«ЗАТВЕРДЖЕНО» :
Наказом № 1-НК/2017
від «29» березня 2017р.
Директор ТОВ «ФК«ІНВЕСТ КРЕДИТ
ГРУП»____________________Бідна О.І..
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇ
м. Київ

"___" ____________

201_р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП»,
(скорочено ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП»), місцезнаходження: ____________________________________,
надалі іменується "Гарант" ) в особі __________________________________________
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________________________
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, та
__________________________________________________________________________________
(вказати найменування, місцезнаходження, реквізити юр. особи - Принципала; або
ПІБ; адресу; ІПН, паспорті дані Фізичної особи / фізичної особи ФОП - Принципала )
(надалі іменується "Принципал") в особі ___________________________________________
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________________________
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про
надання гарантії (надалі іменується "Договір") про нижченаведене.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У відповідності до цього Договору Гарант надає Принципалу гарантію на користь ___________________ (надалі
– Бенефіціар або Кредитор) для надання в забезпечення виконання своїх зобов’язань за Договором _______________
____ від "___” ___________20_ р., укладеним між Принципалом та Бенефіціаром (надалі - Договір 1).
1.2. Гарантія, яку Гарант зобов'язаний видати Кредитору (Беніфіциару) у відповідності до цього Договору, повинна
бути видана на строк ____________ (років, місяців), а саме: з «___» _______________ по «__»___________.
Гарантія не може бути відкликана Гарантом інакше, ніж у разі несплати послуг Гаранта відповідно до п. 3.1
Договору.
1.3. Додаткові вимоги щодо гарантії, яку Гарант зобов'язаний видати Кредитору у відповідності до цього Договору,
визначені Сторонами у додатку до цього Договору.
1.4. В забезпечення повного та своєчасного виконання своїх зобов’язань Принципалом за цим Договором, між
сторонами можуть бути укладені договори застави.
2. РОЗМІР ГАРАНТІЇ,СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
2.1. Розмір гарантії, яку Гарант зобов'язаний видати Кредитору у відповідності до цього Договору, складає
_______________________ грн.
(прописом)
2.2. Після одержання вимоги Кредитора Гарант повідомляє про її пред’явлення Принципала негайно.
2.3. Вимога Кредитора розглядається Гарантом у строк не більше ніж ___________ , та підлягає сплаті
______________________ після встановлення відповідності пред’явлених документів умовам гарантії.
3. ОПЛАТА ПОСЛУГ ГАРАНТА
3.1. За надання гарантії Принципал сплачує Гаранту винагороду у розмірі ________ не пізніше «__»_____ _____ р.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Гарант має право вимагати від Принципала інформацію та документи щодо виконання останнім зобов’язань за
Договором 1, за яким видана дана гарантія. Гарант зобов'язаний надати Кредитору (Бенефіціару) передбачену цим
Договором гарантію після підписання Договору в строк______ шляхом ___________________ .
4.2. Гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до Принципала в межах суми, сплаченої ним за гарантією
Кредиторові.
4.3. У випадку виконання Гарантом зобов’язаннь перед Кредитором (Бенефіціаром), відповідно до наданої гарантії,
сума сплачена Гарантом, підлягає сплаті з боку Принципала Гаранту протягом ____ днів, з дня виконання Гарантом
зобов’язань.
4.4. Після одержання вимоги Кредитора за гарантією Гарант повинен негайно повідомити про це Принципала і
передати йому копії вимоги разом з доданими до неї документами.
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4.4. Гарант зобов’язується сплатити Кредитору (Бенефіціару) будь-яку суму або суми, що разом не перевищують
суму гарантії________ грн.., при отриманні не пізніше «___»______ ____ (останній день дії гарантії) вимоги від
Кредитора (Бенефіціара), за умови надання належним чином оформленої письмової вимоги та документів
зазначених в тексті гарантії.
4.5. Гарант має право відмовити Кредиторові(Бенефіціару) в задоволенні вимог, якщо вимога або додані до неї
документи:
- не відповідають умовам гарантії;
- або якщо вони подані Гаранту після закінчення строку дії гарантії.
4.6. Принципал зобов’язаний:

повідомити Гаранта про виконання зобов’язання;

вчасно оплатити послуги Гаранта.
- повідомити Гаранта, що зобов’язання, яке забезпечено гарантією визнане недійсним;
- повідомити Гаранта, що зобов’язання, яке забезпечено гарантією припинене за іншими підставами.
- за вимогою Гаранта надати всю необхідну інформацію та документи щодо виконання зобов’язання, що випливають
з Договору , за яким видається гарантія.
4.7. У випадку неможливості виконати зобов’язання забезпечене гарантією , Принципал протягом 2 (Двох)
календарних днів письмово повідомляє про це Гаранта та передає останньому всі документи, що стосуються
виконання зобов’язання.
4.8. Принципал не має права змінювати умови Договору 1 без письмової згоди Гаранта.
4.9. Принципал має право вимагати виконання умов даного Договору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. При невиконанні зобов'язання, передбаченого п. 3.1 цього Договору, Принципал сплачує Гаранту неустойку в
розмірі _____% за кожен день прострочення, що не звільняє його від обов'язку виконати зобов'язання в натурі.
5.2. За невиконання або неналежне виконання умов Договору сторони несуть відповідальність передбачену чинним
законодавством України.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами.
6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
7. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Строк дії Договору становить: ________ місяців, а саме з: «___»_________20__ року по «___»_________20___
року.
7.2. Даний Договір може бути змінений або доповнений по взаємній згоді Сторін. Всі зміни та доповнення до Даного
договору повинні бути зроблені в письмовій формі й підписані Сторонами. Такі зміни та доповнення додаються
Додатками до Даного договору і є його невід'ємною частиною.
7.3. Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін або в судовому порядку. Цей Договір вважається
розірваним за згодою сторін - з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього
Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні
законодавстві.
7.4. Договір припиняє свою чинність виконанням Сторонами обов'язків за цим Договором та з інших підстав,
встановлених законодавством.
7.5. Цей Договір припиняє свою дію, а Гарантія відкликається у разі несплати Принципалом своїх послуг в строки
передбачені цим Договором.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю,
укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків
недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні
законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів
добросовісності, розумності та справедливості.
8.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,
протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються
цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та
зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть
ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
8.4. Підписанням цього Договору Принципал одночасно засвідчує, що він:
- отримав свій примірник оригіналу цього договору;
- із інформацією, передбаченою у ст. 11 ЗУ «про захист прав споживачів» та ч.2 ст. 12 ЗУ «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», що надана Гаратном, ознайомлений;
- надає право на зберігання та використання інформації про нього виключно у зв’язку із укладенням та
виконанням цього Договору відповідно ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних».
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8.5. Даний договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у
двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
9. ПІДТВЕРДЖЕННЯ
Підтвердження, що Принципал належним чином ознайомлений з нормами ч. 2 статті 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Правилами надання гарантій та
поручительств ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ«ІНВЕСТ
КРЕДИТ ГРУП». ____________________________________________________________________.
(Принципал)
10.АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ГАРАНТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП»
(скорочено ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП»)
місцезнаходження: 04116, м. Київ ,
вулиця Старокиївська ,будинок 10Г, офіс 173
код за ЄДРПОУ 38320537
р/р№ 2650200221825 у ПАТ КБ «ГЛОБУС»,
МФО 380526
р/р № 26500417 у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851
Директор
______________________ О.І.Бідна
М.П.

ПРИНЦИПАЛ
__________________________________
(найменування, або ПІБ фізичної особи - підприємця)
__________________________________
(місцезнаходження, адреса)
__________________________________
(реквізити, серія та номер виписки з ЄДР)

_______________________(_______________)
М.П.
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