ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасників
ТОВ «ФК «Іноваційна фінансова компанія»
Протокол № 22/09/17 від 22.09.2017 р.
Голова Загальних зборів
__________ Тарантаєв І. А.

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
м. _____________

“____” ____________ 20___р.

_____________________________________________(повне найменування) (надалі - «Поручитель»),
місцезнаходження якого: _____________________, код ЄДРПОУ: ________________ (Свідоцтво
про реєстрацію фінансової установи _____________________ (серія, номер, дата видачі, реєстраційний номер),
Розпорядження Нацкомфінпослуг про видачу ліцензії _________________ (номер та дата розпорядження) ),
в
особі
__________________________
(ПІБ,
посада),
який (-а)
діє
на
підставі
______________________________________,
та
_______________________________________________(повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної
особи)
(надалі
–
«Боржник»),
місцезнаходження/місцепроживання
якого(-ї):
_______________________________________,
код
ЄДРПОУ/ІПН
та
паспортні
дані:
__________________, в особі ____________________________________(ПІБ, посада для юридичної особи),
який (-а) діє на підставі _________________________________,
та
_______________________________________________(повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної
особи)
(надалі
–
«Кредитор»),
місцезнаходження/місцепроживання
якого(-ї):
_______________________________________,
код
ЄДРПОУ/ІПН
та
паспортні
дані:
__________________, в особі ____________________________________(ПІБ, посада для юридичної особи),
який (-а) діє на підставі _________________________________, разом надалі – «Сторони», а
кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір поручительства (надалі – «Договір») про
наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до умов Договору, Поручитель надає фінансову послугу – поручительство за
Боржника перед Кредитором.
1.2. У відповідності до цього Договору Поручитель поручається перед Кредитором за
виконання у повному обсязі/частково1 Боржником своїх обов’язків за договором
_______________________________________________________________ (зазначаються реквізити договору,
строк дії договору, загальний розмір грошового зобов’язання Боржника за договором) (надалі – «Основний договір») в сумі
__________ (зазначається грошовий вимір обсягу поручительства).
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
2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. За цим Договором Поручитель відповідає перед Кредитором у повному обсязі/частково за
1
2
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зобов’язаннями Боржника3, включаючи _________ (визначається обсяг відповідальності).
2.2. У випадку невиконання Боржником зобов’язань за Основним договором Кредитор має
право заявити вимогу до Поручителя про виконання останнім вимог Кредитора щодо зобов’язань
Боржника за Основним договором (надалі – «Вимога Кредитора») протягом __________ (вказується
строк) з моменту настання строку виконання зобов’язань Боржником. У разі використання
Кредитором такого права, він зобов’язаний направити Поручителю письмове повідомлення про
факт невиконання Боржником зобов’язань за Основним договором.
2.3. У Повідомленні вказуються реквізити Основного договору, документи, які підтверджують
невиконання Боржником зобов’язань за Основним договором, розрахунок заборгованості
Боржника перед Кредитором та вимога щодо виконання таких зобов’язань Поручителем.
2.4. У разі одержання Вимоги Кредитора Поручитель зобов'язаний негайно, але не пізніше ніж
3 робочі дні, повідомити про це Боржника в письмовому вигляді шляхом вручення повідомлення
особисто представнику Боржника або відправленням поштою рекомендованим листом з
повідомленням про вручення, а в разі пред'явлення до Поручителя позову - подати клопотання
про залучення Боржника до участі у справі.
2.5. Після отримання Боржником повідомлення про одержання Поручителем вимоги
Кредитора, Боржник зобов’язаний протягом 3 робочих днів з моменту отримання такого
повідомлення направити на адресу Поручителя згоду або незгоду з вимогами Кредитора.
Якщо Поручитель не повідомляє Боржника про вимогу Кредитора і сам виконає зобов'язання,
Боржник має право висунути проти вимоги Поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги
Кредитора.
2.6. Поручитель має право висунути проти вимоги Кредитора заперечення, які міг би висунути
сам Боржник, за умови, що ці заперечення не пов'язані з особою Боржника. Поручитель має право
висунути ці заперечення також у разі, якщо Боржник відмовився від них або визнав свій борг.
2.7. У разі відсутності у Поручителя заперечень до виставлених відповідно до пункту 2.2
Договору Вимог Кредитора і підтвердження факту звернення до Боржника та факту не виконання
свого обов’язку Боржником, Поручитель зобов’язаний виконати своє зобов’язання протягом
