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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ
ДІМ» (далі - Гарант), в особі _______, який діє на підставі ______, з однієї сторони, та
[обрати якщо фізична особа] [прізвище, ім’я, по батькові] (далі – Принципал),
[обрати якщо юридична особа] [повне найменування суб’єкта господарювання згідно інформації з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань] (далі – Принципал),
від імені якого діє [посада] [прізвище, ім’я, по батькові] на підставі [керівник діє на підставі Статуту, Статуту та
Протоколу №, дата, інші особи діють на підставі довіреності: зазначити №, дату довіреності, нотаріуса, який
посвідчив тощо],
[обрати якщо фізична особа-підприємець][прізвище, ім’я, по батькові], фізична особа-підприємець (далі –
Принципал),
з другої сторони, разом за текстом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний Договір про надання
гарантії (далі – Договір) про подане нижче:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У відповідності до умов Договору Гарант надає Принципалу Гарантію на користь «вказати ідентифікаційні
дані ПІБ, РНОКПП фізичної особи або повну назву юридичної особи, її місцезнаходження, код за ЄДРПОУ» (далі –
Бенефіціар) для надання в забезпечення виконання Принципалом зобов’язань за Договором №_________ від
_____20_ p., укладеним між Принципалом та Бенефіціаром (далі – Основне зобов’язання), за якою Гарант
зобов’язується сплатити Бенефіціару на його письмову вимогу грошову суму у разі настання гарантійного випадку
та дотримання умов Гарантії та цього Договору.
1.2.
Гарантія – це письмовий документ (гарантійний лист), підписаний Гарантом, що є невід’ємною частиною
Договору, за яким Гарант приймає на себе грошове зобов'язання перед Бенефіціаром сплатити кошти за
Принципала в разі невиконання останнім своїх зобов'язань у повному обсязі або їх частину в разі пред'явлення
Бенефіціаром вимоги та дотримання всіх вимог, передбачених умовами Гарантії.
1.3.
Сума Гарантії складає ____ грн. (_____гривень ___ копійок), літерний код валюти – UAH.
1.4.
Гарантія, яку Гарант зобов'язаний видати Бенефіціару у відповідності до цього Договору, повинна бути
видана на строк _____(років, місяців, днів), а саме: з __________ року по ______ рік.
1.5.
За надання Гарантом фінансової послуги з надання Гарантії Принципалу, останні зобов’язується сплатити
на користь Гаранта винагороду у розмірі _________гривень не пізніше « »______ року. У разі несплати послуг
Гаранта, Гарантія може бути відкликана.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Гарант зобов’язується:
2.1.1. Після одержання вимоги Бенефіціара повідомити про її пред’явлення Принципала негайно.
2.1.2. Розглядати вимогу Бенефіціара у строк не більше ніж
______ (прописом) календарних днів.
2.1.3. Після розгляду отриманої вимоги Бенефіціара Гарант зобов’язаний або переказати на рахунок Бенефіціара
суму, розмір якої не перевищує суму Гарантії (п. 1.3 цього Договору) та за умови надання Бенефіціаром належним
чином оформленої письмової вимоги та документів зазначених в тексті Гарантії, або зобов’язаний повідомити
Бенефіціара про відмову в задоволенні його вимоги.
2.1.4. Надавати Принципалу консультації щодо виконання цього Договору.
2.1.5. Виконувати інші обов’язки, які випливають для нього з цього Договору та/або прямо передбачені цим
Договором та/або чинним законодавством України.
2.2. Принципал зобов’язується:
2.2.1. Якщо на вимогу Бенефіціара Гарант виплачує кошти за Гарантією, Принципал зобов‘язаний протягом 1
(одного) робочого дня, але не пізніше дня закінчення строку Гарантії, повністю відшкодувати Гаранту такі виплати
та усі пов‘язані з цим витрати Гаранту, у валюті Гарантії. До повного такого відшкодування Принципал сплачує
Гаранту проценти від суми боргу в розмірі ____% (____) процентів річних (за методом факт/факт (фактична
кількість днів у місяці/фактична кількість днів у році-365(366) у валюті Гарантії, за період з моменту виконання
Гарантом вимоги Бенефіціара до моменту зарахування суми боргу на належні рахунки Гаранту.
2.2.2. За вимогою Гаранта (в термін до 2-х робочих днів з моменту отримання вимоги) надавати документи, що
необхідні для контролю за виконанням цього Договору та перевірки фінансового стану Принципала.
2.2.3. Виконувати інші обов’язки, які випливають для нього з цього Договору та/або прямо передбачені цим
Договором та/або чинним законодавством України.
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2.2.4. Не змінювати/не ініціювати внесення змін до умов Основного зобов’язання без отримання письмової згоди
Гаранта.
2.3. Гарант має право:
2.3.1. В разі порушення Принципалом будь-яких умов цього Договору та/або у разі ненадання документів та/або
відомостей, необхідних Гаранту для здійснення заходів з фінансового моніторингу, відкликати (списати) Гарантію
в односторонньому порядку, без попередження Принципала та/або Бенефіціара, та/або відмовитися від сплати
коштів за Гарантією.
2.3.2. Якщо після задоволення вимоги Бенефіціара за Гарантією Гарант дізнається, що Принципал належним чином
виконав свої обов'язки перед Бенефіціаром, Гарант має право стягнути з Бенефіціара всі безпідставно набуті
грошові кошти.
2.3.3. Гарант має право відмовити Бенефіціару, якщо вимога та/або документи, що мають додаватися до неї:
не відповідають умовам Гарантії та/або цьому Договору, та/або додані до неї документи не відповідають
умовам виданої Гарантії;
отримані Гарантом після закінчення строку, на який видана Гарантія.
