ДОГОВІР ПОРУКИ № _______
м. _______

_______ _______ 202_______р.

СТОРОНА 1. Юридична особа за законодавством України - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», місцезнаходження: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,6, код в Єдиному державному реєстрі
підприємств і організацій України (податковий номер) – 21580639, надалі за текстом – «Кредитор», в особі _______,
паспорт _______ №_______, виданий _______ дата видачі _______р., що зареєстрований(на) за адресою: _______,
реєстраційний номер облікової картки платника податків _______, який діє на підставі довіреності, посвідченої
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального _______ _______ _______ 20_______ року за реєстраційним
№_______, з однієї сторони, та
СТОРОНА 2. Фізична особа Громадянин України – _______ (далі – «Поручитель»), реєстраційний номер
облікової картки платника податків _______, паспорт _______ №_______, виданий _______ дата видачі _______ р.,
зареєстрований за адресою: _______, з іншої сторони,
надалі за текстом разом – «Сторони», а окремо – «Сторона»,
уклали цей Договір про наступне:
СТАТТЯ 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Поручитель зобов’язується перед Кредитором солідарно відповідати за виконання _______, реєстраційний
номер облікової картки платника податків _______, паспорт серії _______ №_______, виданий _______ дата видачі
_______ р., зареєстрований(на) за адресою: _______, далі – Позичальник, у повному обсязі зобов’язань за Кредитним
договором № _______ від _______ року (з усіма змінами та доповненнями, як укладеними, так і такими, що будуть
укладені в майбутньому), надалі за текстом – «Договір кредиту» та/або «Кредитний договір», а саме: повернення
суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, комісій, а також можливої неустойки (пені, штрафу) у
розмірі та у випадках, передбачених Договором кредиту.
1.2. Поручитель ознайомлений з умовами Договору кредиту, ніяких заперечень, а також непорозумінь щодо
його положень не має.
1.3. З метою виконання зобов’язань Поручителя за цим Договором Поручитель надає право Кредитору
здійснювати договірне списання з рахунків Поручителя, відкритих в Акціонерному товаристві «Комерційний
Індустріальний Банк», також рахунків, що будуть відкриті Поручителем у Кредитора у майбутньому, будь-яких сум,
належних до сплати Поручителем за цим Договором, в тому числі в рахунок погашення порушених зобов’язань
Позичальника. Таке договірне списання може здійснюватися Кредитором на підставі цього Договору будь-яку кількість
разів, починаючи з останнього дня (включно) строку виконання відповідних зобов’язань Поручителя за цим Договором
та до повного виконання зобов’язань Позичальника за Кредитним договором. Кредитор є отримувачем коштів по
договірному списанню.
У разі відсутності або недостатності у Поручителя коштів у необхідній валюті для виконання зобов’язань за цим
Договором, Поручитель надає Кредитору право договірного списання коштів в інших валютах з будь-яких рахунків
Поручителя. Договірне списання здійснюється Кредитором у розмірі, еквівалентному сумі заборгованості Поручителя
за цим Договором/Позичальника за Кредитним договором з урахуванням витрат та комісій, пов’язаних з
купівлею/обміном/продажем іноземної валюти. Поручитель також доручає Кредитору здійснити від імені Поручителя
обмін/продаж списаних коштів з метою отримання необхідної валюти (за визначеним Кредитором курсом) та
направити кошти на погашення зобов’язань за цим Договором/або за Основним зобов’язанням.
СТАТТЯ 2.
ЗМІСТ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНОГО ПОРУКОЮ
2.1. Зміст забезпеченого порукою зобов’язання:
2.1.1. повернення кредиту в сумі _______ (_______) гривень 00 копійок, з графіком погашення відповідно до
умов Договору кредиту та з кінцевим терміном повернення кредиту не пізніше _______ (_______) _______ 20_______
(_______) року (включно), або в інший термін дострокового погашення у випадках, передбачених Договором кредиту;
2.1.2. сплата комісій (плати), процентів за користування кредитом за ставкою _______% (_______) річних, (у випадку
порушення строків погашення Кредиту (в т.ч. щомісячних платежів), на період, в якому існує факт наявності
простроченої заборгованості по Кредитному договору діє відсоткова ставка підвищена на 10,0 (десять) процентів
річних, починаючи з першого дня прострочки і на весь період прострочення), у строки та порядку, визначених
Від імені Кредитора
Від імені Кредитора
_____________________________
_____________ _______________

