Додаток № 1
до Правил надання гарантій
ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФКР»

«Затверджено»
Рішенням Загальних зборів учасників
ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФКР»,
Протокол № 3 від 17.05.2017 року
Голова зборів ______________ Ю. В. Лебедєва
м.п.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇ №____
м. Київ
__ ________ 20__ року
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА
УСТАНОВА
«ЄВРОПЕЙСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ» ідентифікаційний код юридичної особи
34615314, місцезнаходження якого: ___________________________________ (далі за текстом – Гарант) в
особі _____________________, який(-а) діє на підставі ____________, з однієї сторони, та
_________________________________,
ідентифікаційний
код
юридичної
особи
_____________,
місцезнаходження якого:________________________________, (далі за текстом – Принципал), в особі
__________________, який(-а) діє на підставі ________________, з другої сторони, надалі за текстом разом
іменовані Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний Договір про надання Гарантії (надалі за текстом
- Договір) про наведене нижче:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В забезпечення виконання зобов’язань Принципала перед _________ (надалі за текстом Бенефіціар), за _______ Гарант зобов’язується, при виконанні Принципалом умов цього Договору, надати
гарантію виконання Принципалом зобов’язань _________, (надалі за текстом – Гарантія).
Розмір відповідальності Гаранта за умовами Гарантії не перевищує__грн. (надалі за текстом–Сума Гарантії).
1.2. Гарант, який виконав зобов’язання, забезпечене Гарантією, має право на зворотну вимогу до
Принципала для відшкодування будь-яких фактично понесених витрат та збитків, пов`язаних з виконанням
зобов’язань за Гарантією.
1.3. Зобов’язання Принципала перед Гарантом щодо відшкодування суми, фактично сплаченої Гарантом
Бенефіціару за умовами Гарантії, забезпечується всім належним Принципалу майном, майновими правами,
грошовими коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством
України.
2. ЗМІСТ ГАРАНТІЇ
2.1. Гарантією за цим Договором забезпечується зобов’язання Принципала за ________________ в межах
граничної суми, розмір якої не перевищує ______ грн.
2.2. Відповідальність Гаранта, відповідно до п. 2.1. даного Договору, починає діяти тільки у разі, якщо
Бенефіціар вжив всі можливі заходи для отримання від Принципала боргу, неустойок, збитків та інших
витрат, пов`язаних з невиконанням останнім ______ та після того як Бенефіціар пред’явив письмову вимогу
до Принципала про відшкодування всіх можливих витрат, збитків, неустойок тощо, пов`язаних з
порушенням Принципалом ______ та цю вимогу не задовольнив Принципал.
2.3. Сума Гарантії за даним Договором сплачується Бенефіціару у випадку настання обставин визначених п.п.
2.1., 2.2. даного Договору та при умові надання Гаранту наступних документів: доказів невиконання
Принципалом ______; письмової вимоги Бенефіціара до Принципала про відшкодування витрат,
пов`язаних з порушенням Принципалом ______; документів, що підтверджують невиконання Принципалом
письмової вимоги Бенефіціара та розмір цих вимог.
2.4. Належним чином обґрунтована та доведена Бенефіціаром сума понесених ним витрат у зв’язку з
невиконанням Принципалом ______, сплачується Гарантом Бенефіціару у відповідності до п. 5.3.2. даного
Договору.
3. СТРОК ДІЇ ГАРАНТІЇ
3.1. Гарант на умовах даного Договору несе відповідальність перед Бенефіціаром за _____________ в строк
з ___ ________ 20__ року та діє протягом ___ ( _____ ) року(ів), тобто до ___ ________ 20_ року включно
(надалі за текстом – Строк дії Гарантії).
4. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ
4.1. За надання Гарантії Принципал зобов’язується в строк не пізніше 2 (двох) банківських днів з дати
підписання даного Договору сплатити Гаранту плату за надання фінансової послуги Гарантії в розмірі
______ грн. Плата за надання фінансової послуги Гарантії здійснюється Принципалом в національній
грошовій одиниці України на рахунок Гаранта, зазначений у п. 9. даного Договору.
1
_______________ Гарант
_______________ Принципал
Договір № __ про надання Гарантії від «__» _______ 20__ року, укладений між
ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФКР» (Гарант) та ______________ (Принципал) на ___ сторінках

