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1"*uзur" посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi)

що дiе на пiдставi

довiреностi, положенrш тоцо)

("-*"rrr=*ц.у,

з однiеi сторони, та
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iденпафiкацiйtпtй код юридичноi особи 40489610 ,,i"ц"r"аходження:
Володимировича, що дiе на пiдставi
Бориса
Шляхетка
в
особi
директора
(надалi iменуеться ''Поручитель'' )
Статугу
а

також:
l БКб4

l п

Dqrlryr,

л4yllYrwJlJ

rrrrчччgrl

ШБ фiз. особи / фiзичноi о.об"-ООГt; адресу пu.rrорri-дЙ, IПН Сторони
(надалi iменусться

"Боржник") в особi

1"пuзur"

що дiе на пiдставi

("-*"ra,

"осаду,

"*rуrу,

-

фiзичноi особи та вiдомостi про Hei)

прiзвище, iм'я, по батьковi)

довiреностi, положення тощо)

з iншоi сторони, (в подальшОму разоМ iмен)тотьсЯ "Сторони", а кожна

oкpeN{o

- "Сторона") уклали цей

,Щоговiр

пору{итепьства (надалi iменуеться ",Щоговiр") про нижченаведене,
1.

1.1.

У вiдповiдностi до

зАгАльнI положЕння

Кредитором за виконанIuI обов'язку
цього ,ЩоговорУ Поруrитель поручастъся перед
(надалi iменусться
, пфедбаченим ст. 2 цього.Щоговору

за,Щоговором

Боржника щодо
"Основний договiр"),
Порулитель несе перед Кредитором
1.2. У разi порушенюI Боржником обов'язку за Основним договором
оубсидiарну вiдповiдаьнiсть.
Боржник i Поручитель вiдповiдають
або У разi порушенн4 Боржником обов'язку за Основним договором
перед Кредrгором як солiдарнi боржники,
2.

основнийдоговIр
основцому

.uб"*r"*

д*ороМ (Розмiр фiнансового активу), строки
2.З. РозмiР грошовогО зобов'язаннЯ Боржника
основним договором,
визначаються
взаеморозрахункiв
його виконання (внесення) Боржrтиком та умови
3.РозМIР,стРокиТАПоРядокВЗА€МоРозРдхУнкIВ

за цfм ,Щоговором забрзпечуеться виконанIUI
3.1. Поручительством (надалi iменуеться - "поруrительство")
Боржником перЬд Кредитором наступних зобов'язань за основним договором:
грн.

/ не вiдповiдае) за вiдшкодування БQржником збиткiв та за сплату
3,2. Поручитель _(вiдповiдае
процентiв, неустойки (штрафу, пенi) за Основним договором.

3.3.

В

будь-якому випадку розмiр вйповiдальностi Поруlителя

не повинен

забезпечення зобов'язання, зазначеного в п. 3.1 цього,Щоговору,

перевиIцувати розмiру

3.4. Поручите.rь зобов'язуеться виконати зобов'язання в розмiрi, встановленому п, 3.1. у строк

_

днiв з дня

отримання вимоги Кредитора шJuD(ом перерах)вання цiеi суми на рахуцок Кредитора, з урахуванюIм умов п.4.4
цього,Щоговору.

3,5. Боржник сrrлачуе Поручителю винагороду за надання Поруки
у строк

шляхом

4.1.

4.

у

виглядi

ПОРЯДОК ВИКОНАНIЛЯ ЗОБОВ,ЯЗАНЬ. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH
(невикошаннjI чи ненаJIежного виконання) Боржником обов'язкУ за Основним

У разi порушення

договором, що передбачений п, 1.1 та п. 2,1. цього,Щоговору, Кредитор вправi звернугися iз вимогою про ВиконаННЯ
як до Боржника, так i Поручителя, якi несуть субсидiарну/солiдарну вiдповiдальнiсть перед Кредитором.
4.2. Боржник зобов'язаний:
- повiдомити Поручителя про виконання ним свого зобов'язанIuI за Основним договороМ проТягоМ днiв;
- у строк
днiв пiсля пред'явленнrI Порl"rителем, який здiйснив виконаннlI обов'язкУ Боржника перед
Кредитором за Основним зобов'язанrrям, виконап{ свое зобов'язання перед Поруrrгелем у повноМУ обсязi вiДПОВiДНО
до умов Основного договору;

-

сплатити Поручителю винагороду за надання ним Поруки

у

шJшхом

виглядi

4.3. Боржник мас право:

- висрати

проти Кредитора або Поруrителя (у разi, якщо BiH викоilав обов'язок Боржника перед
iх вимог про виконання Боржником свого обов'язку за Основним договороМ У

Кредитором) заперечення щодо

вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.
4.4. Права Порlпrителя:
висунуги проти вимоги Кредитора yci заперечення, якi мiг би висунуги сам Боржник (якщо тiльки Цi
заперечення не пов'язанi iз особою Боржника), навiтъ у випадку, якщо Боржник визнав борг або

