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№ Г-201008-4 від 08.10.2020  р. 

ГАРАНТІЯ 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЗІ ФІНАНС", свідоцтво ФК №761 від 09.06.2016 р. (далі – Гарант) в особі 

директора Борозенця Миколи Васильовича, який діє на підставі статуту, на прохання фізичної особи – підприємця  Кравець 

Алла Олександрівна, код за ЄДРПОУ 2478300944 (далі – Принципал), згідно договору про надання гарантії № Г-201008-4 від 

08.10.2020 р., укладеного між Гарантом і Принципалом (далі – Договір про надання гарантії) приймає на себе наступні 

зобов'язання: 

1. Гарант зобов'язується сплатити на користь кожної фізичної особи – туриста (далі – Бенефіціар, у множині разом 

– Бенефіціари), що є стороною укладеного з Принципалом Договору про надання туристичних послуг (далі – Основне 

зобов'язання), визначену Договором грошову суму у випадку настання одночасно таких обставин: 

1.1. настання неплатоспроможності Принципала та/або порушення у встановленому чинним законодавством 

порядку процесу про визнання Принципала банкрутом; 

1.2. невиконання Принципалом своїх зобов'язань перед Бенефіціаром за Основним зобов'язанням. 

2. Зобов'язання Гаранта за Гарантією перед Бенефіціарами обмежуються сумою у розмірі 66 660 (Шістдесят шість 

тисяч шістсот шістдесят ) грн 60 коп., що становить еквівалент 2000,00 Євро за курсом НБУ на день укладення Договору про 

надання Гарантії. Розмір грошової суми, що підлягає виплаті Бенефіціару складається з  документально підтвердженої вартості 

ненаданих послуг, передбачених Основним зобов'язанням, але в будь-якому випадку не більше суми, на яку видано Гарантію. 

3. Гарантія не поширюється на відшкодування будь-яких інших збитків, витрат і вимог Бенефіціарів, що виникли 

внаслідок невиконання чи неналежного виконання Принципалом Основного зобов'язання. 

4. Гарантія надається на наведених нижче умовах. 

4.1. Надане Бенефіціару право вимоги за цією Гарантією не може бути передане третім особам. 

4.2. Гарантія є умовною і відкличною. 

4.3. Гарантія видається на строк один рік і діє до 08.10.2021 р. Вимога Бенефіціара про сплату Гарантом грошової 

суми за цією Гарантією (далі – Вимога за гарантією) повинна бути надана Гаранту в строк не пізніше 30 (тридцяти) 

календарних днів з моменту виникнення однієї з обставин, передбачених п. 1.1 Гарантії. В Вимозі за гарантією вказується 

номер і дата Гарантії та платіжні реквізити Бенефіціара. До Вимоги за гарантією додаються: 

4.3.1. оригінал Основного зобов'язання; 

4.3.2. оригінали документів, що підтверджують невиконання Принципалом Основного зобов'язання; 

4.3.3. розрахунок суми вимоги, підписаний Бенефіціаром; 

4.3.4. оригінали документів, які підтверджують розмір вимог Бенефіціара; 

4.3.5. оригінал документу, що підтверджує сплату Бенефіціаром вартості послуг Принципала згідно Основного 

зобов'язання; 

4.3.6. оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджуються неплатоспроможність 

Принципала чи порушення у встановленому чинними законодавством порядку справи про банкрутство Принципала. 

4.3.7. посвідчена підписом уповноваженої посадової особи та печаткою Принципала копія цієї гарантії; 

4.3.8. документи, що посвідчують особу Бенефіціара. 

5. Гарант має право відмовити Бенефіціару в задоволенні Вимоги за гарантією у випадку, якщо: 

5.1. Вимога за гарантією не відповідає умовам цієї Гарантії; 

5.2. до Вимоги за гарантією не додано всіх обов'язкових документів згідно п. 4.3.1- п. 4.3.8 цієї Гарантії; 

5.3. Вимогу за гарантією подано після закінчення строків, визначених п. 4.3. Гарантії. 

6. У випадку перевищення загальної суми заявлених відповідно до цієї Гарантії вимог Бенефіціарів граничного 

розміру зобов'язань Гаранта, визначеного п. 2 Гарантії, обов'язок Гаранта перед кожним з Бенефіціарів обмежується сумою в 

розмірі, визначеному пропорційно до вимог кожного окремого Бенефіціара. 

7. У випадку здійснення Гарантом гарантійного платежу за Гарантією, сума зобов'язань Гаранта за Гарантією 

зменшується на суму гарантійного платежу. 

8. Гарантія припиняється у зв'язку з: 

8.1. сплатою Бенефіціарам суми, на яку видано Гарантію; 

8.2. закінченням строку, на який видано Гарантію. 

9. Гарантія повинна бути повернута Принципалом Гаранту протягом 3 (трьох) календарних днів після закінчення 

строку її дії. Неповернення оригінального примірника Гарантії не є підставою для продовження строку її дії. 

10. У випадку здійснення Гарантом гарантійного платежу Бенефіціару за Гарантією, Гарант у будь-якому випадку і 

без обмежень має право на зворотну вимогу (регрес) до Принципала. 

11. З усіх інших питань, що не передбачені цією Гарантією, Гарант, Принципал і Бенефіціар керуються чинним 

законодавством України. 

 

 

Директор ТОВ "Ізі Фінанс"                                                                                                      М. В. Борозенець 


