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

"___" ____________

20___ р.

_______________________________________________________________________________
(вказати найменування, адресу та реквізити сторони та відомості про неї)
(надалі іменується "Кредитор") в особі _______________________________________________
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _________________________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП»

(скорочено ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП») (вказати адресу, реквізити сторони та відомості про неї)
(надалі іменується "Поручитель" ) в особі ____________________________________________
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________________________
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
а також:______________________________________________________________________________
(вказати найменування, місцезнаходження, та реквізити Строни – юридичної особи або
ПІБ фіз. Особи / фізичної особи-ФОП; адресу; паспорті дані, ІПН Сторони – фізичної особи та відомості про неї)
(надалі іменується "Боржник") 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
поручительства (надалі іменується "Договір") про нижченаведене.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У відповідності до цього Договору Поручитель поручається перед Кредитором за виконання обов'язку
Боржника щодо ____________ за Договором _____________, передбаченим ст. 2 цього Договору (надалі іменується
"Основний договір").
1.2. У разі порушення Боржником обов'язку за Основним договором Поручитель несе перед Кредитором
субсидіарну відповідальність.
або У разі порушення Боржником обов'язку за Основним договором Боржник і Поручитель відповідають
перед Кредитором як солідарні боржники.
2. ОСНОВНИЙ ДОГОВІР
2.1. Під Основним договором в цьому Договорі розуміють Договір ____________ N ____ від «__» _________
20__р., укладений між Кредитором (в Основному договорі іменується «__________») та Боржником (в основному
договорі іменується «________»).
2.2. Строк дії Основного договору становить:
__________________________.
2.3. Розмір грошового зобов’язання Боржника за Основним договором (Розмір фінансового активу), строки
його виконання (внесення) Боржником та умови взаєморозрахунків визначаються Основним договором.
3. РОЗМІР, СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
3.1. Поручительством (надалі іменується - "поручительство") за цим Договором забезпечується виконання
Боржником перед Кредитором наступних зобов’язань за Основним договором:
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Розмір відповідальності Поручителя перед Кредитором складає суму в розмірі _____________ грн.
3.2. Поручитель __________(відповідає / не відповідає) за відшкодування Боржником збитків та за сплату
процентів, неустойки (штрафу, пені) за Основним договором.
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3.3. В будь-якому випадку розмір відповідальності Поручителя не повинен перевищувати розміру
забезпечення зобов’язання, зазначеного в п. 3.1 цього Договору.
3.4. Поручитель зобов’язується виконати зобов’язання в розмірі, встановленому п. 3.1. у строк ___ днів з дня
отримання вимоги Кредитора шляхом перерахування цієї суми на рахунок Кредитора, з урахуванням умов п.4.4
цього Договору.
3.5. Боржник сплачує Поручителю винагороду за надання Поруки у вигляді ________________
шляхом____________ у строк _____________ .
4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. У разі порушення (невиконання чи неналежного виконання) Боржником обов'язку за Основним
договором, що передбачений п. 1.1 та п. 2.1. цього Договору, Кредитор вправі звернутися із вимогою про виконання
як до Боржника, так і Поручителя, які несуть субсидіарну/солідарну відповідальність перед Кредитором.
4.2. Боржник зобов’язаний:
- повідомити Поручителя про виконання ним свого зобов’язання за Основним договором протягом ____днів;
- у строк _____ днів після пред’явлення Поручителем, який здійснив виконання обов’язку Боржника перед
Кредитором за Основним зобов'язанням, виконати своє зобов'язання перед Поручителем у повному обсязі відповідно
до умов Основного договору;
- сплатити Поручителю винагороду за надання ним Поруки у вигляді ________________ шляхом
____________.
4.3. Боржник має право:
- висувати проти Кредитора або Поручителя (у разі, якщо він виконав обов’язок Боржника перед
Кредитором) заперечення щодо їх вимог про виконання Боржником свого обов'язку за Основним договором у
відповідності до вимог чинного законодавства.
4.4. Права Поручителя:
 висунути проти вимоги Кредитора усі заперечення, які міг би висунути сам Боржник (якщо тільки ці
заперечення не пов’язані із особою Боржника), навіть у випадку, якщо Боржник визнав борг або
відмовився від заперечень;
 отримати від Боржника винагороду за надання Поруки у вигляді ________________
шляхом____________;
 в односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо до Основного Договору були внесені зміни
без письмової згоди на це Поручителя;
 до Поручителя, який виконав обов'язок за Основним договором, що передбачений п. 1.1 та 2.1 цього
Договору, переходять усі права Кредитора щодо цього обов'язку за Основним договором, в тому
