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Типова форма:
ДОГОВІР ПОРУКИ №
м. _________

« » __________ 20__ року

_________________, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ ________, місцезнаходження якого:
_______, в особі [посада] [прізвище, ім’я, по батькові], який/яка діє на підставі [керівник діє на
підставі статуту, всі інші – довіреності: зазначити №, дату довіреності, нотаріуса, який посвідчив],
далі – Кредитор, з однієї сторони, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«АБЕКОР», в особі _______, який діє на підставі ______, далі - Поручитель, з другої сторони, та
[обрати якщо фізична особа]
громадянин України [прізвище, ім’я, по батькові] (далі – Боржник),
[обрати якщо юридична особа]
[повне найменування суб’єкта господарювання згідно інформації з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань] (далі – Боржник), від імені
якого діє [посада] [прізвище, ім’я, по батькові] на підставі [керівник діє на підставі Статуту, Статуту
та Протоколу №, дата, інші особи діють на підставі довіреності: зазначити №, дату довіреності,
нотаріуса, який посвідчив тощо],
[обрати якщо фізична особа-підприємець]
громадянин України [прізвище, ім’я, по батькові] [прізвище, ім’я, по батькові], фізична особапідприємець (далі – Боржник),
разом надалі за текстом - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона", уклали даний Договір поруки
№ [номер] від «[дата]» [місяць] [рік] року (далі - Договір) про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Кредитний договір – (обрати або вказати інший вид договору) Кредитний договір № [номер] від
«[дата]» [місяць] [рік] року/Договір про _________ № [номер] від «[дата]» [місяць] [рік] року
укладений між Кредитором та Боржником, та будь-які додаткові договори/угоди та додатки до нього
(в т.ч., що збільшують боргові зобов’язання);
Зобов’язання за Кредитним договором - усі зобов'язання за Кредитним договором, в тому числі усі
наявні та майбутні зобов’язання щодо повернення кредиту та/або сплати плати за користування
кредитом (нарахованих процентів), що підлягають сплаті Боржником на користь Кредитора
відповідно до умов Кредитного договору.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Боржником
зобов'язань, що виникли/можуть виникнути в майбутньому на підставі Кредитного договору,
протягом дії цього Договору.
1.2. Порукою за цим Договором забезпечується виконання Боржником Зобов’язань за Кредитним
договором щодо:
(для кредиту без графіку часткового повернення) - вчасного та у повному обсязі повернення кредиту
в сумі ___ (прописом) [Валюта Кредиту], на умовах та в порядку, визначених Кредитним договором,
з терміном повернення «[дата]» [місяць] [рік] року;
(для кредиту з графіком часткового повернення) - вчасного та у повному обсязі повернення кредиту в
сумі ___ (прописом) [Валюта Кредиту], частинами у розмірі і строки визначені Кредитним
договором, з граничним терміном повернення «[дата]» [місяць] [рік] року;
(для кредитної лінії без графіку) - вчасного та у повному обсязі повернення кредиту (траншів), що
наданий на умовах відновлювальної/не відновлювальної кредитної лінії, у загальній сумі, що у будьякий момент часу не перевищуватиме ліміт Кредитної лінії, розмір якого складає _____ (сума) ___
(прописом) [Валюта Кредиту], на умовах та в порядку, визначених Кредитним договором, з терміном
повернення «[дата]» [місяць] [рік] року;