4.2. У разі виконання (часткового виконання) Гарантом грошових зобов’язань, за вимогою Бенефіціара у
відповідності до Договору, Принципал зобов’язаний в строк не пізніше ____ сплатити Гаранту грошові
кошти у розмірі, яка фактично перерахована Гарантом на користь Бенефіціара.
5. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Принципал зобов’язаний:
5.1.1. на момент укладення даного Договору та впродовж його дії надати на вимогу Гаранта необхідний
пакет належних документів та гарантувати, що надані документи та наведена в них інформація є
достовірними та дійсними;
5.1.2. сплатити Гаранту плату за надання фінансової послуги Гарантії, відповідно до п. 4.1. даного Договору;
5.1.3. сплатити Гаранту грошові кошти у разі виконання (часткового виконання) Гарантом своїх зобов’язань
за Договором, відповідно до п. 4.2. даного Договору;
5.1.4. протягом ____ днів, після отримання від Гаранта копії вимоги Бенефіціара до Гаранта згідно п. 5.3.2.
даного Договору, сплатити Гаранту всю суму грошових коштів, що зазначена у вимозі Бенефіціара до
Гаранта.
5.1.5. протягом ____ днів, після отримання письмової вимоги Гаранта згідно п.п. 1.2., 1.3. даного Договору,
відшкодувати Гаранту фактично понесені витрати та збитки, що пов’язані з виконанням зобов’язань Гаранта
за Гарантією.
5.2. Принципал має право:
5.2.1. звернутися до Гаранта з обґрунтованим клопотанням щодо зміни умов Гарантії;
5.3. Гарант зобов’язаний:
5.3.1. протягом ____ днів, з дати повного виконання Принципалом своїх зобов’язань згідно п.п. 5.1.1., 4.1.
даного Договору, надати на користь Бенефіціара Гарантію, визначену п. 1.1. даного Договору;
5.3.2. протягом ____ днів, після отримання письмової вимоги Бенефіціара, про виконання зобов’язань за
Гарантією, передати Принципалу копію цієї вимоги (разом з доданими до неї документами у разі наявності), а
також сплатити Бенефіціару суму визнаних вимог, відповідно до п. 2.3. даного Договору.
5.4. Гарант має право:
5.4.1. відмовити у виконанні письмової вимоги Бенефіціара про виконання грошового зобов’язання за
Гарантією у наступних випадках:
- письмова вимога та додані до неї документи Бенефіціара підписані (завірені) не уповноваженим на
відповідні дії або з перевищенням повноважень та/або не завірена належним чином, та\або є не чинні;
- у письмовій вимозі Бенефіціара не зазначено настання випадків, визначених п. 2.1. даного Договору,
відповідно до яких Гарант має виконати своє зобов’язання за Гарантією;
- Принципал та Бенефіціар не надали належних доказів того, що випадки, визначені п. 2.1. даного Договору,
дійсно відбулися;
- Бенефіціаром не дотримано порядку, визначеного пп. 2.2., 2.3. даного Договору;
- письмова вимога та надані підтверджуючі документи щодо невиконання Принципалом зобов’язань,
визначених даним Договором та _________, не відповідають умовам Гарантії;
- письмова вимога Бенефіціара та надані підтверджуючі документи, щодо настання випадків, визначених
п. 2.1. даного Договору, є сумнівними, підробленими, недійсними та/або надані Гаранту після закінчення
строку дії Гарантії, визначеного п. 3.1. даного Договору та\або в порушення вимог даного Договору;
Будь-які вимоги або повідомлення стосовно Гарантії мають бути надіслані Гаранту в письмовій формі
рекомендованим листом з повідомленням про вручення та в такий час, щоб Гарант мав можливість отримати
їх не пізніше тієї дати, після якої Гарантія втрачає чинність та всі зобов`язання Гаранта втрачають силу без
будь-яких наслідків для нього. При цьому Гарант не несе відповідальності за затримку в наданні
підтверджуючих документів, в тому числі з вини Бенефіціара та/або пошти, а також затримки при
оформленні відповідних документів;
5.4.2. вимагати від Принципала в порядку регресу відшкодування будь-яких фактично понесених витрат,
збитків, пов`язаних з виконанням Гарантії в тому числі, у разі, якщо сума, сплачена Гарантом Бенефіціару,
не відповідає умовам Гарантії;
5.4.3. проводити відступлення права грошової вимоги щодо відшкодування суми Гарантії, сплаченої
Гарантом Бенефіціару за Гарантією, третій особі без отримання на це додаткової згоди Принципала;
5.4.4. відмовити у наданні Гарантії, визначеної п. 1.1. даного Договору, та/або анулювати надану Гарантію у
разі невиконання чи не повного виконання Принципалом своїх зобов’язань згідно п.п. 5.1.1., 4.1. даного
Договору;
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання зобов'язань відповідно до умов даного Договору, Сторони несуть відповідальність згідно
з чинним законодавством України та даним Договором.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Цей Договір вважається укладеним та набуває чинності з дати його підписання Сторонами
__ _____ ____ року та діє протягом ___ ( ___ ) року(ів), тобто до __ _______ ___ року.
_______________ Гарант