числі й ті, що забезпечували його виконання.
4.5. Поручитель зобов'язаний:
 при порушенні Боржником зобов'язання перед Кредитором за Основним Договором, виконати за
Боржника зобов'язання у ________ денний строк з дня отримання вимоги від Кредитора, з
урахуванням умов п.4.4 цього Договору.
 у разі одержання вимоги Кредитора повідомити про неї Боржника протягом ____ днів.
4.6. Кредитор має право:
 у разі невиконання Боржником своїх зобов'язань за Основним Договором, у ________ денний строк
звернутися до Поручителя з вимогою про виконання таких зобов'язань.
4.7. Кредитор зобов'язаний:
 після виконання Поручителем зобов'язання забезпеченого поручительством, передати йому
документи, які підтверджують зобов'язання Боржника та підписати з Поручителем договір про
відступлення права вимоги до Боржника на користь Поручителя у _____ денний строк.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення
Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України
5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи
необережності).
5.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона
доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
5.3. У разі внесення змін до Основного договору без письмової згоди Поручителя, Поручитель звільняється
від виконання зобов’язань за цим Договором.
5.4. Всі спори, що виникають за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У разі
неможливості врегулювання спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно
до вимог чинного законодавства України.
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6. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання. Строк дії цього договору складає
______________(років, місяців, днів), а саме до «____»________20____р, а в частині розрахунків - до повного
виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
6.2. 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 до Даного договору і є його невід'ємною частиною.
6.3. Договір Поруки припиняється:
- у разі закінчення строку дії цього Договору;
- у разі припинення забезпеченого поручительством зобов’язання за Основним договором;
- у разі зміни забезпеченого поручительством зобов’язання за Основним договором, без письмової згоди
Поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг відповідальності Поручителя;
- у разі, якщо після настання строку виконання зобов’язань за Основним договором Кредитор відмовився
прийняти належне виконання, запропоноване Боржником або Поручителем;
- у разі переведення боргу Боржника за Основним договором на іншу особу, якщо Поручитель не поручився за
нового боржника;
- у разі не пред’явлення Кредитором Поручителю вимоги про виконання порушених зобов’язань за Основним
договором, визначених в п.3.1 цього Договору, у встановлений в п.4.6 цього Договору строк;
- за погодженням Сторін, шляхом укладання угоди про розірвання цього Договору;
- за рішенням суду;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.4. Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін або в судовому порядку.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. Підписанням цього Договору Кредитор:
1) надає згоду на обробку його персональних даних в базах даних Поручителя з метою виконання
зобов’язань за цим Договором та включення в базу даних Поручителя персональних даних Кредитора, а також
повідомлений про їх включення до бази персональних даних;
2) підтверджує, що ознайомлений з правами та обов'язками суб’єктів персональних даних відповідно до
чинного законодавства та метою обробки Поручителем персональних даних Кредитора в своїх базах даних.
7.5. Підписанням цього Договору Кредитор та Боржник одночасно засвідчує, що він:
- отримав свій примірник оригіналу цього договору;
- належним чином ознайомлений із Правилами надання гарантій та поручительств;
- надає згоду на обробку, зберігання та використання інформації про нього у зв’язку із укладенням та
виконанням цього Договору на підставі ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних»;
- 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» ознайомлений.
7.6. Даний договір складений у 3-х оригінальних екземплярах, що мають рівну юридичну силу.
10. ПІДТВЕРДЖЕННЯ
Підтвердження, що Кредитор 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»_____________________________________________.
(Кредитор)
Підтвердження, що Боржник 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
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З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ«ІНВЕСТ
_____________________________________________.
(Боржник)
9. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОР
______________________________
(найменування,)
__________________________________
(місцезнаходження, адреса)
__________________________________
(реквізити,)
Директор
_____________(_______________)
М.П.

КРЕДИТ

ГРУП».

ПОРУЧИТЕЛЬ
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.
БОРЖНИК
______________________________
(найменування,)
__________________________________
(місцезнаходження, адреса)
__________________________________
(реквізити,)
Директор
_____________(_______________)
М.П.
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