ДОГОВІР

ПОРУКИ №

DNH0GT00000608

м.
18-03-2021
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”, КОД ЄДРПОУ 14360570
(далі – Кредитор), місцезнаходження якого: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, в особі
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
що
зареєстрований(-а)
за
адресою:_____________________________________________
___________________________________________________________________________;паспорт:
серiя
___,
номер
_____________,
виданий
______________________________
__________________________________, дата видачi:_____________ (далі — Іпотекодержатель) з
однієї сторони, та
Громадянин/ка України , ІПН , паспорт: серія № виданий , дата видачi: р., що
зареєстрований за адресою: . (далі – Поручитель), з іншої сторони, разом за текстом договору
іменовані – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Поручитель зобов’язується відповідати перед Кредитором солідарно в повному обсязі за
своєчасне виконання Боржником (Позичальником) ПІБ, ІПН 1111111111, усіх його зобов’язань за
договором про іпотечний кредит № D N H 0 G T 0 0 0 0 0 6 0 8 від 1 8 - 0 3 - 2 0 2 1 та додатковими
угодами до нього (далі – Договір про іпотечний кредит), як існуючими на момент укладення
Договору, так і тими, що виникнуть на його підставі в майбутньому.
1.2. Поручителю добре відомі усі умови вищезгаданого Договору про іпотечний кредит.
1.3. Зобов'язання Боржника за Договором про іпотечний кредит включають, зокрема,
обов’язкові грошові зобов'язання:
• з повернення основної суми заборгованості (кредиту);
• зі сплати процентів за користування кредитом;
та зобов’язання, які можуть виникнути:
• зі сплати пені і штрафів у разі виникнення обставин, відповідно до Договору про іпотечний
кредит та/або чинного законодавства,
• термін платежу за якими настав на момент пред'явлення Кредитором вимоги про виконання
Поручителем зобов'язань відповідно до цього Договору.
1.4. Поручитель повідомлений та згоден з тим, що права вимоги за Договором про іпотечний
кредит та всіма додатковими угодами до нього можуть бути відступлені на користь Державної
іпотечної установи або іншим особам (у т.ч. і ПриватБанку).
У разі переуступлення прав вимоги за Договором про іпотечний кредит та всіма додатковими угодами
до нього на користь Державної іпотечної установи або іншим особам (у т.ч. і ПриватБанку), так само
як і у разі зворотного переуступлення Державною іпотечною установою прав вимог за Договором про
іпотечний кредит та всіма додатковими угодами до нього на користь Кредитора, зобов’язання
Поручителя зазначені у цьому Договорі зберігають чинність.
1.5. Цим договором
Поручитель дає згоду на зміну умов Договору про іпотечний кредит
без додаткового погодження змін з Поручителем.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Кредитор має право:
2.1.1. У разі невиконання Боржником своїх зобов’язань за Договором про іпотечний кредит,
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня невиконання пред’явити свої вимоги безпосередньо до
Поручителя. Ці вимоги є обов’язковими для виконання протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту
отримання Поручителем від Кредитора письмового повідомлення про невиконання Боржником
зобов'язань за Договором про іпотечний кредит.
2.1.2. Здійснити відступлення права вимоги за Договором про іпотечний кредит №

D N H 0 G T 0 0 0 0 0 6 0 8 від 1 8 - 0 3 - 2 0 2 1 та додатковими угодами до нього на користь Державної
іпотечної установи. Отримувати інформацію про Поручителя.
2.1.3. Здійснювати перевірку платоспроможності, фінансового стану Поручителя, тощо.
2.2. Кредитор зобов'язується:
2.2.1. Після виконання Поручителем зобов’язань за Договором про іпотечний кредит надати
Поручителю документи, які підтверджують обов’язок Боржника за Договором про іпотечний кредит.
2.2.2. У разі виконання Боржником зобов’язань (після пред’явлення вимог безпосередньо до
Поручителя) за Договором про іпотечний кредит, забезпечений порукою, негайно повідомити про це
Поручителя.
2.3. Поручитель має право:
2.3.1. Здійснювати всі необхідні заходи щодо забезпечення виконання зобов’язань за
Договором про іпотечний кредит.
2.3.2. У разі виконання Поручителем зобов’язань Боржника за Договором про іпотечний
кредит, Поручитель має право зворотної вимоги до Боржника.
2.3.3. У разі виконання Поручителем зобов’язань Боржника за Договором про іпотечний
кредит, він має право отримати від Кредитора всі документи, які підтверджують обов’язок Боржника
за Договором про іпотечний кредит.
2. 4. Поручитель зобов'язується:
2.4.1. Виконати за Боржника зобов'язання за Договором про іпотечний кредит шляхом
перерахування суми заборгованості Боржника, вказаної Кредитором, в рахунок погашення такої
заборгованості, за реквізитами, вказаними в договорі про іпотечний кредит, у строки, зазначені в п.
2.1.1. з моменту отримання від Кредитора письмового повідомлення про невиконання Боржником
зобов'язань за Договором про іпотечний кредит.
2.4.2. У разі одержання вищевказаної вимоги Кредитора повідомити про це Боржника.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
3.1. Поручитель відповідає за зобов’язаннями згідно з Договором про іпотечний кредит перед
Кредитором в тому ж обсязі, що і Божник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки,
відшкодування збитків тощо.
3.2.Відповідальність Поручителя і Боржника є солідарною.
3.3. Причини невиконання Боржником своїх зобов’язань за Договором про іпотечний кредит
жодним чином не можуть впливати на виконання Поручителем зобов’язань за цим Договором.
3.4. Поручитель та Боржник залишаються зобов’язаними перед Кредитором до того моменту,
поки всі зобов’язання за Договором про іпотечний кредит не будуть виконані повністю.
3.5. В разі невиконання або неналежного виконання Поручителем зобов’язань згідно з цим
Договором, Поручитель сплачує Кредитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми
простроченого платежу, але не менше 1 гривні за кожний день прострочення, та не може бути
більшою за 15 процентів суми простроченого платежу. Сплата пені здійснюється в гривні.
3.6. Сторони дійшли згоди, що в разі неповернення Боржником кредиту в строк, зазначений в
п. 1.3 Договору про іпотечний кредит, а також у випадку неповернення достроково Кредиту
відповідно до п. 5.2.4., 10.3. Договору про іпотечний кредит , Поручитель зобов’язується сплатитина
користь Банку заборгованість з урахуванням індексу інфляції у відповідному періоді, а також
проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до ч.2 ст.625 Цивільного
кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін, в розмірі подвійних процентів за
користування Кредитом, базовий розмір яких передбачений пунктом 1.1.1 Договору про іпотечний
кредит. При цьому проценти за користування Кредитом Банком не нараховуються та не
підлягають сплаті Поручителем.
4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
4.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами (уповноваженими
представниками Сторін).
4.2. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання за Договором про

