Типова форма Договору приєднання до Правил надання та обслуговування
гарантій в АБ «УКРГАЗБАНК» Клієнтам МСБ за програмами:
Експрес гарантія
Пояснення щодо заповнення договору
Основні параметри договору мають відповідати умовам, визначеним в рішенні уповноважених осіб/ протоколі
колегіального органу з питань кредитування Банку.
2.
Всі коментарі та роз’яснення, викладені в договорі червоним кольором вилучаються із договору при його заповненні.
3.
При видалені пункту, формулювання якого визначено у Коментарі, слідкувати за послідовністю нумерації інших пунктів
та посилань на ці пункти за текстом договору.
1.

Д О Г О В І Р № ____________
приєднання до Правил надання та обслуговування гарантій в АБ «УКРГАЗБАНК»
м. _______

« » ___________ 20__ р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Гарант),
зареєстрований платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ
Податкового кодексу України, в особі ___________________ (посада уповноваженої особи) __________________ (назва
установи банку) ____________________ (ПІБ уповноваженої особи) ________________, що проживає за адресою
________________________, який діє на підставі довіреності, посвідченої «____»________ _______ року
_______________ (ПІБ нотаріуса), приватним нотаріусом ________________ (назва нотаріального округу) та
зареєстрованої в реєстрі за №________, з однієї сторони, та
якщо Принципал – юридична особа:
_________________________(повне найменування Принципала) (далі – Принципал), який є платником
_____(зазначається статус платника податку на прибуток: зареєстрований платником податку на прибуток за
базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України або що не є платником
податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як платник єдиного податку за ставкою ___ групи ___ відповідно
до п.133.5 ст.133 розділу ІІІ Податкового кодексу України), в особі _________________________(посада уповноваженої
особи Принципала)___________________(ПІБ (повністю уповноваженої особи), який діє на підставі ____________,
якщо Принципал – фізична особа – підприємець:
Фізична особа – підприємець __(ПІБ повністю)__, (надалі – Принципал), (паспорт серії ___ №_______, виданий
___________ _____________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника
податків _________________, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця серії ___ №____ або
виписка з Єдиного державного реєстру № ____ дата видачі __________), ______________________ (зазначається
статус платника податку: що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як платник
єдиного податку за ставкою ___ групи ___ відповідно до п.133.5 ст.133 розділу ІІІ Податкового кодексу України або що
здійснює діяльність на загальній системі оподаткування), зареєстрований за адресою: м. ________, вул.
__________________, буд.___, кв. ____, з іншої сторони, разом іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторона,
у зв’язку з підписанням цього Договору приєднання до Правил надання та обслуговування гарантій в АБ
«УКРГАЗБАНК» (далі – Договір приєднання) Принципал в повному обсязі акцептує Правила надання та
обслуговування гарантій в АБ «УКРГАЗБАНК» (оферту, що розміщена на сайті http://www.ukrgasbank.com), з якими
Принципал ознайомився, погоджується та зобов’язується виконувати та на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України
укладає із АБ «УКРГАЗБАНК» Договір про надання гарантії на наступних умовах:
1.Вид гарантії: тендерна для участі у відкритих торгах;
2. Бенефіціар: _________________________________________ (вказати повне найменування Бенефіціара)
3. Документ, яким обумовлені Базові відносини:_____________________________________________________
________________________________________(вказати реквізити документа, згідно з яким вимагається гарантія,
наприклад, документація торгів від _______).
4. Предмет закупівлі згідно з умовами торгів:_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
5. Опис зобов’язань, передбачених умовами торгів, виконання яких забезпечується гарантією:
• Принципал відкликав свою тендерну пропозицію після закінчення строку її подання, але до того, як сплив
строк, протягом якого тендерна пропозиція вважається чинною;
• Принципал, що став переможцем торгів, не підписав договір про закупівлю;
• Принципал, що став переможцем процедури торгів не надав, у строк, визначений в абзаці другому частини
третьої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», документів, що підтверджують відсутність підстав,
передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
ГАРАНТ __________________________
М.П.

