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ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇ № _____ 
  

  
м. Київ          "---"------------- ---- р. 

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС», (надалі іменується «Гарант»), що має статус фінансової установи згідно 
Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія -- № -, реєстраційний номер -----, видане --------- р. 
Національною  комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, в особі ---------
-, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та 

---------------------------------------------- «------------», (надалі іменується «Принципал»), 
місцезнаходження: ------------, в особі ------------, що діє на підставі -----------, з другої сторони, (в подальшому 
разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про надання гарантії (надалі 
іменується «Договір») про наступне: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 
1.1.  Даний договір регулює правовідносини сторін, щодо надання Гарантом гарантії -------------- 

(надалі – «Гарантія» або «Гарантійне зобов‘язання»)  з метою забезпечення належного виконання 
Принципалом умов Договору --------------, що укладено між  ----------------  (надалі – «Бенефіціар») код ЄДРПОУ 
------------,  місцезнаходження: ------------------ та Товариством з обмеженою відповідальністю «------------------», 
код ЄДРПОУ ----------------- (Принципал) (надалі – «Основне  зобов’язання»).  

1.2. Гарантійним випадком є не належне виконання зобов’язань за Договором № -- від ------------р.      
Принципалом  перед  Бенефіціаром  своїх обов’язків, пов’язаних з виконанням  умов Основного зобов’язання, 
а саме:------------ 

1.3. Вид гарантії: безумовна, безвідклична.  
1.4. Строк дії гарантії: ------------ р.  включно.  
1.5. Валюта гарантії: національна валюта України – гривня 

  
2. ЗМІСТ  ГАРАНТІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ НАДАННЯ ТА  ПРИПИНЕННЯ  

2.1. Сума гарантії  становить: -------------- (------------ грн. --- коп.) гривень.  
2.2. Відповідальність  Гаранта за цією гарантією обмежуються сумою Гарантії, що обумовлена в 

пункті 2.1. цього Договору . 
2.3. Гарантія надається шляхом передачі Гарантійного листа, в якому викладені  умови Гарантії, 

після належного виконання вимог розділу 3  цього Договору , щодо сплати комісії та розділу 4  цього Договору 
щодо умов  забезпечення виконання Принципалом зобов’язань за Договором . Копія Гарантійного листа має 
бути засвідчена підписом  уповноваженої особи Принципала, відбитком його печатки  та є невід’ємною 
частиною цього договору. Засвідчуючи копію Гарантійного листа Принципал підтверджує те, що він 
ознайомлений з умовами Гарантії та згоден з її змістом 

2.4. Сума гарантії зменшується:  
- на суму виконаних Принципалом Основних зобов’язань за договором з Бенефіціаром, за яким надана 

Гарантія;  
- на суму виконаних Гарантом платіжних зобов’язань за наданою гарантією;  
- на суму Гарантії, зменшену відповідно до отриманих  від Бенефіціара письмових  підтверджень або 

повідомлень про часткову відмову від своїх прав Бенефіціара за  Гарантією.  
2.5. Гарантія  припиняється у разі: 

- закінчення строку дії Гарантії, передбаченого п.1.4 цього Договору; 
- своєчасного виконання у повному обсязі  Принципалом своїх зобов’язань  перед  Бенефіціаром  за 

Основним зобов’язанням; 
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- сплати Гарантом  суми Гарантії в повному обсязі ; 
- відмови Бенефіціара  від своїх прав за Гарантією шляхом повернення  до Гаранта оригіналу Гарантії або  

шляхом подання Гаранту письмового підтвердження або повідомлення про звільнення Гаранта від 
зобов’язань за Гарантією. 

 
3. РОЗМІР  ТА ПОРЯДОК  СПЛАТИ ВИНАГОРОДИ  ГАРАНТУ , ГАРАНТІЙНИХ  ПЛАТЕЖІВ  ТА  

ПРОЦЕНТІВ ЗА  КОРИСТУВНННЯ ГРОШОВИМИ  КОШТАМИ. 
  

3.1. Принципал сплачує Гаранту винагороду : 
3.1.1  Комісія за видачу Гарантії встановлюється у розмірі ----- % від  суми Гарантії , яка вказана в п. 2.1. 