іпотечний кредит.
4.3. Не допускається припинення поруки без припинення забезпеченого нею зобов’язання.
5. ОКРЕМЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
5.1. У разі виникнення між Сторонами спорів та суперечок за цим Договором або у зв'язку з
ним, Сторони зроблять все необхідне для врегулювання вказаних спорів та суперечок шляхом
переговорів.
5.2. Спори та суперечки в рамках цього Договору, врегулювання яких неможливо досягнути
шляхом переговорів, вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.
5.3. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані
в ньому, регулюються чинним законодавством України.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Підписанням цього Договору Поручитель підтверджує:
6.1.1. Свою здатність виконувати умови цього Договору.
6.1.2. Що цей Договір не суперечить будь-яким обмеженням, що є обов’язковими для
Поручителя.
6.1.3. Що відсутні будь-які перешкоди для виконання цього Договору на день його підписання.
6.1.4. Що на день підписання Договору відсутні будь-як судові спори, що можуть істотно
та/або негативно впливати на фінансовий стан та кредитоспроможність Поручителя.
6.1.5. Що надані Поручителем Кредитору документи не містять будь-яких недостовірних
відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.1.6. Що Поручитель повністю розуміє всі умови цього Договору, свої права та обов’язки за
цим Договором і погоджується з ними.
6.2. Поручитель та Боржник підтверджують, що всі зобов’язання, представлені в цьому
Договорі, є дійсними на день укладення цього Договору. Поручитель та Боржник розуміють, що
будь-яка недійсність зобов’язань буде розцінюватись як надання Кредитору завідомо неправдивої
інформації з метою отримання кредиту та тягне за собою відповідальність Поручителя та Боржника
у відповідності до чинного законодавства України.
6.3. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору,
повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатися наданими належним чином, якщо вони
надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу другої Сторони. Повідомлення
можуть також направлятись факсом чи засобами електронного зв’язку, при цьому такі повідомлення
мають попередній характер і повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень
цього пункту Договору.
6.4. Цей Договір укладено українською мовою в трьох примірниках по одному для кожної із
Сторін, всі примірники мають однакову юридичну силу.
6.5. Сторони, укладаючи цей Договір, керуючись відповідними принципами свободи договору,
домовились про наступну форму укладання цього Договору, яка є обов’язковою для Сторін і
погодженою Сторонами, а саме: кожен аркуш, на якому викладено цей Договір, містить підпис кожної
Сторони (уповноважених представників Сторін, що підписали цей Договір) та печатку сторони, якщо
Стороною є юридична особа.
6.6. Доповнення та зміни умов Договору вносяться за згодою Сторін і оформляються
додатковими угодами.
6.7. Цей Договір Сторонами прочитаний, відповідає їхнім намірам та досягнутим
домовленостям, що засвідчується власними підписами Сторін, які діють з повним розумінням
предмету та змісту Договору.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Кредитор
Акціонерне товариство комерційний
«ПриватБанк»
Адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д
к/р 32009100400 в Обл.Упр.НБУ
МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570
ІПН 143605704021
Св-во платника ПДВ № 100238786.

банк

Поручитель
, ІПН , паспорт: серія № виданий , дата
видачi: р., що зареєстрований за адресою: .

Підпис________________________

Підпис__________________

