
ЗАТВЕР.ЩЖЕНО:
Протоколом загадьних зборiв 5пrасникiв
ТоВ кФК (<БIзнЕС кАПIТАJI)
]ф3 вiд <<25>> травня 20|1 р,

Шляхетко Б.В.

примIрниЙ договrр про

201з.м. КиiЪ

товдриство з оБмЕжЕною вЦпОвЦАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (БIЗНЕС

кдпIтдл>, iдентифiкацiйний код юридичноi особи 40489610, мiсцезнаходження: 01001, м, Киiв, вул. Еспланадна,

З4l2, офiс lti надалi iмеIrуеться "Гарiнт" ) в особi директора Шляхетка Бориса Володимировича, що дiе на пЦставi

Стаryry з однiеi сторони, та

1"*uзur" наймеrryвання, мiсцезнаходженIUI, реквiзrrги юр. особИ -ПринципаЛа; абО

ПIБ; адресу; IПН, паспортi данi Фiзичноi особи / фiзичноi особи ФоП - Принципала )

(надалi iменуеться "Принципал") в особi

(вказати: стацrту, довiреностi, поJIожешш тощо)
з iншоi a.оро"", (в поjальшому разом iменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклЕrли цей .Щоговiр про

надання гарантiТ (надалi iменуеться ",Щоговiр") про нижчеIIавед9не,

1. зАгАльнI положЕння
1.1. У вiдповiдностi до цього ,щоговору Гарант надае Принципалу гарантiю на користь (надалi

- Бенефiцiар або Кредитор) шя надЕlнIuт в забезпечення виконання своТх зобов'язань за,Щоговором

_ вц ll '' 20- р., укладеним мiж Принципалом та Бенефiцiаром (надалi - ,Щоговiр 1).

IГГuрuоЦ оу Гuр*, -бов'язаний видатИ КредиторУ (БенiфiциарУ) у вiдповiдностi до цього ,Щоговору, повинна
по (-))-.
Гаранта вiдповiдно до п. 3.1гараrтгiя не може бути вiдкllикана Гарантом iнакше, нiж у разi несплати послуг

,Щоговору.
t.З. Додажовi вимоги щодо гарантii, яку Гарант зобов'язаний видати Кредитору у вiдповiдностi до цього .Щоговору,

визначенi Сторонами у додатку до цього .Щоговору.
1.4. В забезпеченшI повного та своечасного виконання своТх

стороIIами можуть бути укладенi договори застави.
зобов'язань Принципалом за цим .Щоговором, мiж

2. розмIр гдрднтIi,строки внЕсЕння тА порядок взАеморозрАхункIв
2.1, Розмiр гарантii, яку Гарант зобов'язаний видати Кредитору у вiдповiдностi до цього,щоговору, складае

грн.
(пропuсом)
z.1. пi.* одержаншI вимоги Кредитора Гараrrг повiдомляе про Ti пред'явлення Принципала негайно.

2.з. Вимога Кредrrгора ро"йдu"r"Ъ" йрu"rоon у строк не бiльше нiж -- , та пiдлягае сплатi

пrcJUI встЕlнОвленнЯ вiдповИносТi пред'явлеНих документiв умовам гарантii.

3. ОIIЛАТА ПОСЛУГ ГАРАНТЛ
З. 1 . За надання гарантii Принципал сIшачуе Гаранту виIIагороду у розмiрi не пiзнiше (-)- 

- 

р,

4. прАвА тА оБов,язки cToPIH
4.1. Гараrrт мае rц)rtво вимiгати вiд Принципала iнформацiю та документи щодо виконЕIнIUI ocTaHHiM зобов'язань за

,ЩоговороМ 1, за якиМ видана д*ч.iрu"riя, Гараrrт iобов'язаниЙ надати Кредитору (Бенефiцiару) передбаченУ цим

в межах gдIи, сплаченоj нип,t за гараrrгiею

Кредиторовi
4.Ъ. У випаДку виконанНя ГарантоМ зобов'язанНь переД КредитороМ (Бенефiцiаром), вiдповiдно до надано'i гарант11,

сума сплаченч Гuрu"rоr, пiЙгае сгшатi з боку Принципала Гаранry протягом _ днiв, з дIlrI виконання Гарантом

зобов'язань.