та складає -----  (-------------- грн. ------- коп.) гривень, сплачується одноразово не пізніше ----(----) 
робочих днів з моменту укладання цього Договору. 

3.2.2. Комісія за обслуговування Гарантії встановлюється у розмірі - --------% річних, з розрахунку              
365/366 днів у році від суми Гарантії, яка вказана в п. 2.1. цього Договору; та складає  ---- (------------
- грн. --- коп) гривень  за кожен день до дня припинення дії Гарантії.  Комісія за обслуговування 
Гарантії сплачується  Принципалом  не пізніше  --- числа кожного місяця після укладання цього 
Договору, на поточний рахунок Гаранта, вказаний в реквізитах цього Договору.  

3.2. Сума, яка підлягає щомісячній  сплаті зазначається в листі-повідомленні, яке надається 
Гарантом Принципалу. 

3.3. У випадку ініціювання Принципалом змін до умов наданої Гарантії за погодженням з 
Бенефіціаром в письмовій  формі, Принципал сплачує Гаранту комісію за внесення змін до умов Гарантії  в 
день підписання додаткових договорів  до цього Договору та згідно Тарифів Гаранта (додаток №1) до цього 
Договору). 

3.4. У разі сплати Гарантом на користь Бенефіціару платежу за Гарантією (надалі -  «Гарантійний 
платіж»), у розмірі, який не забезпечений грошовим гарантійним покриттям, Гарант набуває право зворотної 
вимоги (регресу) до Принципала в межах суми сплаченої Бенефіціару.  

3.5. Гарантійний платіж не може перевищувати суму гарантії зазначеної в п. 2.1, 
3.6. Принципал протягом -------днів з дня сплати Гарантом будь-яких сум на користь Бенефіціара 

(які не забезпечені грошовим гарантійним покриттям) за Гарантією зобов’язується сплатити Гаранту проценти 
в розмірі --- % річних від сплаченої Гарантом та невідшкодованої Принципалом суми.  

3.7. Проценти нараховуються щоденно з розрахунку 365/366 днів у році, починаючи з дати 
здійснення Гарантійного платежу.  

3.8. Сплата процентів здійснюється щомісячно, з першого по п’ятнадцяте число кожного 
наступного місяця 

3.9. У разі виникнення будь яких додаткових комісій Банків, Кур’єрських служб та інших 
організацій обслуговуючих сторін даного договору, пов’язаних з обслуговуванням цієї Гарантії, їх сплата 
здійснюється за рахунок Принципала.  

 
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЇ 

4.1. Виконання Принципалом зобов’язань за цим Договором забезпечується :  
 -  грошовим покриттям, яке Принципал перераховує на  поточний рахунок Гаранта,  зазначеного в розділі 
«реквізити сторін» та в сумі, що дорівнює  сумі Гарантії, зазначеної в п.2.1. цього Договору; та/або 

        -  внесенням рухомого майна до Реєстру обтяжень рухомого майна, згідно чинного законодавста України, з 
ідентифікаційними даними:------------------; та/або 

-  Майновими  правами  за Договором  ____________  від  «__»___ 20__ року , який укладений між 
__________________ , в сумі __________ (_______________  грн.__ коп.) гривень.  За яким на дату 
укладання цього Договору заборгованість  по сплаті коштів Принциалу  складає  ______________(____) 
гривень.  У разі зміни суми заборгованості  за Договором _________  від «__» __ __року , здійснюються 
відповідні зміни в забезпеченні даної Гарантії.   Майнові права вносяться до Реєстру обтяжень рухомого 
майна, згідно чинного законодавста України. та/або 

-  майном  належним Принципалу на праві власності .  
4.2. Принципалом згідно п.4.1 забезпечується виконання зобов’язань за: 
-   відшкодування суми Гарантійного платежу за Гарантією,  
-   сплата доходу (комісії)  Гаранта за надання Гарантії , 
-   сплата комісії за обслуговування  Гарантії , 
-  сплата процентів за користування грошовими коштами за період від дати здійснення Гарантійного 
платежу до дати його відшкодування Принципалом, 
-  штрафних санкцій  
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- інші платежі, які не передбаченні даним договором Гарантії, але мають бути сплачені для належного 
виконання зобов’язань за цим Договором. 