___________________ (вказується строк перерахування коштів) з моменту отримання Повідомлення.
Поручитель перераховує на поточний рахунок Кредитора суму боргу, відповідно до наданого
Кредитором розрахунку.
2.8. У випадку неперерахування Поручителем суми боргу на поточний рахунок Кредитора
протягом терміну, вказаного в пункті 2.7 Договору, Кредитор має право стягнути з Поручителя
пеню із розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який вона стягується за
кожний день просрочки від суми боргу, а Поручитель зобов’язаний виплатити зазначену
неустойку.
2.9. Після виконання Поручителелем зобов'язання, забезпеченого поручительством, Кредитор
повинен вручити йому документи протягом_____________ (визначається строк передачі документів), які
підтверджують обов'язок Боржника.
До Поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене поручительством, переходять усі права
Кредитора у цьому зобов'язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.
2.10. У випадку, якщо Боржник виконав зобов'язання, забезпечене поручительством, він
повинен негайно, але не пізніше 3-х робочих днів, повідомити про це Поручителя в письмовому
вигляді шляхом вручення повідомлення особисто представнику Поручителя або відправлення
поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
У випадку, коли Поручитель виконав зобов'язання, забезпечене поручительством, вона має
право у зв'язку з не направленням їй Боржником повідомленняя про виконання ним свого
обов'язку стягнути з Кредитора безпідставно одержані кошти або пред'явити зворотну вимогу до
Боржника.
2.11. У випадку будь-яких змін та/або доповнень, що стосуються Основного договору, такі
зміни та/або доповнення мають бути погоджені з Поручителем шляхом оформлення погодження
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(надалі – «Погодження»).
2.12. Погодження має містити відомості про беззаперечну згоду Поручителя на
зміну/доповнення Основного договору з вказівкою, що саме змінюється/доповнюється у
Первинному договорі, підпис уповноваженої особи Поручителя та печатку Поручителя.
Погодження оформлюється у трьох оригінальних примірниках – по одному для кожної з Сторін.
2.13. Поручитель вправі відмовитися від задоволення вимог Кредитора у разі невиконання п.
2.11-2.12 цього Договору.
2.14. Боржник зобов’язаний у строк _____ (строк перерахування коштів) після пред’явлення
Поручителем вимоги, 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;
2.15. Боржник зобов’язаний сплатити Поручителю винагороду за надання ним поручительства.
2.16. 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.
2.17. Поручитель має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо до
Основного Договору були внесені зміни без письмової згоди на це Поручителя.
2.18. Поручитель має право вимагати від Боржника чи Кредитора надання звіту про хід
виконання зобов’язання, про фінансове становище Боржника та зміну у його майновій сфері, що
можуть свідчити про потенційну неможливість Боржника виконати своє зобов’язання
2.19. Сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності інформації.
2.20. Боржник має право доступу до інформації щодо діяльності Поручителя
2.21. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно даного Договору та чинного законодавства України.
2.22. Сторони не відповідають за порушення своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо воно
відбулося не з їхньої вини, зокрема і при виникненні форс-мажорних обставин. Сторона
вважається не винною, якщо вона доведе, що прийняла всі залежні від неї міри для належного
виконання своїх зобов'язання.
3. РОЗМІР, СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
3.1. Поручительством за цим Договором забезпечується виконання Боржником перед
Кредитором
наступних
зобов’язань
за
Основним
договором:
_____________________________________________________________________________
(вказуються сладові та суми зобовязань).
Розмір відповідальності Поручителя перед Кредитором складає суму в розмірі
визначеному п. 1.2. цього Договору
3.2. Поручитель відповідає/не відповідає4 за відшкодування Боржником збитків та за
сплату процентів, неустойки (штрафу, пені) за Основним договором.
3.3. В будь-якому випадку розмір відповідальності Поручителя не повинен перевищувати
розміру забезпечення зобов’язання, зазначеного в п. 1.2 цього Договору.
3.4. Поручитель зобов’язується виконати зобов’язання в розмірі, встановленому п. 1.2 у
строк ___ (вказується строк) з дня отримання вимоги Кредитора шляхом перерахування цієї суми на
рахунок Кредитора, з урахуванням умов Розділу 2 цього Договору.
3.5. Відповідно до умов Договору, Боржник зобов’язаний виплатити винагороду
Поручителю у розмірі __________________________________ (сума цифрами та прописом в грошових одиницях)
грн. Оплата здійснюється шляхом перерахування зазначеної суми на поточний рахунок
Поручителя _________________ (вказуються реквізити рахунку) у строк ____________ (вказується строк).