Від імені Позичальника
__________________ ______________

Від імені Поручителя
Поручитель
____________ ______
____________ _______________

Договором кредиту, а у випадку порушення Позичальником зобов’язань зі страхування Предмету застави та/або свого
життя і працездатності, на період відповідного порушення – за підвищеною процентною ставкою за користування
кредитом, розмір якої обчислюється за формулою: діюча процентна ставка за кредитом + 5% річних.
2.1.3. сплата можливої неустойки (пені, штрафу), визначеної Договором кредиту;
2.1.4. інші витрати щодо задоволення вимог Кредитора за Договором кредиту.
СТАТТЯ 3.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Поручитель зобов’язаний:
3.1.1. протягом трьох робочих днів від дати отримання листа Кредитора про невиконання Позичальником
забезпеченого порукою зобов’язання за Договором кредиту виконати відповідне зобов’язання шляхом перерахування
відповідної суми заборгованості на зазначений в листі рахунок Кредитора;
3.1.2. у разі невиконання Позичальником та Поручителем забезпеченого порукою зобов'язання відповідати
перед Кредитором разом із Позичальником як солідарні боржники всім своїм майном на яке, згідно з чинним
законодавством України, може бути звернено стягнення;
3.2. Поручитель має право:
3.2.1. достроково виконати зобов’язання, забезпечене порукою;
3.2.2. зворотної вимоги до Позичальника в межах суми виконаного Поручителем зобов’язання, забезпеченого
порукою. До поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому
зобов’язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.
3.3. Кредитор зобов’язаний:
3.3.1. протягом 7 (семи) робочих днів з дати виконання Поручителем забезпеченого порукою зобов’язання
надати Поручителю на його письмову вимогу відповідні документи, що підтверджують дійсність вимоги, розмір
виконаного Поручителем зобов’язання, а також інші необхідні Поручителю документи для реалізації належного йому
права зворотної вимоги до Позичальника;
3.3.2. забезпечити збереження банківської таємниці та не розголошувати інформацію, яка стосується
Позичальника/Поручителя та становить банківську таємницю, за винятком випадків, передбачених цим Договором та
чинним законодавством України.
3.4. Кредитор має право:
3.4.1. З моменту настання строку виконання умов Кредитного договору, в тому числі по сплаті процентів, комісій
(плати), пені, штрафних санкцій, інших платежів, або достроково у випадку порушення умов Кредитного договору,
Кредитор надсилає Поручителю вимогу про виконання умов Кредитного договору та має право пред’явити позов до
Поручителя про стягнення всієї суми заборгованості за Кредитним договором. Вимога Кредитора є єдиним та достатнім
доказом настання підстав для виконання Поручителем порушених зобов’язань Позичальника в розмірі, визначеному
Кредитором у вимозі. Кредитор має право направляти вимоги Поручителю будь-яку кількість разів до повного
виконання зобов’язань Позичальника.
3.4.2. у разі невиконання Позичальником та/або Поручителем забезпеченого порукою зобов’язання здійснити
договірне списання грошових коштів з поточних рахунків Позичальника та/або Поручителя, відкритих в установі
Кредитора, для погашення заборгованості за зобов’язаннями Позичальника за Договором кредиту, або звернути
стягнення на все майно Поручителя та/або Позичальника як солідарних боржників, згідно з чинним законодавством
України.
СТАТТЯ 4.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У разі порушення Поручителем вимог пп.3.1.1. цього Договору Поручитель зобов’язаний сплатити
Кредитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у цей період, від суми невиконаного забезпеченого
порукою зобов’язання, за кожний день прострочення.
4.2. Кредитор за невиконання чи неналежне виконання прийнятого на себе по Договору зобов’язання щодо
збереження банківської таємниці несе відповідальність у відповідності до чинного законодавства України та цього
Договору.
СТАТТЯ 5.
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
5.1. Всі спори та непорозуміння, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з укладенням та виконанням
положень цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами на рівні їх уповноважених представників.
5.2. У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає
передачі на розгляд суду, згідно з чинним законодавством України.
Від імені Кредитора