4.3. Відповідальність за оформлення забезпечення Гарантії відповідності до вимог чинного законодавства 
та всі витрати, пов'язані з таким оформленням, покладаються на Принципала.  

4.4. Принципал  підтверджує, що майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов'язання за 
цією Гарантією, належить йому (Принципалу) на праві власності, не обмежене в обігу, під заставою у 
третіх осіб не перебуває. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
5.1.  Гарант має право: 
5.1.1.Вимагати від Принципала інформацію та документи щодо виконання останнім  зобов’язань  за цим 
Договором та здійснювати перевірку виконання Основного зобов’язання Принципалом.  
5.1.2.Відмовити Бенефіціару в задоволенні вимог, якщо: 

а) вимога або додані до неї документи не відповідають умовам гарантії; 
б) вимоги  подані Гаранту після закінчення строку дії гарантії; 

       5.1.3. Вимагати (в тому числі в примусовому порядку) від Принципала виконання обов’язків останнього за 
цим Договором. 
       5.1.4. Представники Гаранта мають право у будь-який час здійснювати перевірку фінансового стану 
Принципала під час дії даного Договору. 
       5.1.5. Вимагати від Принципала надати  усі необхідні дані і документи для здійснення ідентифікації, 
верифікації та вивчення Принципала та інші документи з метою виконання  Гарантом  вимог законодавства 
щодо сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 
       5.1.6. Здійснити  відступлення прав за цим Договором без попереднього отримання на це згоди 
Принципала в порядку, передбаченому законом, у разі непогашення  Принципалом сплаченої суми Гарантом 
Бенефіціару, відповідно до наданої гарантії. 

5.2. Гарант зобов'язаний: 
5.2.1. Надати  гарантію на користь Бенефіціара в порядку і на умовах, обумовлених цим Договором. 
5.2.2. У разі дотримання Сторонами всіх необхідних формальностей та відсутності підстав для 

відмови, здійснити платежі по виконанню зобов’язань Принципала за наданою Гарантією в межах гарантійної 
суми та в строки, передбачені наданою Гарантією, після одержання від Бенефіціара письмової вимоги із 
зазначенням реквізитів Гарантії, Гарантійної суми, яка підлягає сплаті Гарантом, платіжних реквізитів 
Бенефіціара, та надання доказів (оригінали або належним чином засвідчені копії) невиконання Принципалом 
Основного зобов’язання. Вимога за Гарантією може бути пред’явлена Бенефіціаром Гаранту протягом терміну 
дії Гарантії.      

5.3. Принципал має право: 
5.3.1. Вимагати від Гаранта належного виконання взятих на себе зобов’язань. 
5.3.2. Звернутися до Гаранта з клопотанням щодо зміни умов наданої гарантії, в тому числі щодо 

продовження строку її дії. 
5.4. Принципал зобов’язаний: 

5.4.1. Належним чином виконувати свої обов’язки за даним Договором. 
5.4.2. Надавати Гаранту фінансовий звіт в обсязі, встановленому Міністерством статистики України, 

достовірну фінансову і бухгалтерську інформацію, (інформацію та документи щодо фінансового стану – для  
Принципалів, які є фізичними особами), довідки (виписки) по рахунках, відкритих в банках за останній звітний 
квартал; стан дебіторської і кредиторської заборгованості, та додатково,  на першу вимогу Гаранта інші 
документи та іншу інформацію, необхідну для супроводження гарантії, переоцінки заставленого майна, 
забезпечити безперешкодний доступ представників Гаранта на територію Принципала та до місця знаходження 
заставленого майна. 

5.4.3. Повідомляти Гаранта письмово про зміну свого місцезнаходження, організаційно - правової 
форми, внесення будь-яких змін до установчих документів, зміни власника істотної участі, керівних органах, 
номеру телефону, та інших реквізитів, а також про порушення справи про банкрутство, прийняття рішення про 
реорганізацію чи ліквідацію, якщо це сталося відносно Принципала. Таке повідомлення разом із оригіналами 
або належним чином засвідченими копіями відповідних підтверджуючих документів має бути зроблене 
Принципалом в строк не пізніше 3 (трьох) робочих  днів з моменту настання відповідної події. 