4

- Визначається за домовленістю сторін

Поручитель

Боржник

Кредитор

3

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі "Порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або)
чинним законодавством України
4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її
вини (умислу чи необережності).
4.1.3. 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.
4.2. У разі внесення змін до Основного договору без письмової згоди Поручителя,
Поручитель звільняється від виконання зобов’язань за цим Договором.
4.3. 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.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами й діє до повного
виконання Сторонами своїх зобов'язань за Основним договором.
5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу.
6. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством,
зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін і набирають
чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди у письмовій
формі.
6.2. Договір припиняється:
а) у разі закінчення строку дії цього Договору;
б) у разі припинення забезпеченого поручительством зобов’язання за Основним договором;
в) у разі зміни забезпеченого поручительством зобов’язання за Основним договором, без
письмової згоди Поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг відповідальності Поручителя;
г) у разі, якщо після настання строку виконання зобов’язань за Основним договором
Кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване Боржником або Поручителем;
д) у разі переведення боргу Боржника за Основним договором на іншу особу, якщо
Поручитель не поручився за нового боржника;
е) у разі не пред’явлення Кредитором Поручителю вимоги про виконання порушених
зобов’язань за Основним договором, визначених в п.1.2 цього Договору, у встановлений в п.2.2
цього Договору строк;
є) за погодженням Сторін, шляхом укладання угоди про розірвання цього Договору;
ж) за рішенням суду;
з) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.3. Договір може бути достроково розірваний за згодою сторін або в судовому порядку.
Також Договір може бути розірваний достроково в односторонньому порядку у випадках
передбачених пп. в) та г) п. 6.2 Договору.
6.4. Усі суперечки, пов'язані із цим Договором вирішуються шляхом переговорів між
сторонами. Якщо суперечка не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку певному відповідним чинним законодавством України.
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7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним,
регламентуються відповідними нормами чинного законодавства України.
7.2. 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.
7.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені
їх печатками.
7.4. Підписанням цього договору Боржник одночасно підтверджує, що:
- інформація зазначена в частин другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» та в частині 2 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»
надана Клієнту в повному обсязі;
- Клієнт ознайомлений із Внутрішніми правилами надання гарантій та поручительств
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ІНОВАЦІЙНА
ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ»
затвердженими
__________________________________ (дата затвердження та орган, що затвредив);
- Клієнт отримав один екземпляр оригіналу цього Договору.
7.5. Сторони при виконанні даного Договору надають одна одній згоду на обробку (збирання,
реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміною, поновленням, використання і
поширення (розповсюдженням, реалізацією, передачею), 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 України «Про захист персональних даних», або потреба у виконанні яких викликана
інтересами/зобов’язаннями Сторони цього Договору. Фізичні особи, які є посадовими
особами/працівниками, уповноваженими особами Сторони за Договором, персональні дані яких
будуть оброблятися іншою Стороною у зв’язку з укладанням даного Договору, вважаються
повідомленими про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних»,
мету збору даних та осіб, яким передаються відповідні персональні дані, з дати підписання
даного Договору.
7.6. Цей Договір, складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології,
українською мовою, у кількості 3 (трьох) автентичних примірників, які мають однакову
юридичну силу.
8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
Поручитель
Боржник

Поручитель

Боржник

Кредитор

Кредитор
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