ПРИНЦИПАЛ __________________________
М.П.
стор. 1 з 6

• Принципал, що став переможцем процедури торгів, не надав, забезпечення виконання договору про закупівлю
після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною
документацією. (вказаний опис зобов’язань, виконання яких забезпечується гарантією має відповідати умовам
тендерної документації; в разі, якщо в документації вказані інші умови, необхідно зазначати їх)
6. Обсяг відповідальності Гаранта за умовами гарантії не буде перевищувати _____________ (цифрами та
прописом) ________ (валюта).
7. Гарантія є чинною з «___» ______ року по «___» ______ року включно (що відповідає терміну, зазначеному в
тексті гарантії згідно з Додатком 1 до цього Договору приєднання), з урахуванням п. 3.1.13. Правил надання та
обслуговування гарантій в АБ «УКРГАЗБАНК».
8. Комісія за надання та обслуговування гарантії ____ (_______) гривень (без ПДВ).
9. Тарифи на гарантійні операції наведені у Додатку 2 до цього Договору приєднання.
10. Спосіб надання гарантії: (обрати один із запропонованих варіантів, інші підлягають видаленню)
або представнику Принципала
або засобами SWIFT/telex за реквізитами: (вказати назву, місцезнаходження, SWIFT-код, Код банку Бенефіціара)
або електронною поштою НБУ на адресу банку Бенефіціара ___________ (вказати назву, місцезнаходження, Код
банку Бенефіціара)
або надсилання Принципалу / Бенефіціару / ___________ (вказується одержувач) електронної форми гарантії –
файлу з текстом гарантії з накладеним електронним цифровим підписом Уповноваженої особи Гаранта засобами
електронної пошти на адресу _____@_______(зазначається адреса електронної пошти одержувача).
11. У випадку необхідності розміщення покриття за Гарантією, наданою згідно з Договором про надання гарантії,
за рахунок кредитних коштів, Кредит надається на наступних умовах:
11.1. вид Кредиту: невідновлювальна кредитна лінія;
11.2. ліміт кредитування – _____________ (цифрами та прописом) ________ (валюта);
11.3. цільове використання (мета) Кредиту: розміщення покриття з метою виконання зобов’язань за
Гарантією, наданою згідно з Договором про надання гарантії;
11.4 базова процентна ставка за користування кредитними коштами в межах строку кредитування,
визначеного п.п. 11.5. цього Договору приєднання, (строкова заборгованість) встановлюється в розмірі ____(
цифрами та прописом) % річних;
11.5. строк кредитування: з «__» __________ 20__ р. по «__» _______ 20__ р. (за рішенням колегіального
органу/уповноважених осіб Банку з питань кредитування)
11.6. за користування кредитними коштами, що не повернуті в строки/терміни, передбачені Договором про
надання гарантії (прострочена заборгованість), процентна ставка встановлюється в розмірі визначеному в п. 11.4.
цього Договору приєднання, збільшеного на 5 (п’ять) процентних пунктів;
11.7. тарифи на кредитні операції наведені у Додатку 3 до цього Договору приєднання;
11.8. кредитні кошти надаються окремими траншами, шляхом перерахування безпосередньо з рахунку №
20____________(зазначається номер рахунку та валюта кредитування), в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку
320478, ЄДРПОУ/РНОКПП (якщо Принципал – фізична особа – підприємець ) ________________на рахунок
№2602_________________ (вказується номер рахунку), в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478,
ЄДРПОУ/РНОКПП (якщо Принципал – фізична особа – підприємець )_________;
11.9. Інші умови надання кредитних коштів не передбачені цим пунктом регулюються положеннями Правил
надання та обслуговування гарантій в АБ «УКРГАЗБАНК».
12. Реквізити рахунків в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478:
12.1. для погашення Кредиту та сплати процентів – № 3739_________________ (вказується номер рахунку у
валюті кредитування), ЄДРПОУ/РНОКПП (якщо Принципал – фізична особа – підприємець) _________;
12.2. для сплати комісії за надання та обслуговування гарантії – № 3739_________________ (вказується
номер рахунку), ЄДРПОУ/РНОКПП (якщо Принципал – фізична особа – підприємець )_________;
12.3. для сплати витрат, пов’язаних з отриманням інформації із Державного реєстру обтяжень рухомого
майна – №3578______________, код ЄДРПОУ/РНОКПП (якщо Принципал – фізична особа – підприємець)
______________;
13. Реквізити поточних рахунків Принципала в національній та в іноземних валютах, банківських металах,
відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478 на дату укладання цього Договору приєднання для здійснення
договірного списання:
– №26_____________ (980), в ___________ (назва дирекції) Банку;
– №26_____________ (840), в ___________ (назва дирекції) Банку;
– №26_____________ (978), в ___________ (назва дирекції) Банку;
– №26_____________ (___), в ___________ (назва дирекції) Банку;
– №26_____________ (___), в ___________ (назва дирекції) Банку.
14. Гарантія, що надається Гарантом Бенефіціару, становить невід’ємну частину Договору про надання гарантії.
Принципал, укладаючи цей Договір приєднання, гарантує та засвідчує, що умови гарантії, яка надається Гарантом
Бенефіціару на підставі Договору про надання гарантії, йому відомі та він повністю з ними згоден.
15. Гарантія, що надається згідно з Договором про надання гарантії, підпорядковується:
- Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою (публікація Міжнародної торгової палати №458, редакція 1992
року).
або

