«Затверджено»
Протоколом №18/07-2017
Загальних Зборів Учасників
ТОВ «ЮНІТ ФІНАНС»
від «18» липня 2017 р.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ГАРАНТІЇ
м. Київ

"___" _____________ 201__ р.

_____________
«______________»
(надалі
іменується
"Гарант")
в
особі
_______________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_______________________________________________________________________

(для фізичних осіб: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код, місце
проживання;
для ФОП: прізвище, ім'я, по батькові, код ДРФО, серія та номер свідоцтва, ким і коли видане;
для юридичних осіб: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові
представника, документ, на підставі якого діє представник), надалі іменується "Принципал", який діє

особисто, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо –
"Сторона") уклали цей Договір про надання гарантії (надалі іменується "Договір") про наступне.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У відповідності до цього Договору Гарант зобов'язується гарантувати перед
________________ (надалі іменується "Бенефіціар") виконання Принципалом обов'язку щодо
________________ за Договором ____________ № ___ від "___" ____________ 201__ р.,
укладеним між Принципалом та Бенефіціаром (надалі іменується "Договір 1").
1.2. Гарантія, яку Гарант зобов'язаний видати Бенефіціару у відповідності до цього
Договору, повинна бути видана на строк _____________ і носити безвідкличний характер.
2. РОЗМІР ГАРАНТІЇ
2.1. Розмір гарантії, яку Гарант зобов'язаний видати Бенефіціару у відповідності до цього
Договору, складає _________ грн.
3. ОПЛАТА ПОСЛУГ ГАРАНТА
3.1. Гарант вправі вимагати від Принципала оплати наданих Гарантом Принципалові послуг
у розмірі ____________ в __________ строк шляхом _____________________.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГАРАНТА
4.1. Гарант має право вимагати від Принципала інформацію та документи щодо виконання
останнім Договору 1.
4.2. Гарант зобов'язаний надати Бенефіціару передбачену цим Договором гарантію в строк
_________ шляхом _______________.
4.3. Гарант має право на зворотню вимогу (регрес) до Принципала в межах суми, сплаченої
ним за гарантією Бенефіціарові, окрім випадків, коли сума, сплачена Гарантом Бенефіціарові, не
відповідає умовам гарантії.
4.4. Після одержання вимоги Бенефіціара за гарантією Гарант повинен негайно повідомити
про це Принципала і передати йому копії вимоги разом із доданими до неї документами.
4.5. Якщо Гарантові стало відомо про припинення гарантії, він повинен негайно повідомити
про це Принципала.
5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРИНЦИПАЛА
5.1. У випадку одержання Гарантом вимоги від Бенефіціара Принципал має бути
повідомленим про таку вимогу шляхом направлення листа.
5.2. Принципал має право вимагати виконання умов даного Договору.
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5.3. Принципал зобов’язаний :
- повідомити Гаранта про виконання зобов’язання;
- оплатити послуги Гаранта.
5.4. Принципал зобов’язаний сплатити Гаранту винагороду на умовах йього Договору.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. При невиконанні зобов'язання, передбаченого п. 3.1 цього Договору, Принципал
сплачує Гаранту пеню в розмірі ___ % за кожен день прострочення, але не більше подвійної
облікової ставки НБУ, що не звільняє його від обов'язку виконати зобов'язання в натурі.
6.2. За невиконання або неналежне виконання умов Договору сторони несуть
відповідальність передбачену чинним законодавством України.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в
процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками
Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку,
за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним
чинним в Україні законодавством.
7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором,
якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила
всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
7.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання
своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання
зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
8. ДІЯ ДОГОВОРУ
8.1. Цей договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами
та скріплення печатками Сторін (у разі наявності).
8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та
діє до _________ р., але в будь-якому випадку до повного виконання зобов’язань за цим
Договором.
8.3. Зобов'язання гаранта перед Бенефіциаром припиняється у разі:
1) сплати Бенефіциару суми, на яку видано гарантію;
2) закінчення строку дії гарантії;
3) відмови Бенефіциара від своїх прав за гарантією шляхом повернення її Гарантові або шляхом
подання Гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за гарантією.
8.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється
додатковою угодою до цього Договору.
8.5. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною
частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані
уповноваженими на те представниками Сторін.
8.6. Дострокове припинення цього Договору можливе за погодженням Сторін та у випадках,
визначених законом.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. 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,
регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також
звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів
добросовісності, розумності та справедливості.
9.2. 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.
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9.3. 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.
9.4. Цей 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.
9.5. Місцезнаходження та реквізити Бенефіціара: _______________________.
9.6. Сторони при виконанні даного Договору надають одна одній згоду на обробку
(збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і
поширення (розповсюдження, реалізацією, передачу), знеособлення, знищення) персональних
даних іншої Сторони, або фізичних осіб, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими
особами Сторони за Договором, а також здійснювати інші дії визначені "Законом Укриши «Про
захист персональних даних», або потреба у виконанні яких викликана інтересами/зобов'язаннями
Сторін цього Договору.
Фізичні особи, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами Сторони
та Договором, персональні дані, яких будуть оброблятися іншою Стороною у зв'язку з укладанням
даного Договору, вважаються повідомленими про свої права, визначені Законом Україна «Про
захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються відповідні персональні
дані, з дати підписання даного Договору.
9.7. Інформація, визначена в частині 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» надана Принципалу у повному обсязі,
забезпечила правильне розуміння ним суті фінансової послуги, що має надаватись, без
навязування її придбання. Принципал ознайомлений з Правилами надання гарантій та
поручительств належним чином.
______________Принципал
10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
______ «___»

ГАРАНТ

______________________________
________________ ________________
п/р № __________________ у
_________________________
МФО __________
Генеральний директор
_________/____________/
м. п.

______ «___»

ПРИНЦИПАЛ

______________________________
_____________ ________________
п/р № __________________ у
_________________________
МФО __________
Підпис:
_____________/____________/
м. п. (для юридичної особи у разі наявності)
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