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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  ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇ  

 
м. _____________                 “____” ____________ 20___р. 

 

_____________________________________________(повне найменування) (надалі -  «Гарант»), 

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 __________________________________,  разом надалі – 

«Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про надання гарантії (надалі – 

«Договір») про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. У відповідності до даного Договору, Гарант надає гарантію виконання перед 

Кредитором  зобов'язання Боржника. 

1.2. Кредитором виступає _____________________________________ (повне 

найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи., місцезнаходження Кредитора)  (надалі – «Кредитор»). Банківські 

реквізити Кредитора_______________________ (вказуються банківські реквізити Кредитора) .  
1.3. Гарантія за цим Договором полягає у гарантуванні Гаранта перед Кредитором 

виконання Боржником своїх обов’язків за договором 

______________________________________________________ (вказуються реквізити договору за яким 

виникли зобов’язання, строк дії цього договору) (надалі – «Основний договір»). Сума зобов’язання за 

Основним договором складає __________________________(вказується сума зобов’язання цифрами та 

прописом в грошовому виразі) грн. 

1.4. Гарантія, яку Гарант зобов'язаний видати Кредитору у відповідності до цього 

Договору, повинна бути видана на строк ____________ (вказується строк), а саме: з «___» 

_______________ по «__»___________. 

1.5. У разі невиконання Боржником зобов’язань, передбачених Основним договором, 

Гарант відповідає за зобов’язаннями Боржника за Основним договором відповідно до умов 

гарантії. 

1.6. Гарантія за цим Договором є відкличною. 

1.7. Кредитор не може передавати іншій особі право вимоги до Гаранта. 

2. РОЗМІР ГАРАНТІЇ,СТРОКИ ВНЕСЕННЯ ТА ПОРЯДОК 

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ. ОПЛАТА ПОСЛУГ ГАРАНТА 
2.1. Розмір гарантії, що надається, складає  _____________________________________  

(зазначається сума цифрами та прописом, на яку Гарант надає гарантію) грн. 
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2.2. Вимога Кредитора до Гаранта про сплату грошової суми відповідно до цього 

Договору пред'являється у письмовій формі. До вимоги додається нотаріальна копія 

Основного договору. У вимозі до Гаранта або у доданих до неї документах Кредитор повинен 

вказати, у чому полягає порушення Боржником основного зобов'язання, забезпеченого 

гарантією. Кредитор може пред'явити вимогу до Гаранта у межах строку, встановленого у 

цьому Договорі. 

2.3. Після одержання вимоги Кредитора Гарант повинен негайно повідомити про це 

Боржника і передати йому копії вимоги разом з доданими до неї документами, але не пізніше 

ніж протягом  3 робочих днів.  

2.4. Вимога Кредитора розглядається Гарантом у строк не більше ніж ___________ 

(вказується строк), та підлягає сплаті ______________________ (встановлюється строк) після встановлення 

відповідності пред’явлених документів умовам гарантії. 

2.5. Гарант має право відмовити у задоволені вимог Кредитора у випадках:  

- якщо вимога або додані до неї документи не відповідають умовам гарантії або якщо 

вони подані Гаранту після закінчення строку дії гарантії; 

- якщо Гарант після пред'явлення до нього вимоги Кредитора дізнався про недійсність 

основного зобов'язання або про його припинення, він повинен негайно повідомити про це 

Кредитора і Клієнта (Боржника); 

- в інших випадках передбачених законодавством України. 

2.6. Як винагороду за надання гарантії Боржник сплачує Гаранту грошові кошти у 

розмірі _________________ (сума винагороди в грошовому виразі, цифрами та прописом) грн.. протягом 

______________ (визначається строк сплати) у безготівковій формі на банківський рахунок 

Гаранта.. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Обов'язки Боржника:  

3.1.1. своєчасно сплатити Гаранту винагороду в порядку, передбаченому п. 2.6. цього 

Договору;  

3.1.2. після виконання зобов'язання, що забезпечується згідно з даним Договором, 

Боржник протягом ______________ (вказується строк повідомлення) повідомляє про це Гаранту; 

3.1.3. у випадку неможливості виконати зобов'язання з причини браку власних коштів. 