,Щоговором гарантiю пiсля пiдписанrrя,Щоговору в строк_ шJUIхом

4.2. ГаранТ мае право на зворотну вимоry фегрес) до Принципала
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4.4. Пiсля одержzlння вимоги Кредитора за гарантiею Гарант повинен негайно повiдомити про це Принципала i
передати иоlшу копl1 вимоги разом з доданими до Hel документами.

, 4.4. Гарант зобов'язуеться сплатити Кредитору (Бенефiцiару) будь-яку срry або с)д,Iи, що разом не шеревищують
СУМУ ГаРантii_ Фн.., цри отриманнi не пiзнiше (_)---- ...-* (останнiй день дii гарантiТ) вимоги вiд

i Крелитора (Бенефiфара),...за умови надtlншI нrlпежним чином оформленоТ письмовоi вимоги та документiв
з:вначеню( в текст1 гарантll.
4.5. Гарант мае право вiдмовити Кредиторовi(Бенефiцiару) в задоволеннi виплог, якщо вимога або доданi до неТ

доцдfiенти:
- не вiдповiдають умовЕ}м гарантiТ;
- або лсщо вони поданi Гаранry пiсля закiнченIIJI строку дii гарантii.
4.6. Приrщипал зобов'язаrдлй:

l - повiдомипа Гаранта гIро виконання зобов'язання;
i - вчасно оIшатити посJIуги Гаранта.;.l - повiдомитr,r Гаранта, що зобов'язанЕя, яке забезпечено гарантiею визнане недiйсним;

- повiдомити Гаранта, що зобов'язаЕIuI, яке забезпечено гарантiсю припинене за iншими пiдставами.
- За Вимогою Гаранта надати всю необхiдну iнформацiю та докумеЕти щодо виконанIuI зобов'язання, що випливають
з,Щоговору , за яким видаеться гарантiя,
4,7. У ВIДIадку неможJIивостi виконати зобов'язання забезпечене гарантiею , Принципал протягом 2 (.Щвох)

| календарних днiв письмово повiдомляе про це Гаранта та передас остацньому Bci документи, що стосуються
i виконанrrя зобов'язання.
i

i 4,8, Притщипал не ма€ права змiнювати умови,Щоговору 1 без письмовоi згоди Гаранта.

1 4.9. Прr.лtгчипt}л мае право вимiгати виконання )д4ов даного.Щоговору.

ii 5. вцповцАльнIсть cToPIH
| 5.1. При невиконаннi зобов'язання, передбаченого п. З,1 цього Договору, Принципад сцлачуе Гаранту неустойку в
i РОЗМiрi 0/о за кожен день простроченнlI, що не звiльшIе Його вiд обов'язку виконати зобов'язанrrя в HaTypi.

5.2. За неВиконання або неналежне виконання yI\{oB .Щоговору сторони несуть вiдповiдальнiсть передбачену чинним
i законодЕlвством Украiни.

6. вирIшЕння спорIв
6.1. Yci спори, що виникають з цього ,Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються шляхом переговорiв мiж

| Сторо"аrи.
6.2. Якщо вiдrовiдний спiр не можJIиво вирiшити шляхом переговорiв, BiH вирiшуеться в судовому порядку за

| встановленою пiдвiдомчiстю та пЦсуднiстю такого спору вiдповiдно до чинного в YKpaiHi законод€Iвства.

7. ПОРЯДОК ЗМIНИ I ПРИПИНЕННЯДII ДОГОВОРУ
7.1. Строк дii.Щоговору становитъ: мiсяцiв, а саме з: (_)_?0_ porqy по (_)___20_
року.
7,2. ЩаwIй,Щоговiр може бути змiнений або доповненIй по взаемнiй згодi CTopiH. Bci змiни та доповненlrя до !аного

i договору повшrнi буm зробленi в письмовiй формi й пiдписанi Сторонами. TaKi змiни та доповнення додаються
додатками до Даного договору i е його невiд'емною частиною.
7.З. ,Щоговiр може бlпи достроково розiрваний за згодою cTopiH або в судовому порядку. I]ей .Щоговiр вважасться
розiрванлшr,t за згодою cTopiH - з моменту належного оформлення Сторонами вiддlовiдноi додатковоi угоди до цього

, ,Щоговору, якщо iнше не всшновлено у самiй додатковiй угодi, цьому .Щоговорi або у чинцому в УкраiЪi
законодавствi.

