Договір-заява № G0718/0124 про надання гарантії
від 11 липня 2018 року
Прошу надати мені Гарантію на таких умовах:

Клієнт (принципал):
(для юридичної особи - назва та
місцезнаходження, ЄДРПОУ, п/р у гривні
та валюті;
для фізичної особи – прізвище, ім’я та
по батькові, паспорт, місце проживання,
ІПН), Email

Контрагент (бенефіціар):

ФIЗИЧНА ОСОБА ПIДПРИЄМЕЦЬ КОЦАР ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ,
54055, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Садова, буд. 29А, кв. 59,
ЄДРПОУ 3270117372,
п/р № 26007053210327 (UAH) МФО 326610 у АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
№ 26003053224856 (EUR) МФО 326610 у АТ КБ "ПРИВАТБАНК", № 26003053207204 (USD)
МФО 326610 у АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
Email:kotsaroleks@gmail.com
Споживач туристичних послуг ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ ПIДПРИЄМЦЯ КОЦАРА ОЛЕКСАНДРА

(для юридичної особи - назва та
ВIКТОРОВИЧА , який уклав договір на туристичне обслуговування протягом дії даної
місцезнаходження, ЄДРПОУ, п/р у
гарантії
гривні;
для фізичної особи – прізвище, ім’я та
по батькові, паспорт, місце проживання,
ІПН)

Назва банка контрагента
та місцезнаходження:

Банк Споживача
туристичних послуг
ОЛЕКСАНДРА ВIКТОРОВИЧА

ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ ПIДПРИЄМЦЯ КОЦАРА

(МФО, Swift код (Bic код), або номер
телекса (за потребою)

Сума гарантії:
(цифрами та словами)

Валюта, в якій номінована
гарантія:
Сума грошового покриття,
забезпечення:

61 397,60 ( шiстдесят одна тисяча триста дев'яносто сiм гривень 60 копiйок )
UAH

61 397,60 ( шiстдесят одна тисяча триста дев'яносто сiм гривень 60 копiйок )

(цифрами)

Валюта покриття:
Згідно з контрактом/
господарським договором/
тендерною документацією:

UAH

Вид гарантії:

Платіжна

Умови гарантії:

Гарантія вступає в силу:

Договiр про надання туристичних послуг

+

З дати її підписання банком

З дати «___» ___________20__ року

Клієнт доручає Банку здійснювати платежі (здійснювати договірне списання) згідно цього
Договору-заяви й «Умов та правил надання банківських послуг» АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Термін/ строк дії гарантії:

До 10.07.2019 року включно

Підписання гарантії:

+

На папері

За допомогою електронних цифрових підписів

Гарантія підпорядковується Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою, Публікація Міжнародної Торгівельної палати №
758, або іншим міжнародним документам.
так

V

ні

Цей Договір-заява містить Додаток 1 – Текст гарантійного листа, який є невід’ємною частиною Договору-заяви
Цей Договір-заяву може бути укладено в один із способів, що зазначено нижче.
У разі укладення на папері: Договір-заява укладається у 2 (двох) примірниках, по одному для кожної зі Сторін. Обидва примірники мають
однакову юридичну силу. При укладанні Договору-заяви, а також Додатків до неї, Банк і Клієнт допускають використання факсимільного
відтворення відбитка печатки Банку та підпису особи, уповноваженої підписувати Договори-заяви, додатки до неї від імені Банку, здійснених
за допомогою засобів копіювання.
У разі укладення за допомогою електронних цифрових підписів: Договір-заява укладається із використанням електронних цифрових підписів у
порядку, передбаченому Законами України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий
підпис».

