.me/ualegalaid.