Поручитель

_____________________________

____________ ______
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СТАТТЯ 6.
БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАНОВИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ
6.1. Інформація, отримана однією із Сторін щодо іншої Сторони в ході переддоговірних відносин по укладенню
Договору та в ході його виконання (включаючи інформацію про умови укладених договорів та виконання зобов’язань
за ними), становить собою банківську таємницю, крім інформації, що може бути отримана будь-якою особою з
загальнодоступних джерел. Сторони, не обмежуючись строком, зобов’язані забезпечити неухильне дотримання
встановленого законодавством України та Договором режиму банківської таємниці (включаючи взаємні зобов’язання
щодо збереження та не розкриття відповідної інформації третім особам), крім випадків, передбачених цією статтею.
6.2. Поручитель надає Кредитору безвідкличну та безумовну згоду, а Кредитор відповідно до Договору набуває
право розкрити (передати) інформацію, яка за Договором становить банківську таємницю:
6.2.1. будь-якій особі, яка придбає або отримує в забезпечення права вимоги за Кредитним договором;
6.2.2. приватним та юридичним особам (організаціям) для забезпечення виконання ними своїх функцій або
надання послуг Кредитору відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Кредитором договорів під
їх зустрічні зобов’язання про нерозголошення інформації;
6.2.3. органам, які відповідно до законодавства України здійснюють перевірку діяльності Кредитора;
6.2.4. у випадках порушення Позичальником строків виконання грошових зобов’язань за Кредитним договором
та/або порушення умов Кредитного договору та/або порушення Поручителем Договору, при настанні підстав вимагати
повне/часткове виконання Позичальником своїх зобов’язань перед Кредитором - шляхом передачі або оприлюднення
інформації особам та у спосіб, визначені Кредитором самостійно;
6.2.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.3. Зобов‘язання Сторін за цією статтею Договору щодо дотримання режиму збереження інформації, що
становить банківську таємницю, діють без обмеження строком, у тому числі залишаються чинними після виконання
Договору. Зазначені зобов‘язання повинні дотримуватися Сторонами за Договором та особами, що набули всіх або
окремих прав будь-якої сторони за Договором.
6.4. Поручитель надає Кредитору право без отримання додаткової письмової згоди звертатися з метою
отримання інформації про Поручителя та його фінансовий стан до третіх осіб. Кредитор зобов’язується використовувати
отриману інформацію лише з метою захисту та реалізації прав Кредитора за Договором.
6.5. До повного виконання зобов’язань за Договором Поручитель надає Кредитору право на передачу, збір,
зберігання, використання та поширення інформації, яка складає його кредитну історію, через будь-яке бюро кредитних
історій, а також на доступ до повного обсягу його кредитної історії у будь-якому бюро кредитних історій на розсуд
Кредитора.
6.6. Поручитель надає Кредитору не обмежену строком письмову згоду на обробку персональних даних
Поручителя в обсязі, що міститься в цьому Договорі та інших документах, підписаних/засвідчених та поданих
Поручителем для укладання даного Договору, та/або буде отримано Кредитором під час дії даного Договору від
Поручителя або третіх осіб, у т.ч. змінювати персональні дані Поручителя за інформацією від третіх осіб.
Також, Поручитель надає згоду поширювати його персональні дані та/або здійснювати їх передачу чи надання
доступу до них третім особам у випадках, передбачених законодавством України, та/або договорами, що укладені
(будуть укладені) між ним та Кредитором. Без отримання додаткової письмової згоди Поручитель надає право
Кредитору передавати його персональні дані для обробки третім особам та здійснювати відносно цих персональних
даних будь-які інші дії, якщо це пов’язано із виконанням укладених між Поручителем та Кредитором договорів та/або із
захистом прав Кредитора за ними, або необхідно для реалізації повноважень Кредитора за законом. Поручитель
звільняє Кредитора від відповідальності за будь-яку моральну шкоду, майнові збитки, неотримані доходи (вигоду),
завдані Поручителю або будь-яким особам внаслідок будь-яких суперечок, претензій, вимог, судових спорів щодо або у
зв’язку з персональними даними, та приймає на себе повну відповідальність перед такими третіми особами, у тому
числі за відшкодування збитків та шкоди.
СТАТТЯ 7.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення уповноваженими представниками Сторін та діє
протягом п’яти років з дня закінчення строку повернення кредиту, тобто до _______ (_______) _______ 20_______ (дві
тисячі _______) року (включно).
7.2. Поручитель погоджується та зобов’язується солідарно відповідати за виконання забезпечених цим
Договором зобов’язань спадкоємцями/правонаступниками Позичальника чи будь-якою іншою особою, на яку буде
переведено борг за Кредитним договором та/або яка буде визначена боржником за зобов’язаннями, забезпеченими
цим Договором.
7.3. Поручитель гарантує, що укладання цього Договору не суперечить угодам з третіми особами, він має
належні повноваження на його укладання. Всі документи, надані Поручителем у зв’язку з підготовкою до підписання
цього Договору, були подані в їх останньому завершеному стані, і на дату їх подання є повністю достовірними. За час,
Від імені Кредитора
Поручитель
_____________________________