в 0дIосторошъому порядку розiрвати цей ,Щоговiр, якщо до Основного ,Щоговору бУли BHeceHi зМiНИ
боз письмовоi згоди на це ПорlпrитеJul;
до Поручителя, який виконав обов'язок за Основтмм договором, що передбачений п, 1.1 та 2.1 Цього
,Щоговору, переходять yci права Кредитора щодо цього обов'язку за Основним договором, в тоМУ
числi й Ti, що забезпечувЕ}ди його виконання.
4.5. Порlчитель зобов'язаний:
при порушеннi Боржником зобов'язашш перед Кредитором за Основним .Щоговором, виконаТи за

Боржтлика зобов'язання у
денний строк з дня отримання вимоги вiд Кредитора, з
п.4.4
цього,Щоговору.
урахуванням умов
дriB.
у разi одфжан[uI вимоги Кред,rтора повiдомити про Hei Боржника цротягом
4.6. Кредитор мае право:
денниЙ строк
у разi невиконаншI Боржнлlком cBoix зобов'язань за Основним ,Щоговором, у _
звернумся до Поручlтгедя з вимогою цро виконання таких зобов'язань,
4.7. Кредитор зобов'язаний:
пiсля виконанIUI Поруrителем зобов'язання забезпеченого пор}п{итеJIьством, переДаТи Йому
документи, якi пiдтверджують зобов'язання Боржника та пiдписати з Поруrителем договiр про
вiдступлення праЪd вимоги до Боржника на користь Поручителя у _денний строк.

_

_

5.1.

У

5.

ВЦПОВЦАЛЬНIСТЪ CTOPIH ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
з цього,Щоговору (надалi iменуеться

випадку порушення зобов'язання, що виника€

"пор5/пlення

,Щоговору"), Сторона несе вiдповiдальнiсть, визначену цим,Щоговором та (або) чинним законодавством Украiни

5.1.1. Порушенrrям

.Щоговору

е його

невиконання або ненаJIежне виконання, тобто викоцаНнrI з

поруIценням )д,Iов, визначених змiстом цього .Щоговору.
5.1.2, Сторона не несе вiдповiдальностi за порушеннJ{ ,Щоговору, якщо воно сталося не з ii вини (умислу чи
необережностi).
5,1.3. Сторона вважа€ться невинуватою i не несе вiдповiдальностi за порушеншI ,Щоговору, якщо Вона
доведе, що вжиJIа Bcix залежних вiд неi заходiв щодо належного виконаннrI цЬого .ЩоговорУ.
5.3. У разi внесеIпrrl змiн до Основного договору без письмовоi згоди Поручителя, Поруrитепь звiльняеться
вiд виконання зобов'язань за цим.Щоговором.

2

5.4. Bci спори, Iцо виникають за цим .Щоговором, вирirпуrоться шляхом переговорiв мiж СТОРОНаМИ. У.РаЗi
неможJIивостi врегуilЙання спорiв чIляхоп{ переговорiЪ, вониЪiдйягають вирiшенню в судовому порядку вiдповiдно
до вимог чинного законодавства Украiни.
б.

порядок змIни I припинЕннядIiдоговору

6.1. Цей ,щоговiр набирас чинностi з моменту його пiдписання. Строк дii цього договору складае
р, а в частинi розрахlъкiв - до повного
фокiв, мiсяцiв, днiв), а саме до <_>____J0

виконанЕrI Сторонами своiх зобов'язаЕь за цим,Щоговором.

6.2. Щанийщоговiр може бум змiнений або доповнений по взаемнiй згодi cTopiH. Bci змiни та доповнення до

ffаного договору повиннi

бlти зробленi в письмовiй формi й пiдписанi Сторонами. Taki змiни та

доповненнrI

додЕlються до,Щаного договору i е його невiд'емною частиною.
6.З. Щоговiр Поруки припинJIеться:
- у разi закiнчення строку дii цього .Щоговору;
- у разi припинеЕIUI забезпеченого

пору{ительством зобов'язання за основним договором;

- у разi Ъмiни забезпеченого пор)цительством зобов'язання за основпим договором, без письмовоi згоди

Поруrителя, внаслiдоК чого збiпьшуеться обсяг вiдповiдальностi Поручlтгеля;
- У Pmi, якщо пiсля настання строку виконання зобов'язань за основним договороМ КредитоР вiдмовивсЯ
прlйItяти належне викоIIаннII, запропоноване Боржником або ПоруIителем;
- у разi переведення боргу Боржника за основним договором на iншу особу, якщо Порl"rитель не поручився за

нового боржника;
- уъ*i не пред'явлення Кредитором ПоруIителю вимоги про виконаннJI порушених зобов'язань за основним
договором, визначених в п.3.1 цього Договору, у встановлений в п,4.6 цьоГО ДОГОВОРУ СТРОК;
- за погодженrrям CTopiH, IIIJUIxoM укJIаданю{ угоди про розiрванrrя цього ,Щогбвору;
- за рiшенням судУ;
- в iнших випадках, передбачених rмнним законодавством УкраТни.
6.4. ,ЩоговiР може буги достроково розiрваний за згодою cTopiH або в судовому порядку.
7.

ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Yci правовiдносини, що виникають з цього ,Щоговору або пов'язанi iз ним, у тому числi пов|язанi iз
визначенням
дiйснiстю, укладенням, виконанIUIМ, змiною та припиненням цього.Щоговору, тлумаченнrIм його умов,
наслiдкiв недiйсностi або порушенrrя,Щоговору, регламентуIоться цим,Щоговором та вiдповiдними нормами чиt{ного
в YKpaiHi законодавсТва, а також застосовниМи до таких правовiдносиц звичiшми дiлового обороry на пiдставi

принципiв добросовiсностi, розуиностi та справедливостi.
7.2. пiспя набранrrя чинностi цим Договором Bci попереднi переговори за пим, лисТУВаЦНjI, ПОПеРеДН1
так чи iнакше
договори, протокоJIи про намiри та будь-якi iншi ycHi або письмовi домовленостi CTopiH з питань, що
при
тлумаченнi
Mo)Iý/Tb
братися
але
силу,
до
уплов цього
вц)ачають
юриди!Iну
уваги
стосуIоться-цього Договору,
Щоговору.

1.З. Сrоро"" нес)дь повну вiдповЦальнiсть за правильнiсть вказаних ними у цьомУ,Щоговорi реквiзитiв та
зобов'язуються своечасно у письмовiй формi повiдомJIяти iншу Сторону про ix змiну, а у разi неповiдомленнll несуть
ризик настання пов'язаних iз ним несприJIтJIивих наслiдкiв.
7.4. Пiдписанням IФого .Щоговору Кредитор:

1) надае згоду на обробку його персонu}льних даних в базах даних Порlчlrгеля з метою виконання
зобов'язань за цим,Щоговором та включенIuI в базу даних Поручителя персонЕUъних даних Кредитора, а також
повiдомлений про ix вкJIюченIuI до бази персонаJIьних даних;
2) пiдтверджУе, що ознайомлений з правами та обов'язками суб'ектiв персонЕUIьних даних вiдповiдно до
чинногО законодавсТва та мстоЮ обробкИ Поручитепем персонаJIьЕих даних Кредитора в cBoix базах даних,

ПЦписаццям цього Д6.о*ору Кредитор та Боржник одцочасно засвiдчуе, що BiH:
отримав свiй примiрrrик оригiналу цього договору;
- шалежним чином ознайомлений iз Правилами цадання гарантiй та поручительств;
- нада€ згоду па обробку, зберiгання та використання iшформацii про шього у зв'язку iз укладенням та
виконанням цього,Щоговору на пiдставi ст.8 ЗУ <<Про захист шерсоцальпих даних>;
- iз iнформацiсю, передбаченою у ст. 11 зУ (про захIIст прав споживачiв>> ть ч.2 ст. 12 ЗУ <Про
ознайомлепий.
фiнансовi шослуги та деря(авне регудюванпя ринку фiпансових послуг)>
7.5.

_

'7.6,,Щаний договiр скl1адений у З-х орлгiнщьних екземплярах, що мають piBHy юрилИчну силу.
7.1

,

IfеЙ договiР регулюетьсЯ чишIиМ законодавсТвом УкраТнИ, а також Правилами надання гарантiй та

поруIитеJьств

KAIIITAJI),

товдриствА з оБмЕжЕною вIдповIДАЛъШСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ
8.

(БIЗНЕС

пIдтвЕрджЕння

Пiлгвердженпя, що Кредитор ознайомrrений з нормами ч. 2 статгi 12 Закону Украiни <Про фiнансовi послупr та
поруIительств
державне реryлюванIuI ринкiв фiнансових посJгуг) та Правилами наданнlI гарантiй та

3

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIIIАНСОВА KOMIЬHШ

КАПIТАЛп

<(БIЗНЕС

.

(Кредитор)
ПiдтверлясенIlя, що Боржник ознайомпений з нормЕll\dи ч. 2 статгi 12 Закону УкраiЪи <Про фiнансовi послуги та
державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг) та Правилами наданнrI гарантiй та поручительств

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПДНLЯ (БIЗНЕС

кАпIтАл>

(Боржник)
9.

АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПЦПИСИ CTOPIH

ПОРУЧИТЕЛЪ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА КОМПАНLЯ
(БIЗнЕс кАПIТАЛ>
УкраiЪа,01001, м, Киiв, вул. Еспланадна,З4l2, офiс l8
Тел. 536-01-56

код

IIАТ КБ

р/р

м

<<Приватбанк>

Шляхетко Б.В.

#-trffi Боржник
(найменування,)
(мiсцезнаходження, адреса)
феквiзити,)

,Щиректор

4

эо
J

д

зФ

J

о
о Ео
Ф о) о
т Ф
о _tr
о с
х о
Е. з

/'^\\
/r*.-.

J

Ф

I

\о

Е

J

Ф

-{

о

F
Ф

зФ
l.

Е д
о)

:о

хФ

Fо

э

о)

Е.
Ф

-|

о э
6 о
-{

о)

J

Е

S

{

,-Ё, 9
J

S

о
о

з

