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     ДОГОВІР ГАРАНТІЇ №______________ 

 

м. Дніпро                         «___» _____________ 20__ р. 

 

             

     ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ 

КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – «Гарант»), юридична особа, що створена та існує за 

законодавством України, місцезнаходження якої: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська,                                 

буд. 30, ідентифікаційний код юридичної особи 34513446, в особі Директора 

_______________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та  
 

_______________________________________(вказується повне найменування юридичної особи або 

ПІБ фізичної особи) (далі – «Бенефіціар»), ідентифікаційний код  (для юридичної особи)/реєстраційний 

номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) та паспортні дані  (для фізичної 

особи) _____________________________________, місцезнаходження/адреса проживання якого(-ої): 

_________________________, в особі _____________________________________ (вказується посада, 

ПІБ - для юридичної особи), який (-а) діє на підставі ___________________________ (вказується 

документ, на підставі якого діє),  з другого боку, надалі разом – «Сторони», а кожна окремо – 

«Сторона», уклали цей Договір гарантії (далі – «Договір»), про наступне:  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. У відповідності до цього Договору Гарант гарантує перед Бенефіціаром виконання 

_________________________________________________ (надалі іменується «Принципал») 

зобов’язань щодо ______________________________________(вказується характеристика 

зобов’язання) згідно Договору _______________ №_________ від «___» ________ р., укладеного 

між Принципалом та Бенефіціаром (надалі іменується «Основний договір»). 

1.2. Реквізити Принципала (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та її адреса її 

проживання/найменування юридичної особи та її місцезнаходження): 

1.2.1. _________________________________________ 

1.2.2. _________________________________________. 

1.3. У разі порушення Принципалом зобов’язань за Основним договором Принципал і 

Гарант відповідають перед Бенефіціаром як субсидіарні боржники.  

    1.4. Строк дії Гарантії починає свій перебіг у момент, визначений у п. 4.1 цього Договору та 

закінчується з моменту припинення, в т.ч. розірвання Основного договору.  

     1.5. Строк основного договору складає ___________________. 

     1.6. Загальна сума зобов’язань Принципала перед Бенефіціаром складає ________________ 

(зазначається сума цифрами) (____________ ) (зазначається сума прописом) гривень. 

      1.7. Гарантію надано у розмірі ______________ (зазначається сума цифрами) 

(____________ ) (зазначається сума прописом) гривень. 

      1.8. Сплата суми, визначеної в п. 1.7 Договору, відбувається в безготівковому порядку 

шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Бенефіціара або готівкою 

шляхом видачі грошових коштів через касу Гаранта.  

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 НАКАЗ ДИРЕКТОРА від 28.12.2021 №8/о 

 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

  «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

    ___________________ Наталія ГУРЖИЙ 
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2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БЕНЕФІЦІАРА 

 

2.1. У випадку виконання Гарантом обов'язків Принципала перед Бенефіціаром, 

останній зобов'язується передати Гаранту всі документи, які підтверджують ці обов'язки 

Принципала, та документи, які встановлюють забезпечення виконання відповідних обов'язків, 

протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня виконання обов'язків Гарантом. 

2.2. Бенефіціар не має права змінювати умови Основного договору без згоди на те 

Гаранта, якщо внаслідок такої зміни збільшується обсяг відповідальності Гаранта. 

2.3. Якщо в Основному договорі Сторони дійшли згоди змінити розмір зобов’язання 

Принципала, Бенефіціар повинен надати відповідну інформацію Гаранту з метою зміни 

розміру суми гарантії, що повинно бути відображено в  додатковій угоді до цього Договору. 

2.4. Якщо Принципал самостійно виконав зобов’язання (частину зобов’язання) за 

Основним договором, Бенефіціар повинен негайно надати Гаранту відповідну інформацію. В 

наслідок цього відбувається зміна розміру гарантії, що повинно бути відображено в додатковій 

угоді до цього Договору. 

2.5. У разі невиконання Принципалом фінансових зобов’язань, згідно Основного 

договору, Бенефіціар може пред'явити вимогу про сплату грошової суми, зазначеної в п. 1.7 

цього Договору до Гаранта у межах строку, встановленого п. 1.4 цього Договору. 

2.6. Бенефіціар не може передавати іншій особі право вимоги до Гаранта.  

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГАРАНТА 

 

3.1. Гарант відповідає перед Бенефіціаром за порушення зобов'язання Принципалом. 

Зобов'язання Гаранта перед Бенефіціаром не залежить від зобов'язання згідно Основного 

договору (його припинення або недійсності). 

