ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол Загальних зборів учасників
ТОВ «Сучасний Факторинг»
№69 від «05» липня 2017 р.

Себешук Сергій Олександрович
__________________________
Голова Зборів
ТИПОВИЙ (ПРИМІРНИЙ) ДОГОВІР ПОРУКИ
(нова редакція)
м. Київ

«___» ________ 201__ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ»,
надалі за текстом – Кредитор, місцезнаходженням якого є: 03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28, код за
ЄДРПОУ: 35310044, що зареєстроване та здійснює свою діяльність у відповідності до законодавства України, є платником податку на прибуток на загальних умовах та належним чином уповноважене надавати
фінансові послуги згідно зі Свідоцтвом № 270 серія ФК, яке видане 20.01.2011 року Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України, від імені якого діє Генеральний директор Сівак Андрій
Володимирович на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Фізична особа громадянин(ка) України - (П.І.Б.), Реєстраційний номер облікової картки платника
податків (скорочено - РНОКПП) або (ІПН)) ____________, (надалі - Поручитель), паспорт серія _____ №
_________, виданий ____________________________________________ «___» __________ ______ року,
зареєстрований(а) за адресою: _____________________________, з другої сторони, уклали цей договір
поруки, надалі - Договір, про наступне:
1.
Поручитель поручається перед Кредитором за виконання (П.І.Б.), Реєстраційний номер облікової
картки платника податків (скорочено - РНОКПП) або (ІПН)) ____________, паспорт серія _____ №
_________, виданий ______________________________________________________
_________________________ «___» __________ ______ року, зареєстрований(а) за адресою:
_____________________________, надалі - Боржник, зобов’язань за договором позики №__________ від
«___» ________ 201_ року (надалі – Договір позики), який було укладено між ТОВ «СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ» та Боржником, у повному обсязі і відповідає перед Кредитором за порушення зазначеного
зобов’язання Боржником.
1.1.
Поручитель відповідає перед Кредитором у тому ж обсязі, що і Боржник, включаючи сплату
основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, інших платежів за Договором позики.
2.
У випадку прострочення Боржником оплати за Договором позики за вимогою Кредитора понад 5
(п’ять) календарних днів з моменту її направлення Боржнику, Поручитель, на письмову вимогу
зобов’язується сплатити Кредитору заборгованість визначену розміром поруки, та зазначену в п. 1. даного
Договору протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту (дати) її направлення Кредитором Поручителю.
3.
Поручитель з умовами Договору позики ознайомлений.
4.
У випадку невиконання Боржником обов’язків за Договором, Боржник і Поручитель відповідають
перед Кредитором як солідарні боржники.
5.
У випадку невиконання Боржником будь-якого обов’язку, передбаченого п.1-2. цього Договору,
Кредитор направляє на адресу Поручителя, або вручає нарочним письмову вимогу із зазначенням
невиконаного(их) обов’язку(ів).
6.
Поручителю, який виконав обов’язки Боржника за Кредитним договором, переходять всі права
Кредитора за даним Договором, укладеним в якості забезпечення виконання зобов’язань Боржника перед
Кредитором за Кредитним договором в обсязі пропорційному сумі погашення Поручителем Боргу за
Боржника.
7.
У випадку невиконання Поручителем обов’язків Боржника за Договором впродовж 5 (п’яти)
календарних днів з моменту отримання письмової вимоги Кредитора, зазначеної в п.6 цього Договору,
Поручитель сплачує на користь Кредитора пеню в розмірі 1% від суми заборгованості, яка зазначена в
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зазначеній письмовій вимозі, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який
сплачується пеня, за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє Поручителя від виконання
зобов’язань за цим Договором.
8.
Цей договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання
зобов’язань за Договором.
9.
Сторони прийшли до згоди, що строк, в межах якого сторони можуть звернутися до суду з вимогою
про захист свого порушеного права або законного інтересу за цим договором, встановлюється протягом у 5
(п’ять) років.
10.
Підписанням даного договору Поручитель стверджує, що:
- його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;
- він не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір;
- він чітко усвідомлює всі умови Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману;
- він вважає умови Договору вигідними для себе;
- він діє за згодою другого з подружжя або особи, з якою проживає однією сім’єю (фактичні сімейні