5.4.4. У випадку змін, які відбулися щодо кінцевих Бенефіціарних власників, Принципал 
зобов’язується надати Гаранту відомості про такі зміни, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня внесення 
інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємці про такі зміни, 
шляхом надсилання або безпосереднього подання відповідного листа-повідомлення до Гаранту з наданням 
інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у вигляді Витягу.  
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5.4.5. Своєчасно та у повному обсязі сплатити (сплачувати) Гаранту комісії (плату) за надані 
Гарантом послуги, інші комісії, платежі, проценти в порядку, передбаченому цим Договором;  

5.4.6. Не змінювати без згоди на те Гаранта умови Основного зобов’язання. У протилежному випадку 
Гарант не відповідає перед Бенефіціаром за виконання Принципалом своїх зобов’язань з моменту внесення 
змін; 

5.4.7. У разі відмови Бенефіціара від своїх прав по гарантії відповідно до ст. 568 Цивільного Кодексу  
України, сприяти поверненню оригіналу гарантійного листа до Гаранта або наданню Бенефіціаром Гаранту 
письмової заяви про звільнення Гаранта від зобов'язань за гарантією. 

5.4.8. Принципал зобов’язаний негайно повідомити Гаранта: 
а) про виконання зобов’язання; 
б) що зобов’язання, яке забезпечено гарантією визнане недійсним; 
в) що зобов’язання, яке забезпечено гарантією припинене за іншими підставами; 
г) про всі  будь - які обставини, що можуть вплинути на вчасне виконання Принципалом зобов‘язань за 

Основним зобов’язанням та/або цим Договором, про всі випадки судових процесів та/або позовів до 
Принципала. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення 

Договору"), Сторона несе відповідальність відповідно до  чинного законодавством України. 
6.2. У разі порушення Гарантом своїх обов’язків  за цим Договором, його відповідальність 

обмежується  сумою,  на яку видано Гарантію.  
6.3.  При порушенні Принципалом зобов’язань, передбачених п.п. ______ цього договору Принципал 

сплачує Гаранту штраф у розмірі --% (--- відсоток) процентів від суми наданої гарантії, за кожен випадок 
порушення. 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Сторони  звільняються  від відповідальності  за часткове  або повне невиконання  своїх зобов’язань 

за цим Договором  у випадку  настання  та дії обставин, що знаходяться  поза межами  контролю Сторін, та які 
Сторони не могли  передбачити  або запобігти. До таких обставин за цим Договором  належать, але не 
обмежуються ними: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, повені, бурі, землетруси, або 
військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, блокади, масові заворушення, терористичні 
акти, страйки, громадські безпорядки, видання уповноваженими органами нормативних актів, що прямо 
перешкоджають або забороняють вчиняти дії, спрямовані на виконання зобов’язань за цим Договором, а також 
інші обставини, які виникли після підписання цього Договору в результаті дій (подій) непередбаченого 
характеру, що знаходяться поза волею Сторін (надалі – «Форс-мажорні обставини»). Про настання форс-
мажорних обставин  Сторони  мають інформувати одна одну невідкладно. 

7.2. Сторона не звільняється від відповідальності  за несвоєчасне виконання  зобов’язань, якщо 
обставини, які зазначені в п. 7.1 цього Договору, настали у період прострочення виконання зобов’язання. 

7.3. Принципал не має права вимагати  від Гаранта відшкодування  заподіяних йому збитків внаслідок 
невиконання останнім  своїх  зобов’язань за цим Договором через  настання  для Гаранта форс-мажорних 
обставин. 

 
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1.  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. 

8.2. Строки позовної давності за вимогами, щодо стягнення суми виплаченої Гарантії, комісії, 
відсотків,  неустойок – пені, штрафи за цим Договором встановлюються сторонами тривалістю три  роки. 

 
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Цей договір набуває  чинності з дати його підписання  уповноваженими  представниками  Сторін 
та діє до дня повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором. 

9.2. Вимоги за Гарантією можуть бути  пред’явлені  Бенефіціаром  Гаранту  протягом  строку дії 
Гарантії. 

9.3. Принципал не має права  в односторонньому порядку  відмовитися  від прийнятих на себе 
зобов’язань за цим Договором або змінити  його  умови. 