3.2 У разі порушення Принципалом своїх зобов'язань, згідно Основного договору 

Гарант зобов’язаний задовольнити вимогу Бенефіціара про сплату грошової суми зазначеної 

в п. 1.7 цього Договору. 

Вимога Бенефіціара до Гаранта про сплату грошової суми відповідно до умов цього 

Договору пред'являється у письмовій формі. До вимоги про сплату грошової суми додаються 

такі документи:  

1. нотаріально засвідчена копія Основного договору; 

2. належним чином засвідчена копія претензії Бенефіціара до Принципала про 

виконання грошових зобов’язань згідно Основного договору з відміткою 

Принципала, яка свідчить про отримання, або - у разі отримання Принципалом 

претензії поштою - опис вкладення та  повідомлення про отримання; 

3. належним чином засвідчена копія відповіді Принципала на претензію Бенефіціара 

про неможливість виконання грошових зобов’язань за Основним договором в 

повному обсязі або про виконання цих зобов’язань частково (при умові отримання 

відповіді Принципала на претензію Бенефіціара).   

У вимозі до Гаранта або у доданих до неї документах Бенефіціар повинен вказати, у 

чому полягає порушення Принципалом зобов’язань відповідно до умов Основного договору.  

3.3. Після одержання вимоги Бенефіціара Гарант повинен негайно повідомити про це 

Принципала і передати йому копії вимоги разом з доданими до неї документами.  

3.4. Гарант повинен розглянути вимогу Бенефіціара разом з доданими до неї 

документами протягом 30 (тридцяти) календарних днів і встановити відповідність вимоги та 

доданих до неї документів умовам цього Договору. У разі якщо вимога Бенефіціара та 

документи, що додані до вимоги, відповідають вимогам цього Договору, Гарант повинен 

задовольнити цю вимогу протягом 10 (десяти) календарних днів.  

3.5. Гарант має право відмовитися від задоволення вимоги Бенефіціара, якщо вимога 

або додані до неї документи не відповідають умовам цього Договору або якщо вони подані 

Гарантові після закінчення строку, вказаного в п. 1.4 цього Договору.  
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3.6. Гарант повинен негайно повідомити Бенефіціара про відмову від задоволення його 

вимоги.  

3.7. Якщо Гарант після пред'явлення до нього вимоги Бенефіціара дізнався про 

недійсність зобов'язання за Основним договором або про його припинення, він повинен 

негайно повідомити про це Бенефіціара і Принципала. Повторна вимога Бенефіціара, 

одержана Гарантом після такого повідомлення не підлягає задоволенню.  

3.8. Обов'язок Гаранта перед Бенефіціаром обмежується сплатою суми, передбаченої         

п. 1.7 цього Договору. У разі порушення Гарантом свого обов'язку щодо сплати зазначеної в 

п. 1.7 цього Договору суми його відповідальність перед Бенефіціаром не обмежується цією 

сумою. 

3.9. Гарант має право на оплату послуг, наданих ним Принципалу.  

3.10. Гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до Принципала в межах суми, 

сплаченої ним за цим Договором Бенефіціару, якщо інше не встановлено договором між 

Гарантом і Принципалом.  

3.11. Гарант не має права відкликати видану ним гарантію. 

3.12. Гарант не має права на зворотну вимогу (регрес) до Принципала у разі, якщо сума, 

сплачена Гарантом Бенефіціару, не відповідає умовам цього Договору, якщо інше не 

встановлено договором між Гарантом і Принципалом. 

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.  ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ 

ДОГОВОРУ 

 

         4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 

Сторонами та скріплення його печатками Сторін (за наявності). 

     4.2. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом підписання 

Сторонами додаткових угод у письмовій формі в такому порядку.  

    4.2.1. Письмова пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні 

рекомендованим листом або вручається під особистий підпис уповноваженої особи.  

    4.2.2. Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 (десяти) 

календарних днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.  

   4.2.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк 

передбачений п.4.2.1. Договору, пропозиція вважається не прийнятою.  

   4.2.4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додаткова угода укладається за 

місцезнаходженням Гаранта, в письмовій формі, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня 

надання письмової відповіді.  

  4.2.5. Зміни до Договору набирають чинності з дня підписання додаткової угоди. Всі 

зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його 

складовою і невід'ємною частиною.  

       4.3. Цей Договір діє до моменту закінчення строку, на який видано гарантію згідно                         

з п. 1.4 цього Договору.  