відносини) на укладання та виконання Договору.
11.
Укладаючи даний договір Поручитель підтверджує, що має намір належним чином виконувати його
умови та у випадку порушення фінансових зобов’язань, надає Кредитору усі необхідні права та
повноваження накласти арешт/заборону відчуження ним на усе наявне майно або частину майна
Поручителя (на розсуд Кредитора), яке належить Поручителю на праві власності (співвласності/часткової
або дольової власності, тощо) в спосіб, що передбачено чинним законодавством України на період з
моменту виникнення заборгованості і до моменту (дати) її погашення Поручителем у повному обсязі.
Підставою для підтвердження зазначених повноважень Поручителя є даний Договір.
12.
Вчинення дій (реалізація повноважень) передбачених п.11 даного Договору є правом, а не
обов’язком Кредитора.
13.
Поручитель, підписанням даного договору, підтверджує надання беззастережної згоди (дозволу)
Кредитору та/або третім особам, що мають та/або матимуть відношення до виконання умов цього Договору
та/або пов’язані з його виконанням, керуючись Законом України «Про захист персональних даних», на
обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання,
адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу),
знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно
з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами
та/або третіми особами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України,
якщо інший строк не передбачено законодавством України. Наведена вище інформація також може
надаватись третім особам, з метою забезпечення належного чи примусового виконання Поручителем
обов’язків за Договором.
14.
Своїм підписом Поручитель підтверджує надання беззастережної згоди (дозволу) на доступ
Кредитора, Банка та третіх осіб, що мають та/або матимуть відношення до виконання умов цього Договору
та/або пов’язані з його виконанням на доступ до його кредитної історії, збір, зберігання, використання та
розповсюдження інформації про нього з підстав, що випливають з умов цього Договору, або пов’язані з його
виконанням, у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних
історій», а також передавати інформацію про Поручителя до Українського бюро кредитних історій,
Міжнародного бюро кредитних історій та іншим бюро кредитних історій, кредитним установам, компаніям
що набули право вимоги до Поручителя (боржника).
15.
Зміни і доповнення до цього Договору вносяться тільки за згодою сторін, в письмовому вигляді,
шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
16.
Дострокове розірвання цього Договору здійснюється за письмовою згодою сторін.
17.
Всі інші питання, неврегульовані цим Договором, регулюються діючим законодавством України.
18.
Поручитель підписанням цього Договору надає згоду на використання при вчиненні правочинів
відтворення підпису Генерального директора та печатки ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» за допомогою
засобів механічного або іншого копіювання або іншого аналога підпису та печатки. Зі зразком відповідного
аналога підпису Генерального директора та печатки ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» ознайомлений під
час ознайомлення з умовами Договору позики та повністю погоджуюсь з таким способом підписання
правочинів, та будь-яких документів, що стосуються відносин що випливають з Даного договору або
пов’язані з ним.
18.1. Зразок аналога підпису Генерального директора та печатки ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ»
відповідають відтвореним за допомогою засобів механічного або іншого копіювання аналога підпису
Генерального директора та печатки ТОВ «СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ» зазначеним в пункті 18 (Юридичні

2

_______________ Позичальник

адреси і реквізити сторін) та є для мене достатніми для підтвердження факту підписання даного Договору
Позикодавцем.
18. Юридичні адреси і реквізити сторін:
КРЕДИТОР
ПОРУЧИТЕЛЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДФізична особа – громадянин(ка) України
ПОВІДАЛЬНІСТЮ
((П.І.Б.))
«СУЧАСНИЙ ФАКТОРИНГ»
03680, м. Київ, вул. Предславинська, 28
Адреса проживання (реєстрації): _____, Україна, м.
код за ЄДРПОУ 35310044
_______, вул.__________ буд._____, кв. _____
п/р 26509799999969
РНОКПП(ІПН):____________________________
ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838
паспорт серія ______ № _________, виданий
Свідоцтво Держфінпослуг ФК №270 від
_____________________________________________
20.01.2011р.
_____________ «____» ___________ _______ року
(044) 593-66-33
Тел.моб. _____________________
Генеральний директор

_______________ А.В. Сівак
м.п.
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