_______________ Принципал

Договір № __ про надання Гарантії від «__» _______ 20__ року, укладений між
ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФКР» (Гарант) та ______________ (Принципал) на ___ сторінках
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7.2. Закінчення строку дії Договору не припиняє зобов'язання Сторін, які не були виконані під час його дії.
7.3. У разі не виконання Принципалом умов, визначених п. 4.1. даного Договору, даний Договір вважається
не укладеним.
7.4. Дія Договору може бути припинена достроково за згодою Сторін або за рішенням суду.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Будь-які повідомлення, пропозиції та вимоги, що пред’являються однією Стороною другій Стороні, які
пов’язані з виконанням даного Договору, повинні надсилатися рекомендованим листом з повідомленням про
вручення.
8.2. Внесення змін у даний Договір можливо лише за згодою Сторін та якщо такі зміни не суперечать
чинному законодавству України.
8.3. Всі додатки, зміни, доповнення та акти до даного Договору мають юридичну силу та є його невід’ємними
частинами за умови, що вони укладені в письмовій формі, з обов’язковим посиланням на цей Договір,
підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.
8.4. При зміні банківських, юридичних, поштових реквізитів, місцезнаходження, реквізитів засобів зв’язку,
Сторони негайно повідомляють одна одну про це в письмовій формі на протязі 3 (трьох) банківських днів
після дня настання таких змін.
8.5. Всі розбіжності та спірні питання пов’язані з виконанням або зміною умов даного Договору вирішуються
у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
8.6. Сторони підтверджують, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана Принципалу в письмовому
вигляді.
8.7. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку
персональних даних (в повному обсязі), які стали відомі в результаті укладання цього Договору, з метою
підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації
адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а
також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.
Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права
відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
8.8. Сторони підтверджують, що інформація, зазначена в частині другій статті 11 Закону України «Про захист
прав споживачів», надана Принципалу в письмовому вигляді.
8.9. Сторони визнають, що якщо якесь із положень Договору стає недійсним протягом строку його дії, решта
положень Договору обов'язкові для Сторін протягом строку дії Договору.
8.10. Гарант є платником податку на прибуток на загальних підставах, визначених Податковим кодексом
України.
8.11. Принципал є платником податку __________________________________.
8.12. Вказаний договір укладено на підставі діючого законодавства України та Правил надання гарантій,
затверджених Рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФКР» (Протокол
№3 від 17.05.2017 року), з якими ознайомлений Принципал.
8.13. Договір укладено у 2 (двох) однакових автентичних примірниках, на __ сторінках, українською мовою
по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу. Кожна сторінка цього Договору зі всіма
додатками пронумеровується та скріплюється підписами уповноважених представників Сторін.

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Кредитодавець
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА
ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ»

Місцезнаходження: 04050,
м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40 х
Ідентифікаційний код 34615314
Рахунок
в АТ «УкрСиббанк»
МФО 351005
Генеральний директор
_________________ Ю.М. Бесплемянний

м.п.

Принципал
_________________________________________

Адреса__________________
тел./факс ________________
Ідентифікаційний код _____
п/р _____________________
МФО ___________________
_______________________ підписант

м.п.

Примірник Договору отримано Принципалом ___ _______ 20__ року, _________ _________________.
підпис

_______________ Гарант

Прізвище І.Б.

_______________ Принципал

Договір № __ про надання Гарантії від «__» _______ 20__ року, укладений між
ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФКР» (Гарант) та ______________ (Принципал) на ___ сторінках
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