] 7.4. Договiр припиняе свою чиннiсть виконанIuIм Сторонами обов'язкiв за цим ,Щоговором та з iнших пiдстав,
i встановлених законодавством.

7.5. Щей.Щоговiр припиюIе свою дiю, а Гарантiя вiдкликаетъся у разi несплати Принципtulом cBoii послуг в строки
1 передбаченi цим .Щоговором,

t з.IIрикIнцЕвI положЕнIIя
1 B,t. Vcl правовiдносини, що виникають з цього .Щоговору або пов'язанi iз ним, у тому числi пов'язанi iз дiйснiстlо,
] Уtсладевням, виконанIuIм, змiною та припиненням цього .Щоговору, тлумаченIuIм його 1nr,roB, визначенням наслiдкiв

] нелiйсностi або поруluення.Щоговору, регламенцlються цим,Щоговором та вiдповiдними нормами тIинног0 в УкраiЪi
] законодавства, а також застосовними до таких правовiдносин звичаJIми дiлового обороry на пiдставi принципiв
i добросовiсностi, розумностi та справедливостi.

] B.Z. Пlсля пабрання чинностi цим.Щоговором Bci попереднi переговори за ним, дистрання, попереднi договори,
] rrротоколи про намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi домовленостi CTopiH з питавь, що так чи iнакше стосуються

I uього,Щоговору, втрачшоть юридичну сиJý/, але мож)iть братися до уваги при тлумаченнi умов цього,Щоговору.

| 8,3. Сторони несуть повну вiдповЦаьнiсть за правr.rльнiсть вк€ваних ними у IъoMy ,Щоговорi реквiзитiв та

| зобов'язуrотъся свосчасно у письмовiй формi повiдомляти iншу Сторону про Тх змiну, а у разi неповiдомлення нес)дь

l р"зr* настання пов'язаних iз ним неспрLштливих наслiдкiв

l 8.4. ПiдписанЕям цього.Щоговору ПринципаJI одночасно засвiдчус, що BiH:
l

] 
_ отримав свtи uримlрник оршгrнаJIу цього договору;

| - iз iнформацiсю, передбачепою у ст. 11 ЗУ <про захист прав сцожцвачiв>> та ч.2 ст. 12 ЗУ <<Про фiнансовi
| послуги та державне регулювання ринку фiнансових послуD), що надана Гаратном, ознайомлений1

2



т

- надае право на зберiгання та використання iцформацii про нього впключно у звrязку iз укладепням та
викопанпям цього.Щоговору вiдповiдно ст. 8 ЗУ <IIро захист персоцальних дапих)).
8.5. [штий договiр складений цри повному розумiннi Сторонапли його умов та термiнологiт украiъською мовою у
двох автентИIIних прlлrtiРниках, якi маютЬ однаковУ юридичнУ силу, - по одному для кожноi iз CiopiH,
8,6. L{еЙ договiр реryлюеться чинним законодавством Украi'ни, а також Правилапли наданrrя гарантiй та
ПОР)ЦИТеЛЬСТВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВД КОМПДНUI <БIЗНЕС
кАПIТАл).

9. пцтвЕрджЕння
Пiдтвердженця, що Принципал нЕIJIежним чином озцайомлений з нормами ч. 2 cTaTTi 12 Закону УкраiЪи <Про
фiнансовi посJýтИ та державне реryлювання ринкiв фiнансових посJýг> та Правилами наданIUI Ъарантiй та
пор}цительств товАриствА з оБмЕжЕною вцповцАльнIстю (ФIнднсоВд комtIднIя
(<БIЗнЕс кАIIIТАЛ>.

(Принципал)

10.АдрЕси, рЕквIзити тА пIдписи CTOPIH

гАрАнт ПРИНЦИПАЛ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВIДАЛЪНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМIIАНШ

<БIзнЕс кАпIтАл>
краiна,01001, м. Киiв, вул. Еспланадна,З4l2, офiс 18

,едрпоу 40489610
М 2650105260096l в ПАТ КБ <Лриватбанк>>

(найменування, або ПIБ фiзичноТ особи - пiдприемця)

(реквiзити, серiя та номер виписки з е.ЩР)

(jt l'}iii i'jriй rr; 
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