КЛІЄНТ ____________________________________

Сторони також допускають укладання цього Договору-заяви у спосіб з одночасним використання факсимільного відтворення відбитка печатки
Банку та підпису особи, уповноваженої підписувати Договори-заяви, додатки до неї від імені Банку, здійснених за допомогою засобів
копіювання, та електронного цифрового підпису Клієнта.
Будь-які повідомлення, запити та кореспонденція за цим Договором або у зв’язку з ним повинні бути в письмовій формі, можуть
передаватися по електронній пошті, за умови, що оригінали юридично важливої кореспонденції і документації повинні передаватися визнаної
в Україні кур’єрською службою або вручатися особисто. Будь-яке таке повідомлення повинно бути адресовано одержувачу на його адресу,
або за іншою адресою, який може час від часу повідомляти в письмовій формі одержувачем відправнику як адреса одержувача. Для доказу
вручення повідомлення або документа буде достатнім довести, що доставка була здійснена особисто або що конверт, що містить
повідомлення або документ, мав вірно вказану адресу і був відправлений (відповідно до вимог даного пункту, і всі поштові витрати були
повністю оплачені), або що повідомлення електронною поштою було відправлено на адресу електронної пошти відповідної сторони.
Нам відомо, що дострокове закриття гарантії можливе при настанні одного з наступних випадків:
а) повернення гарантійного листа до Банку, якщо гарантія надана на паперовому носії;
б) надання до Банку оригіналу листа від бенефіціара про звільнення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від зобов’язань за гарантією. Це стосується
гарантій як на паперовому носії, так і в електронній формі;
в) надання до Банку оригіналу листа від бенефіціара про повернення Клієнту гарантії , якщо гарантія надана в електронній формі.
Випадки можливості дострокового закриття гарантії визначені статтею 568, частина 1 Цивільного кодексу України “Припинення гарантії”;
статтею 24, п.4 Закону України “Про публічні закупівлі”; главою 5 розділу II Положення НБУ № 639 від 15.12.2004р.
Ми згодні з тим, що цей Договір-заява разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг» та Тарифами складають між нами та АТ
КБ «ПРИВАТБАНК» договір про надання банківської гарантії. Нам були надані для ознайомлення «Умови та правила надання банківських
послуг», Тарифи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ми ознайомлені і згодні з ними. «Умови та правила надання банківських послуг» та Тарифи розміщені
на сайті АТ КБ «ПРИВАТБАНК» www.privatbank.ua. Ми зобов'язуємось виконувати вимоги «Умов та правил надання банківських послуг», а
також регулярно ознайомлюватися з їх змінами на сайті АТ КБ «ПРИВАТБАНК» www.privatbank.ua.

Заповнюється Банком
Рахунок покриття: 26022053201645; одержувач: ФIЗИЧНА ОСОБА ПIДПРИЄМЕЦЬ КОЦАР ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ; код ЄДРПОУ:
3270117372; Банк одержувача: МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК",М.МИКОЛАЇВ, МФО: 326610, призначення платежу: «Покриття за гарантією
№ G0718/0124, без ПДВ».
Комісії:
- за надання: UAH 800.00 грн, сплачується разово, не пізніше дня надання послуги;
- за збільшення суми/подовження терміну дії Гарантії: 0.2% від суми Гарантії (але не менше ніж 800,00 грн і не більше ніж 10000,00 грн),
сплачується разово, не пізніше дня надання послуги (у випадку одночасного внесення декількох змін сплачується одна комісія, найбільша за
сумою);
- за зміну умов Гарантії: 500.00 грн.
Рахунок сплати комісій:
36007053202143, одержувач: ФIЗИЧНА ОСОБА ПIДПРИЄМЕЦЬ КОЦАР ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ; код ЄДРПОУ: 3270117372; Банк
одержувача: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО: 326610, призначення платежу: «Комісія за гарантією № G0718/0124, без ПДВ».

БАНК
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ ДОКУМЕНТАРНИХ І
ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

КЛІЄНТ
ФIЗИЧНА ОСОБА ПIДПРИЄМЕЦЬ КОЦАР ОЛЕКСАНДР
ВIКТОРОВИЧ

Коваленко О.С.
_________________КОЦАР ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
м.п.

КЛІЄНТ ____________________________________

Додаток 1
до Договору-заяви G0718/0124 від 11 липня 2018 року
про надання гарантії
УВАГА! Цей додаток НЕ Є ОРИГІНАЛОМ гарантії!

ТЕКСТ ГАРАНТІЙНОГО ЛИСТА:
ФIЗИЧНА ОСОБА ПIДПРИЄМЕЦЬ КОЦАР ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ ,
Адреса 54055, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Садова, буд. 29А, кв. 59 ,
ЄДРПОУ 3270117372
БЕНЕФІЦІАР:
Споживач туристичних послуг ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ ПIДПРИЄМЦЯ КОЦАРА ОЛЕКСАНДРА
ВIКТОРОВИЧА , який уклав договір на туристичне обслуговування протягом дії даної гарантії
БАНКА БЕНЕФІЦІАРА: Банк Споживача туристичних послуг ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ ПIДПРИЄМЦЯ КОЦАРА ОЛЕКСАНДРА
ВIКТОРОВИЧА
СУМА ГАРАНТІЇ:
UAH 61 397,60 ( шiстдесят одна тисяча триста дев'яносто сiм гривень 60 копiйок ) що є еквівалент
2000,00 евро по курсу НБУ на дату 11.07.2018 року
ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТІЇ:
до 10.07.2019 року включно
ПРИНЦИПАЛ:

ПЛАТІЖНА ГАРАНТІЯ № G0718/0124
Ми, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», проінформовані про те, що ФIЗИЧНА ОСОБА ПIДПРИЄМЕЦЬ КОЦАР ОЛЕКСАНДР
ВIКТОРОВИЧ, ЄДРПОУ 3270117372 (тут і надалі у тексті – Турагент), та споживач туристичних послуг Турагента (тут і надалі у
тексті – Споживач) уклали договір на туристичне обслуговування,
- який узгоджено з АТ КБ «ПРИВАТБАНК», або
- шляхом видачі ваучера
(тут і надалі у тексті – Договір). Належне виконання турагентом своїх зобов’язань за Договором забезпечується банківською
гарантією.
Враховуючи це, ми, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (тут і надалі у тексті – Банк), створений у відповідності із законодавством
України і зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, цим зобов’язуємося
виплатити Споживачу суму в українських гривнях, що не перевищує 61 397,60 грн. ( шiстдесят одна тисяча триста
дев'яносто сiм гривень 60 копiйок ), що є еквівалент 2000,00 евро по курсу НБУ на дату 11.07.2018 (тут і надалі у тексті –
Гарантована сума), у випадку невиконання Турагентом обов’язків, які пов’язані з необхідністю покриття витрат Споживача з
відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених Договором, в разі виникнення обставин неплатоспроможності
Турагента задовольнити вимоги Споживача – рішення суду або визнана Турагентом письмова вимога Споживача; чи внаслідок
порушення процесу про визнання його банкрутом.
Банк зобов'язується виплатити Споживачу будь-яку суму, що не перевищує Гарантовану суму, протягом 30 (тридцяти)
банківських днів після отримання від Споживача:
- заяви про відшкодування витрат Споживача з відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених Договором із
зазначенням переліку ненаданих послуг;
- договору на туристичне обслуговування, текст якого був узгоджений з АТ КБ «ПРИВАТБАНК», або ваучера;
- документів, що підтверджують невиконання Турагентом договірних зобов’язань;
- документів, що підтверджують неплатоспроможність Турагента задовольнити вимоги Споживача – рішення суду або визнана
Турагентом письмова вимога Споживача; чи внаслідок порушення процесу про визнання Турагента банкрутом.
Такі письмові вимоги Споживача повинні бути надані до банку не пізніше 10.07.2019 року включно за адресою:
49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Департамент документарних та вексельних операцій.
Ця гарантія буде автоматично зменшуватись на всі суми, що виплачені Банком Споживачу за цією гарантією. Згідно зі
ст. 542 Цивільного кодексу України при пред’явленні вимоги декількох Споживачів Банк має право виконати свій обов’язок будькому із них на свій розсуд. Виконання Банком свого обов’язку одному із солідарних Споживачів у повному обсязі звільняє Банк
від виконання решти солідарних Споживачів.
Всі зміни та доповнення, що вносяться до Договору, сторони зобов’язуються узгоджувати з Банком. У випадку, якщо до
Договору будуть внесені зміни та доповнення без узгодження з Банком, то ця гарантія припиняє свою дію згідно зі ст. 212
Цивільного кодексу України. За цією гарантією Банк несе субсидіарну відповідальність згідно зі ст. 619 Цивільного кодексу
України.
Ця гарантія набуває чинності з моменту її підписання Банком і діє до 10.07.2019 року включно та за умови укладання
договору на туристичне обслуговування між Турагентом і Споживачем: який узгоджено з Банком; або шляхом видачі ваучера.
Ця гарантія є безвідкличною.
Зобов’язання Банку обмежуються Гарантованою сумою, та закінчується повністю і автоматично у нашому приміщенні
10.07.2019 року включно. Зобов’язання Банку за цією гарантією закінчуються у разі закінчення терміну дії гарантії.
Ця Гарантія підпадає під дію та тлумачиться у відповідності із законами України.
Передання прав за цією гарантією можливе тільки за нашою згодою.
Складено та підписано в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв, “ __ ” липня 2018 року.
КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ "ПЛОЩА ПЕРЕМОГИ"
ФIЛIЇ "МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО
БАНКУ "ПРИВАТБАНК "
________________ БОРИСЕНКО ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

КЛІЄНТ ____________________________________

По перевірочному коду I0711NKVKA364 на офіційній сторінці АТ КБ "ПРИВАТБАНК" pb.ua/garant також можна завантажити: для електронної
гарантії - оригінал; для гарантії, наданої на папері - скан-копію

БАНК
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ ДОКУМЕНТАРНИХ І
ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

КЛІЄНТ
ФIЗИЧНА ОСОБА ПIДПРИЄМЕЦЬ КОЦАР ОЛЕКСАНДР
ВIКТОРОВИЧ

Коваленко О.С.
_________________КОЦАР ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
м.п.

КЛІЄНТ ____________________________________

