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Ми, АКЩIОнЕрнЕ товАриство "комввцlйний ьднк (ГЛоБУс>)", в подальшому iменований'.Банк-Гарант'', що
створений у вiлповiлностi iз законолавством Украiни та знаходиться за адресоtо: провулок Куренiвський l 9/5, м. КиIв, YKpaiHa,
04073, кол С/|РПОу 3559l059, на прохання Фiзичноi особи _ пiдприсмttя Кравечь Алла олексанлрiвна, в подаJIьшому
iменованиЙ " ПринципаЛ", trлiсцеМ знаходженнЯ якого с: б5000, обл. Одеська, м. Одеса, вул. М Жукова, бул.32, кв.208, на пiдставi
.Щоговору про надання гарантiТ лt2б156/IОГ-21 вiл 04 жовтня 202I р., укладеtIого мiж Банком-Гарантом та Принципалом
(налалi ,,,Щоговiр про надання гарантiТ"), приймасмо на себе наступнi зобов'язання:
l. Банк-ГараНт зобов'язусТься сплатитИ на користЬ кожноi з (liзичниХ осiб * турисТiв (налалi pzвoм - Бене(liчiари та кожна окремо -
БeHe(liuiap), що € стороною укладеного з Принципалом у встановленому законодавством УкраТни порядку та чинного договору про
нада}Iня туриСтичниХ послуг (надаЛi - основне зобов'язання), грошовУ суму збиткiВ вiдповiдно до пункту 2 чiеi ГарантiТ, шо можуть бути
заподiянi Бенеr|iuiарам У разi порушенllя процесу про визнанltя Принципала банкрутом внаслiдок виllикненtlя обставин
неплатоспроможttостi Принuипала вiдповiдно до чинного законодавствц якi пов'язанi з необхiднiстю покриття наявних невiдшкодованих
витраттурисТа(Бене(liuiара) з йоЮ поверненнЯ в мiсце посгiйногО прожиl]аtlнЯ (перебування), вiдшкодування BapTocTi ненаданих послуг,
передбачених Основним зобов'язанням.
2. Зобов'язаrttlя Банка-I-аранта за uiею Гарантiсtо обмежую,гься cyMoto, що становить бl743.20грн. (Шiстдесят одна тисяча ciMcoT
сорок трИ гривнi 20 коlriйок), що еквiваленТно 2000.00 €впо (l|Bi тисячi сврО 00 сврО uентiв) по курсу Нацiонzutьrrого Банку Украiни (за
КУРСОМ FIБУ l;ГанОм tla 04 жовтня 202l р, року l00 евро кош,lуrоть 3087,1б гривень). Розмiр грошовоi суми, що пiдлягаt: виплатi
Бerle(liuiapy, складаеIься з дtrкумеlrтально пiдтверджеllих витрат Бенефiuiара з його повернення в мiсце постiйrlого llрOiкl4l]аIJня
(псребуваltня) та докумснтаJIыlо пiдтверджсttоТ BapTocTi IlснадаI{их llослуг, передбачених основним зобов'язанням, a;to в буль-якtlму
випадку tte бiльше суl\ли, lltl яку l]идано uro l-аран.гilо.
3. [|я Гараrrтiя не ltоtttирlt)сться tla вiдLltкtlдуваllltя будь-яких iнших збиткiв, витрат чи виIltог БeHe(lirtiapiB, що Rи1lикли внаслiдок
lle викоtlанllя чи llенаJlсжIlог0 викоllання Приttttипалом осttовtttlгir зобсlв'язання, Зобов'язаtlня Банка-гаранта по Гараrлтii виникаlоть в
Nlo]!Icнl, Ilрсд'яr]леIlня Беrrе(liчiаропл Банку-l-араrrту вим()l.и lro [-aparr.r.ii.
4. Гараrrгiя Iliцасться Ila IlастуIlllих умовах:
l-[tцане Бerlc(liuiapY за цiеtо Гаран,r,iскr право I]имоги ло l-аранта не може буr.и псрсдано itlutим особам.
L{я Гirраrгl,iя с yMol}lIolo та вiдклltчltоttr.
L|я l-арантiЯ с ч инноlО з 04 жовтltя 202l р. та дiс по 03 жовтltя 2022 р., Вимога Бене(l iuiapa про сплату Гарантом грошовоТ супли за цiсtо
[-apatrTicto ll0l]иIItIа буr,и trадана Гараtlту в tlисьмовiй формi, в якiй вказусгься номер iдата ГараrrтiТта платiжнi реквiзити Бене(liчiара.
.Г[о виrtоr,и i ttlBиHtti бl,r,и,,кlлаrl i:

- ориl-irlшtОсt,tоtlttогозобов'язання;
- ориt,ittали докумен,l,iв. uto ltiJшвердlкук],гl, IIевtlк()lJангtя Прt,tнtlигlttлопл основгlого зобов'язання;
- р0,]ра\) lI(}K с),Ntи ви\lоI,и. ttiлписаllttй БcHcrPiltia;loпr:
- оригittzuttt 21tlкумеlrгiв, якi rliдr,всрllжуrоть 1lозмiр вимог Бсrrс(liцiара;
- оригittiul доl(у]!lенту, ttttl пiд,tвсрлЖус сплатУ Бенеr|liчiароМ вартои,i послуг ПринЦипала згiдно основного зобов'язання;
- оригitlа.ltи або tlалех<НиNl 1IиllоМ засвiдченi КопiТдtlкlrмсtlтiв, шО пiлгверджую,гь неплатоспроможнiсть Приrlципала чи пOруttlснIlя у
всгаIlовлеIiоNlу заl(оllодаI]ством rlоряllку процесу llpo llизtlанtlя [Iриtrltипilла баtlкругом;
- ttосвiл'tеttа ttiдписопt уповllовФкеноi посадовоi особи та печаткоtо Приншипала копiя uiсi Гарантii;
- докуillСllти, якi tlосвiдчуютЬ особу Бerre(liLtiapa (rrалалi yci перелбаченi uим пункгом документи piвoм - Вимога по Гарантii).
Вимога гrо l-араlr,гiТ поt]иllllа бути ltрсlt'явrrена Бcrrcr|liuiapoM l'aparrTy ло закillчення строку, передбаченого пунктом 4. uici Гарап.гiТ,

сплачуIоться Бснсr|liшiару у plt^зi пt)руUlенl]я lIроцесу rlpo t]изнillIl1я Принципма банкрутом внаслiдок tlбcTaBtttl }-tого

5. БartK-I''aParll'Nlae Право вiдмовитлr Бerrc(liuiapy в за/tовttлсtttti йсlt,о вимrrt у lIас,I,уlIних в}lпадках:
- якu(о Вlлмtога гrо ГарантiТ tte вiдповi.цае упrовам цiсi ['аран,гiТ;
- яl(Iцо [lимоl,а по l-apallтii HtuttiHa Банку-Гаралrгу пiсля закitt.tеtlня сгроку, передбаченого п. 4 цiеТ Гарантii.

6. У випttлку перевищеllllя загальtttlТ суNlи ]ilяl]JlсtIих у вiлповiдrttlсri дсl 1,мов rrieT [-apaHтiT вимог Бене(liчiарiв
Баrlка-Гараt1,I'а. ItизtlаtlеtlоIО пунк,гаjrrИ 2 i7 чiеiГараrtтiТ, обов'язоК Банка-ГараttТаза цiсю Гарантiсrо перед кожним

б1,,ltе,злtеltttlсttа lliL c_\,i\l),Iulal,ciKy. зitiйсttсtttlI.tl Бatttttlrt-Гapattr.tllt.
8. L[lr I'allalrгiя IlрtlIl14l|я(-гl,ся:

Баrrка-Гараrrта за ilictt,l гapaH,licto

сплitтоlо Бerrc(liLtiapaM суми, I,la яку видаllо ttKl l-irpaItTito;
закittченням cT,poKy, tta якlлй l]и/lаtIо t{lo l-apatrгitcl:

9. I-|я I'арант,iя lloBиlIHtl б1,,ги rroBeplrl,Ta llринltипаrlоirл Баtrк1,-Га1- ) калеllllарttих дttiв пiсля заttittчення с,гроку
ir ;tiT. IIсttоверttсlrtlя tlpиl,ittltrtbtttlt,tl ttpиrtipttl.ttta lцit,i l'lrllalrr.i нгtя с,гроку rTrtiT
l0. У виttадку здiйсtlегrня Баlrкош1-1'арантоьl гараllтiйtlоt icro Гарантiеlо Банк-Гарант у буль-якоп,r1,
виIItцк}, i без обмеrкеitь мас право на зворo.гtlу вимоIу (рсгрес
ll. З ycix iнruих п}lтаIIь, lllo Ite rrсредбачсtti uiclo I-a1 iap та Приrrципал керуl()ться чtllll|им
заl(оI Iодавс,1,1]оп,r УкраТни.
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