9.4. Всі  повідомлення за цим Договором  будуть  вважатися  зробленими  належним  чином у випадку 
якщо вони здійснені в письмовій формі, підписані  уповноваженим представником  і засвідчені печаткою 
Сторони та  надіслані  рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом або вручені особисто. Датою отримання  
таких повідомлень буде вважатися їх особисте вручення або датою поштового штемпеля відділу зв’язку 
одержувача. 



 

  
Гарант _________________ 

         (підпис, м.п.) 
 Принципал _________________ 

                 (підпис,м.п.) 
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9.5.  Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із 
дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього 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. Недійсність окремих положень 
цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір 
міг би бути укладений без включення до нього таких положень. 

9.6. Підписанням цього Договору Принципал підтверджує та засвідчує, що він: 
-  належним чином ознайомлений із «Правилами надання гарантій та поручительства» 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАЛЛАДІУМ 
ФІНАНС». 

-  повідомлений про його права відповідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», 
мету обробки та осіб, яким ці дані передаються (можуть передаватися відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних»), про включення наданих персональних даних у базу даних Гаранта,  до 
підписання цього Договору; 

- із інформацією, передбаченою у ст. 11, ст. 18 Закону України  «Про захист прав споживачів», що 
надана Гарантом, ознайомлений; 

- отримав від Гаранта інформацію, зазначену в статті 12  Закону  України  « Про  фінансові  послуги  та  
державне регулювання  ринків  фінансових  послуг» та ознайомлений з цією інформацією. 

9.7.  Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, які мають  рівну юридичну  силу по 
одному для кожної зі Сторін. 

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

ГАРАНТ 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ  «ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС» 

 

ПРИНЦИПАЛ 
 
--------------------------------------------------------- 

«---------------»  
 

Місцезнаходження:------ 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ---------- 
Банківські реквізити: 
п/р -------в АТ  «»,  ; 
МФО банку ------; 
Тел. --------- 

Місцезнаходження: ------------------- 
Код ЄДРПОУ -------------- 
п/р --------------- 
АТ «----------», 
МФО -------, 
ІПН ------------- 

 

___________________________  
                   (підпис, м.п.) 

            ______________________                            
(підпис, м.п.) 

 
 
                                                                                                                                      
 
 
 
 

      Додаток №1 
 
 
 

ТАРИФИ  
до 

 ДОГОВОРУ  ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇ № - 
від ------------- року  

 
 



 

  
Гарант _________________ 

         (підпис, м.п.) 
 Принципал _________________ 
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           6 
 

 
 

Операції та послуги Розмір тарифу для операцій в іноземної 
валюті 

Умови сплати Примітки 

видача Гарантії -----%  від суми гаранті Сплачується 
одноразово 

Комісія розраховується 
від суми гарантії. 

обслуговування 
Гарантії 

-- % річних -  - при забезпеченні грошовим 
гарантійним покриттям 

---- % річних - - при забезпеченні заставою 
майна 

------- % річних- при забезпеченні заставою 
прав вимоги до третіх осіб 

 Щомісячно до  
--  числа кожного 

місяця 

Комісія розраховується  
як % річних від суми 

Гарантії. При розрахунку  
приймається фактична 

кількість ( 365/366 )днів 
у році  

Внесення погоджених 
змін в умови гарантії 

 
 

-------- грн 

Сплачується 
одноразово в 
день внесення 
змін в умови 

гарантії 

 
За кожну операцію/ За 

кожну зміну 

Анулювання/дострокове 
закриття гарантії 

----- грн Сплачується в 
день здійснення 

операції 

За кожну операцію 

 
 
 
 

ГАРАНТ 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ  «ПАЛЛАДІУМ ФІНАНС» 

 

ПРИНЦИПАЛ 
 
--------------------------------------------------------- 

«---------------»  
 

Місцезнаходження:------ 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ---------- 
Банківські реквізити: 
п/р -------в АТ  «»,  ; 
МФО банку ------; 
Тел. --------- 

Місцезнаходження: ------------------- 
Код ЄДРПОУ -------------- 
п/р --------------- 
АТ «----------», 
МФО -------, 
ІПН ------------- 

Тел. --------- 

___________________________________  
                   (підпис, м.п.) 

            ______________________  
                             (підпис, м.п.) 

 


	ГАРАНТ
	ПРИНЦИПАЛ
	ГАРАНТ
	ПРИНЦИПАЛ