Боржник протягом ________ (вказується строк повідомлення) зобов’язаний повідомити про це 

Гаранта та передає останньому всі документи, що стосуються виконання зобов'язання за 

даним Договором; 

3.1.4. Боржник зобов'язаний за вимогою Гаранта надавати останньому всю необхідну 

інформацію та документи щодо виконання договору, за яким видається дана гарантія; 

3.1.5. Боржник не має права змінювати умови Основного договору, без згоди на те 

Гаранта. У протилежному випадку Гарант не відповідає перед Кредитором за виконання 

Боржником своїх зобов'язань у частині та з моменту внесення змін; 

3.1.6. сплатити суму, сплачену Гарантом з урахуванням сплати збитків, що їх зазнав при 

цьому Гарант; 

3.1.7. дотримуватись конфіденційності інформації. 

3.1.8. надати Гаранту всі документи для ідентифікації як самого Боржника так і кінцевого 

вигодонабувача, відповідно до чинного законодавства. 

3.2. Обов'язки Гаранта:  

3.2.1. після одержання вимоги Кредитора повинен повідомити про це Боржника у строки 

визначені в 2.3 Договору в письмовому вигляді шляхом відправлення поштою 

рекомендованим листом з повідомлення про вручення або вручення особисто представнику 

Боржника під підпис; 

3.2.2. повідомити протягом____________(вказується строк повідомлення) Кредитора про відмову від 

задоволення його вимоги шляхом відправлення поштою рекомендованим листом з 

повідомлення про вручення або вручення особисто представнику Кредитора під підпис. 
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3.2.3. якщо після пред'явлення вимоги Кредитора до Гаранта стало відомо про недійсність 

основного зобов'язання або про його припинення Гарант зобов’язаний протягом 

____________(вказується строк повідомлення)   повідомити про це Кредитора і Боржника. 

 3.2.4. дотримуватись конфіденційності інформації 

3.3. Права Боржника:  

3.3.1. має право на належне виконання Гарантом всіх зобов'язань по цьому Договору;  

3.3.2. має право доступу до інформації щодо діяльності Гаранта. 

3.4. Права Гаранта:  

3.4.1. має право вимагати від Боржника інформацію та документи щодо виконання 

Основного договору, за яким видається дана гарантія; 

3.4.2. має право відмовитися від задоволення вимоги Кредитора, якщо вимога або додані 

до неї документи не відповідають умовам Договору або якщо вони подані Гаранту після 

закінчення строку дії договору гарантії; 

3.4.3. з набуттям прав на право вимоги до Боржника самостійно визначати свою політику 

щодо стягнення боргу у відповідності до внутрішніх правил Гаранта та законодавства 

України 

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
4.1. Строк дії Договору становить: ________ (вказується строк), а саме з: «___»_________20__ 

року по «___»_________20___ року. 

4.2. 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. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі - 

"Порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) 

чинним законодавством України 

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто 

виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося 

не з її вини (умислу чи необережності). 

5.1.3. 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. 

5.2. При невиконанні зобов'язання, передбаченого п. 2.6 цього Договору, Боржник сплачує 

Гаранту неустойку в розмірі _____ (вказуються відсотки цифрами та прописом) % за кожен день 

прострочення, що не звільняє його від обов'язку виконати зобов'язання в натурі. 

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. 

6.2. 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. 

 

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ Й ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 

7.1.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 в письмовій формі Сторонами 

відповідної додаткової угоди. 

7.2.Сторона, яка виступає ініціатором внесення змін надсилає письмову пропозицію із 

змінами та/або доповненнями до цього Договору рекомендованим листом іншим Сторонам. 
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Сторони які отримали пропозицію мають протягом ___________ (зазначається строк) або прийняти 

пропозицію і підписати додаткову угоду або надати вмотивовану відмову. 

7.3. Дія гарантії і цього Договору закінчується: 

- сплати Кредиторові суми, на яку видано гарантію; 

- закінчення строку дії Договору; 

- відмови Кредитора від своїх прав за гарантією шляхом повернення її Гаранту або шляхом 

подання Гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за Договором 

- в інших випадках, передбачених законодавством України. 
  

8. ІНШІ УМОВИ  
8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, 

регламентуються відповідними нормами чинного законодавства України. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. 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; 

- Боржник ознайомлений із Внутрішніми правилами надання гарантій та 

поручительствТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» затвердженими 

__________________________________ (дата затвердження та орган, що затвредив); 

- Боржник отримав один екземпляр оригіналу цього Договору. 

8.5. 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.   

8.6. Цей Договір, складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології,  

українською мовою,  у кількості   3 (трьох)  автентичних примірників, які мають однакову 

юридичну силу.  

 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

Гарант Боржник 

 

 

 