(для кредитної лінії з графіком) - вчасного та у повному обсязі повернення кредиту (траншів), що
наданий на умовах відновлювальної/не відновлювальної кредитної лінії, у загальній сумі, що у будьякий момент часу не перевищуватиме ліміт Кредитної лінії, розмір якого складає _____ (сума) ___
(прописом) [Валюта Кредиту], частинами у розмірі і строки визначені Кредитним договором, з
граничним терміном повернення «[дата]» [місяць] [рік] року;
(для інших видів договорів) - вчасного та у повному обсязі повернення/сплати Кредитору
заборгованості у загальній сумі (сума) ___ (прописом) [Валюта Кредиту], у строк не пізніше «[дата]»
[місяць] [рік] року;
(для кредитів) - сплати процентів за користування кредитом в розмірі __% (_______ відсотків) річних
або у будь-якому іншому розмірі, що буде визначений в Кредитному договорі, в тому числі з
урахування його змін, у порядку та строки передбачені Кредитним договором.
1.3. Зміни до Кредитного договору, в тому числі, але не виключно, такі, внаслідок яких відбудеться
збільшення обсягу відповідальності Поручителя за цим Договором, потребують внесення змін до
цього Договору.
1.4. Терміни, що вживаються в Кредитному договорі та у цьому Договорі, але їх визначення не
містяться в останньому, вживаються у цьому Договорі у тих же значеннях, які вони мають згідно
Кредитного договору.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Сторони Договору визначають, що у випадку порушення Боржником взятих на себе Зобов'язань
за Кредитним договором, Поручитель і Боржник несуть солідарну відповідальність перед
Кредитором у повному обсязі Зобов'язань за Кредитним договором.
2.2. Передбачена пунктом 2.1. цього Договору відповідальність Поручителя наступає у випадку, якщо
Боржник допустить прострочення виконання будь-якого з зобов’язань, зазначених у пункті 1.2. цього
Договору.
2.3. Поручитель має право виконати зобов’язання, зазначені у пункті 1.2 цього Договору, або їх
частину достроково та за відсутності передбачених Кредитним договором або законодавством
України підстав для дострокової вимоги їх виконання Кредитором у випадку, якщо Боржник зробив
письмову заяву про свою неспроможність виконати їх належним чином.
2.4. У разі виконання Поручителем у повному обсязі Зобов’язання за Кредитним договором до
Поручителя переходять усі права Кредитора за Кредитним договором.
2.5. У випадку порушення Боржником Зобов’язань (будь-якого із зобов’язань) за Кредитним
договором Кредитор зобов’язується повідомити Поручителя про таке порушення.
2.6. При зміні своєї адреси, Поручитель зобов’язаний письмово повідомити про це Кредитора.
2.7. Боржник зобов’язується протягом _ (прописом) робочих днів перерахувати на рахунок
Поручителя, реквізити якого вказані в розділі 6 Договору, винагороду Поручителя у розмірі _ гривень
за надання Поручителем фінансової послуги з надання поручительства на користь Боржника.
3. ГАРАНТІЇ ПОРУЧИТЕЛЯ
3.1. Поручитель підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Кредитного договору, цілком
розуміє його зміст та згоден виступати Поручителем за Зобов’язаннями за Кредитним договором.
4. . СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ
4.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення печатками (разі
їх наявності) і діє в будь-якому разі до моменту виконання Боржником усіх Зобов’язань за Кредитним
договором. Порука за цим Договором припиняється, якщо протягом шести місяців від дня настання
строку виконання зобов'язання, забезпеченого порукою, Кредитор не пред'явить до Поручителя
вимоги або позову, а також в інших випадках передбачених чинним законодавством України.
4.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством України, зміни у цей
Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється договором про
внесення змін до цього Договору. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного
оформлення Сторонами відповідного договору про внесення змін до цього Договору, якщо інше не
встановлено у договорі про внесення змін до цього Договору або у чинному законодавстві України.
5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір укладений у 3 (трьох) примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по
одному примірнику для кожної Сторони.
5.2. Даний Договір та його умови відповідають Внутрішнім правилам Поручителя про надання
гарантій та поручительств.
5.3. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу тільки за умови їх
здійснення в письмовій формі та вважаються невід'ємною частиною цього Договору.
5.4. Будь-які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній у зв'язку з цим Договором,
повинні бути викладені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо
вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін. Повідомлення
можуть також передаватися Сторонами по факсу, при цьому такі повідомлення мають попередній

характер та повинні бути в обов'язковому порядку підтверджені належним чином, як це
передбачено цим пунктом Договору.
5.5. Недійсність окремих положень цього Договору не має бути наслідком недійсності інших його
положень і Договору в цілому, якщо можна припустити, що Договір був би вчинений і без
включення до нього недійсного положення.
5.6. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають передачі
на розгляд до суду, згідно з чинним законодавством України.
5.7. Цей Договір відображає повне розуміння Сторонами предмета цього Договору та інших питань,
зазначених в цьому Договорі. Всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами з предмету
цього Договору анулюються з моменту набрання чинності цим Договором.
5.8. Назви статей та пунктів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином
не впливають на їх зміст і тлумачення.
5.9. Сторони Договору встановлюють, що Поручитель не може передавати свої обов'язки за цим
Договором третім особам без письмової згоди Кредитора.
5.10. Сторони Договору визначають, що цей Договір підписаний Сторонами на добровільних засадах
та відповідає намірам Сторін по безумовному виконанню взятих на себе зобов'язань. Сторони цього
Договору погодили, що з укладанням цього Договору Сторони досягли згоди з усіх його істотних
умов та не існує будь-яких умов, які можуть бути істотними та необхідними за змістом цього
Договору.
5.11. Підписанням цього Договору представники Сторін надають свою згоду та дозвіл на обробку їх
персональних даних у відповідних базах персональних даних, володільцями яких є Сторони, з метою
здійснення Сторонами своєї фінансово-господарської діяльності та відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних». Про свої права, мету збору персональних даних та інші відомості,
встановлені законодавством України, представники Сторін повідомлені.
5.12. Боржник та Кредитор підтверджує, що ознайомлений з інформацією, вказаною в ч. 2 ст. 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N
2664-III від 12.07.01 р. щодо Договору.
6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Кредитор:
_____(назва)

Боржник:
[реквізити для юридичної особи]:
_____(назва)

Місцезнаходження:____________
_____________
Адреса для листування:
_________________
код за ЄДРПОУ _____
п/р № ____ в ___, код банку

Місцезнаходження:_________
Адреса для листування: _____
код за ЄДРПОУ _____
Місцезнаходження: ________
п/р № ____ в ___, код банку
ЄДРПОУ 39287145
Посада _____________ПІБ
п/р__, відкритий в__________,
м.п. (у разі наявності)
код банку_______
Або [реквізити для фізичної особи
– підприємця чи фізичної особи]:
___(ПІБ)
Посада
Місце реєстрації:___
_______________________ ПІБ
Адреса для листування:______
м.п. (у разі наявності)
Реєстраційний номер облікової
картки платника податків_____
паспорт серії___ №___, виданий
від ____
п/р № ________ в __, код банку ___
______________ П.І.Б

Посада
_______________ПІБ
м.п. (у разі наявності)

Поручитель:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«АБЕКОР»