ГАРАНТ __________________________
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ПРИНЦИПАЛ __________________________
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- Уніфікованим правилам для гарантій за вимогою (публікація Міжнародної торгової палати №758, редакція 2010
року).
Включається до договору у випадку надання гарантії, що підпорядковується відповідному нормативному документу
Міжнародної торгової палати)
16. Підписанням цього Договору на приєднання Принципал підтверджує:
– що всі умови Договору про надання гарантії (в тому числі інформаційні додатки) є зрозумілими та не
потребують додаткового тлумачення;
– що отримав від Гаранта інформацію, зазначену в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг», до підписання цього Договору приєднання.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Повне найменування:

Юридична адреса:
Поштова адреса:
Код ЄДРПОУ:

код банку:
ІПН:

ГАРАНТ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«УКРГАЗБАНК»
03087, м. Київ,
вул. Єреванська, 1
(зазначається адреса Обласної
Дирекції / Відділення АБ
«УКРГАЗБАНК»)
23697280

320478
236972826658

ПРИНЦИПАЛ
Повне найменування:

Місцезнаходження
(місце проживання):
Поштова адреса:
Код
ЄДРПОУ
(Реєстраційний
номер
облікової
картки
платника податків):
ІПН*:
Поточний рахунок №:
Контактна інформація:
Телефон/телефон-факс
Електронна пошта

(посада)
(підпис)

26
+38(____)______________
________@___________

(посада)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

М.П.

(прізвище та ініціали)

М.П. (за наявності)

* у разі якщо Принципал не є платником ПДВ, зазначити «ІПН: Не є платником ПДВ»
Примірник цього Договору приєднання Принципалом отримано _______________ (дата)
(посада)

М.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ГАРАНТ __________________________
М.П.

ПРИНЦИПАЛ __________________________
М.П.
стор. 3 з 6

Додаток 1
до Договору приєднання №______ від «__» ________ 20__ р.
ВКАЗУЄТЬСЯ ТЕКСТ ГАРАНТІЙНОГО ЛИСТА / ТЕКСТ ГАРАНТІЇ

ГАРАНТ __________________________
М.П.

ПРИНЦИПАЛ __________________________
М.П.
стор. 4 з 6

Додаток 2
до Договору приєднання №______ від «__» ________ 20__ р.

Тарифи на гарантійні операції
(зазначаються тарифи за гарантіями в національній валюті)

№
з/п

Найменування
операції

Тариф та
база розрахунку

ПДВ

ГАРАНТ:

Порядок сплати

ПРИНЦИПАЛ:

(посада)
(підпис)

(посада)
(прізвище та ініціали)

М.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.П.(за наявності)

ГАРАНТ __________________________
М.П.

ПРИНЦИПАЛ __________________________
М.П.
стор. 5 з 6

Додаток 3
до Договору приєднання №______ від «__» ________ 20__ р.

Тарифи на кредитні операції
(зазначаються тарифи, які застосовуються для відповідного кредитного продукту для
позичальників МСБ)
Назва комісії

Розмір комісії та
база розрахунку

№
з/п

ПДВ

ГАРАНТ:

Порядок сплати комісії Принципалом

ПРИНЦИПАЛ:

(посада)
(підпис)

(посада)
(прізвище та ініціали)

М.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.П.(за наявності)

ГАРАНТ __________________________
М.П.

ПРИНЦИПАЛ __________________________
М.П.
стор. 6 з 6