2.3.4. Гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до Принципала в межах суми, сплаченої ним за Гарантією
Бенефіціару.
2.4. Принципал має право:
2.4.1. Вимагати виконання Гарантом умов даного Договору.
3. ДОДАТКОВІ УМОВИ ГАРАНТІЇ
3.1. Відповідальність Гаранта за Гарантією та/або у зв’язку із цим Договором обмежується сумою Гарантії та
зменшується відповідно до виконання Принципалом умов Основного зобов’язання.
3.2. В забезпечення повного та своєчасного виконання своїх зобов’язань Принципалом за цим Договором, між
Сторонами можуть бути укладені договори застави.
3.3. Гарантія припиняється у разі:
- закінчення строку дії Гарантії;
- сплати Гарантом Бенефіціару суми Гарантії в повному обсязі;
- відкликання Гарантії Гарантом в разі невиконання Принципалом умов цього Договору;
- у випадку дострокового припинення діяльності Принципала;
- в інших випадках передбачених цим Договором.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. При невиконанні зобов'язання, передбаченого п. 2.2.1. цього Договору, Принципал сплачує Гаранту пеню від
суми заборгованості у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочки,
суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три процента річних
від простроченої суми. Незалежно від сплати неустойки (штрафу, пені, тощо) Принципал також зобов’язаний
відшкодувати понесені Гаранту збитки.
4.2. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність передбачену
чинним законодавством України.
4.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами.
4.4. 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.
5. ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1. Принципал підтверджує, що ознайомлений з інформацією, вказаною в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N 2664-III від 12.07.01 р. щодо Договору.
5.2. Перевід боргу Принципала щодо даного Договору без згоди на це Гаранта не допускається.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони домовились, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (події непоборної сили, які не залежать
від волі сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, інших дій держав, що
роблять неможливим виконання сторонами своїх зобов’язань, пожеж, інших стихійних лих або сезонних явищ,
сторони звільнюються від виконання своїх зобов’язань на строк дії вказаних зобов’язань.
6.2. У випадку, коли дія вказаних обставин відбувається більш 30 днів, сторони укладають додаткову угоду до
даного Договору, в якому обумовлюється порядок припинення дії Договору. Доказом виникнення форс-мажорних
обставин є документ, виданий компетентними державними органами.
7. ПОРЯДОК ЗМІНИ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
7.1. Даний Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін.
7.2. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору дійсні лише у тому випадку, якщо вони оформлені у
письмовому вигляді за належними підписами обох Сторін. Такі зміни та доповнення додаються до Даного
договору і є його невід'ємною частиною. Усі усні обумовлення по даному Договору юридичної сили не мають.
7.3. Договір може бути достроково розірваний:
- у разі припинення Гарантії, виданої на підставі даного Договору;
- за згодою Сторін. Договір вважається розірваним за згодою Сторін з моменту належного оформлення Сторонами
відповідного договору про дострокове розірвання Договору, якщо інше не встановлено таким договором або
чинним законодавством України;
- в судовому порядку.
7.4. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до ___________ року. Договір
припиняє свою чинність виконанням Сторонами обов'язків за цим Договором та з інших підстав, встановлених
законодавством України.
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7.5. Цей Договір припиняє свою дію, а Гарантія відкликається у разу несплати Принципалом своїх
послуг в строки передбачені цим Договором.
8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Будь-які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній у зв'язку з цим Договором, повинні бути
викладені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані
рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін. Повідомлення можуть також передаватися
Сторонами по факсу, при цьому такі повідомлення мають попередній характер та повинні бути в обов'язковому
порядку підтверджені належним чином, як це передбачено цим пунктом Договору.
8.2. При виконанні даного Договору, разом з його умовами, Сторони керуються законодавством України.
8.3. Кожна зі Сторін зобов’язується зберігати повну конфіденційність фінансової, комерційної та іншої інформації,
отриманої від іншої Сторони. Передача такої інформації третім особам, за винятком уповноважених осіб і
організацій, можлива лише з письмової згоди обох Сторін, а також у випадках, передбачених законодавством
України.
8.4. Підписанням цього Договору представники Сторін надають свою згоду та дозвіл на обробку їх персональних
даних у відповідних базах персональних даних, володільцями яких є Сторони, з метою здійснення Сторонами своєї
фінансово-господарської діяльності та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Про свої
права, мету збору персональних даних та інші відомості, встановлені законодавством України, представники
Сторін повідомлені.
8.5. Даний Договір та його умови відповідають Внутрішнім правилам Гаранта про надання Гарантій та
поручительств.
8.6. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, українською мовою. У випадку
виявлення розбіжностей в змісті різних примірників Договору - перевага надається тому примірнику Договору,
який знаходиться у Гаранта.
9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Гарант
Принципал
[реквізити для юридичної особи]:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
_____(назва)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»
Місцезнаходження: _________________________
Поштова адреса: _________________________
Код ЄДРПОУ _____________
п/р __, відкритий в__________, код банку_______

Посада
_______________________ ПІБ
м.п. (у разі наявності)

Місцезнаходження:_________________________
Адреса для листування: _________________
код за ЄДРПОУ _____
п/р № ____ в ___, код банку
Посада
______________________ _____________________ПІБ
м.п. (у разі наявності)
Або
[реквізити для фізичної особи – підприємця чи фізичної
особи]:
___(ПІБ)
Місце реєстрації:________________________
Адреса для листування:__________________
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків__________
паспорт
серії___
№___,
виданий
______________________________________
п/р № ________ в __, код банку
______________ П.І.Б