Крім того дія цього Договору припиняється також у випадку відмови Бенефіціара від 

своїх прав за цим Договором шляхом повернення його Гарантові або шляхом подання Гаранту 

письмової заяви про звільнення його від обов'язків за цим Договором.  

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 

 

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

іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором 

та (або) чинним в Україні законодавством.  

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

виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

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

її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе 
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відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї 

заходів щодо належного виконання цього Договору.  

5.4. Закінчення строку дії Договору не звільняє винну Сторону від відповідальності за 

порушення Договору, які сталися протягом його дії.  

 

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 неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується 

в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно 

до чинного в Україні законодавства. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

        7.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані із ним, у тому числі 

пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, 

тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 

регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, 

а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі 

принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

    7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 

попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості 

Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

     7.3.  Бенефіціар підтверджує, що: 

 - отримав в письмовій формі від Гаранта до укладення Договору інформацію вказану в 

частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» та ознайомився з нею;  

- ознайомлений із внутрішніми Правилами надання гарантій ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА  КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ КРЕДИТНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ», затверджених Наказом Директора від 28.12.2021 № 8/0 (надалі – Внутрішні 

правила) та розміщених на  офіційному веб-сайті Фінансової установи за адресою: 

http://www.rfs.in.ua у відкритому доступі;  

- інформація надана Гарантом з дотриманням вимог законодавства про захист прав 

споживачів. 

   7.4. Підпис Бенефіціара в розділі 8 цього Договору є підтвердженням того, що Бенефіціар 

отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 7.4 Договору, і ознайомився з цією 

інформацією, та один з оригіналів цього Договору.  

Інформація, що надана Бенефіціару, йому зрозуміла. Послуга Бенефіціару не нав'язувалась.  

   7.5. Сторони дійшли згоди, що місцем виконання даного Договору є офіс Гаранта, який 

знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30. 

   7.6. Сторони домовилися, що листування між ними буде відбуватися за 

місцезнаходженням (адресою проживання), що зазначені в розділі 8 цього Договору.  

   7.7. Відповідальними особами за зв'язок між Сторонами є:  

- Від Гаранта: ___________________________________ (вказується відповідальна особа).  

- Від Бенефіціара: ________________________________ (вказується відповідальна особа).  

7.8. Фізичні особи відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», 

шляхом підписання даного Договору надають згоду на обробку та використання їх 

персональних даних (паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, особисті відомості, відомості про місце проживання, зображення, інші персональні 

дані) виключно з метою та в межах виконання вимог законодавства про фінансові послуги, 

фінансовий моніторинг та податкового законодавства України. 
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Фізичні особи також посвідчують, що повідомлення про включення даних про них до бази 

персональних даних отримали, із правами, які вони мають відповідно до змісту ст. 8 Закону 

України «Про захист персональних даних», ознайомлені та шляхом підписання в тому числі 

даного Договору надають свою згоду на передачу своїх персональних даних третій особі 

виключно в межах Закону України «Про захист персональних даних» та інших чинних 

нормативно- правових актів, здійснення повідомлень про передачу третій особі їх 

персональних даних не вимагають.  

7.9. Цей Договір складено відповідно до Внутрішніх правил Гаранта.  

7.10. Інформація визначена у цьому Договорі відноситься до інформації з обмеженим 

доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною 

згодою Сторін та в інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством. 

     7.11. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі 

реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх 

зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.  

7.12. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги 

виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами 

Сторін та скріплені їх печатками (в разі наявності). 

7.13. 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 (за наявності). 

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

українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - 

по одному для кожної із Сторін. 
 

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

                          ГАРАНТ: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, 

вул. Воскресенська, буд.30 

Ідентифікаційний код  34513446 

п/р ______________________________________ 

в ________________________________________ 

 код банку  _________________________________ 

 тел.: +38 (056) 373 95 97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ______________ _____________________ 

                        (підпис)                       (П.І.Б.) 

                                

 М.П. 

 

БЕНЕФІЦІАР: 

 

 

(найменування юридичної особи та її 

місцезнаходження/ прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи та адреса її проживання/)  

 

(ідентифікаційний код  для юридичної особи/ 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків та паспортні дані  для фізичної особи) 

 

 

_____________________________________________

(номер поточного рахунку, назва та код банку  

_____________________________________________ 

 

Тел.:________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________ ______________ _________________ 

(посада,                      (підпис)                     (П.І.Б.) 

для юридичної особи)   

 

  

М.П. (за наявності)                             

 
 