____________ ______
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що пройшов з моменту подання зазначених документів Кредитору, не відбулося ніяких суттєвих змін відносно
Поручителя, що можуть привести до невиконання або неналежного виконання ним своїх зобов’язань по цьому
Договору чи визнання його недійсним.
7.4. Усі додатки, зміни та/або доповнення до цього Договору мають бути вчинені в письмовій формі та
підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, з обов’язковим посиланням на цей Договір і
є невід’ємною складовою частиною даного Договору.
7.5. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином у разі, якщо вони
здійснені у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом або вручені особисто за
зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або
дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача.
7.6. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
7.7. 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.
7.8. У разі зміни реквізитів однієї зі Сторін відповідна Сторона зобов’язана в триденний термін письмово
повідомити про це інші Сторони.
7.9. Цей Договір відображає повне розуміння Сторонами предмета цього Договору та інших питань, зазначених
у даному Договорі. Всі попередні заяви, домовленості чи угоди між Сторонами стосовно предмета цього Договору
анулюються з моменту набрання чинності цим Договором.
7.10. Цей Договір укладено в двох примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Всі
примірники мають однакову юридичну силу.
СТАТТЯ 8.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
КРЕДИТОР
ПОРУЧИТЕЛЬ
Акціонерне товариство
_______,
«Комерційний Індустріальний Банк»
реєстраційний номер облікової картки платника
Місцезнаходження:
податків _______,
м. Київ, вул.Бульварно-Кудрявська,6
паспорт _______ №_______,
Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ - 21580639
виданий _______ дата видачі _______,
зареєстрований(на) за адресою: _______
Від імені Кредитора:
_______________ _______

__________________ _______

Я, ________________________, даю згоду на підписання цього Договору поруки моїм чоловіком/дружиною,
__________________________________, з умовами цього Договору повністю погоджуюсь.
______________ (Дата підписання) __________________________________(Підпис, П.І.Б.)
АБО
Я, ___, ідентифікаційний номер ___, паспорт серії ___ №___, виданий ___ ___р. свідчу, що на дату підписання цього
Договору поруки ні з ким не проживаю однією сім’єю і немає осіб, які б стверджували наявність такого факту та
заявляли б свої права на майно, що набуте нами за час спільного проживання і належать нам на праві спільної сумісної
власності.
У разі порушення вищезазначених гарантій, Я, ___, відшкодую Банку завдані збитки в повному обсязі.
______________ (Дата підписання) __________________________________(Підпис, П.І.Б.)

Договір поруки №_______ від _______ 20_______ року, підписаний в присутності відповідального працівника банку
____________________________________________________________________________________
/посада, П.І.Б., підпис/

Від імені Кредитора

Поручитель

_____________________________

____________ ______
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