Додаток 1 до Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання договору про надання
банківських гарантій
ДОГОВІР на приєднання №
до Публічної пропозиції на укладання Договору про надання банківських гарантій АТ «ЮНЕКС
БАНК» (про надання гарантії)
м. Київ

«___» ____________ 202_ року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» (місцезнаходження: Україна, 03040, м. Київ, вул.
Васильківська, 14, код Банку 322539 код ЄДРПОУ 20023569), далі за текстом – Гарант, в особі
______________, який діє на підставі _________________, з однієї сторони, та
ТОВ «_________»/ФОП/ПП….. (місцезнаходження….., код ЄДРПОУ…..), далі за текстом – Принципал , в
особі _________________, який діє на підставі_________________, з другої сторони, які далі за текстом
визначаються як Сторони, а кожний окремо також як Сторона, уклали цей Договір на приєднання
до Публічної пропозиції на укладання Договору про надання банківських гарантій АТ «ЮНЕКС
БАНК» (далі – Договір на приєднання) про наступне:

1.1. Гарант за Договором на приєднання надає Принципалу гарантію на наступних умовах:
Вид гарантії

Валюта гарантії

Тендерна гарантія/Гарантія виконання
зобов'язань за договором/Туристична
гарантія/Гарантія повернення авансового
платежу/Платіжна гарантія/Фінансова
гарантія
Гривня, літерний код – UAH, цифровий код 980

Сума гарантії
цифрами та словами
Забезпечення
Бенефіціар
Повне найменування, код ЕДРПОУ
Місцезнаходження Бенефіціара
Договір або інший правочин, який згідно із
законодавством України має силу договору,
або посилання на реквізити тендерної
документації про проведення торгів, де
передбачено основне зобов'язання
Номер закупівлі
UA-хххх-хх-хх-хххххх-х
Умови гарантії
Строк дії гарантії/дата закінчення гарантії
1.2. Зобов'язання Гаранта за цією гарантією обмежуються сумою, визначеною в пункті 1.1 цього
Договором на приєднання
1.3. Принципал в термін до «____» ______ 202_ року включно сплачує на користь Гаранта комісійну
винагороду за надання Гарантії у розмірі ___________ (прописом), шляхом перерахування коштів
на рахунок________________ в АТ «ЮНЕКС БАНК» (код за ЕДРПОУ 20023569).
У разі надання банківської гарантії без грошового покриття пункт викладається в наступній
редакції:
1.4. У випадку сплати Гарантом Бенефіціару Суми гарантії або її частини за рахунок власних коштів,
Принципал сплачує Гаранту комісію за користування Гарантією на рахунок, зазначений в п. 1.3.
Комісія за користування Гарантією нараховується щомісячно за кожен місяць користування
гарантією або його частину, у розмірі ______ від суми фактично сплачених Гарантом на користь
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Бенефіціара коштів за кожний день заборгованості, з фактичного дня сплати Гарантом коштів
Бенефіціару по день, що передує дню погашення заборгованості.
У разі надання гарантії на умовах повного грошового покриття пункт 1.4. повинен викладатися в
наступній редакції:
1.4.Виконання зобов’язань Принципала за цим Договором на приєднання, зокрема, проте не
виключно: зобов’язань по відшкодуванню Гаранту фактично сплаченої останнім на користь
Бенефіціара Суми гарантії, сплаті комісій відповідно до цього Договору на приєднання та
Публічної пропозиції на укладання договору про надання банківських гарантій в АТ «ЮНЕКС
БАНК», сплаті штрафних санкцій та інших зобов’язань Принципала за цим Договором на
приєднання та Публічної пропозиції на укладання Договору про надання банківських гарантій
в АТ «ЮНЕКС БАНК», забезпечене грошовими коштами, що розміщені Принципалом у вигляді
грошового забезпечення (покриття) у Гаранта на рахунку №UA_____2932/2952_________
1.5. Гарант до 18:00 годин за київським часом «» ______ 202_ року надає Принципалу Гарантію
(оформлену належним чином) для передачі її Бенефіціару.
1.6. Гарантія, що надається Гарантом, становить невід'ємну частину цього Договору на
приєднання. Принципал, підписуючи Договір на приєднання, гарантує та засвідчує, що умови
гарантії, яка надається Гарантом на підставі цього Договору на приєднання, йому відомі та він
повністю з ними згоден.
1.7. У зв'язку з підписанням цього Договору на приєднання Принципал в повному обсязі акцептує
Публічну пропозицію на укладання Договору про надання банківських гарантій в АТ «ЮНЕКС
БАНК», з якими Принципал ознайомився, погоджується та зобов'язується виконувати на
підставі ст. 634 Цивільного кодексу України.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Гарант
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК»
Адреса реєстрації: Україна, 03040, м. Київ, вул.
Васильківська, 14
Тел. банку (044) _____________,
факс (044) _______
Код банку: 322539

Принципал
Назва
Адреса реєстрації: Україна, _______,
м. _________, вул. ________________, буд.__
Тел. __________________________,
факс ________

Міжнародний номер банківського рахунку
(IBAN): UA503000010000032003119701026

Міжнародний номер банківського рахунку
(IBAN): _________________________________
Відкритий у банку _______________
Код ЄДРПОУ ____________

Посада: _____________________________________
П.І.Б.: ______________________________________
Підпис: _____________________________________
М.П.

Посада: _____________________________________
П.І.Б.: ______________________________________
Підпис: _____________________________________
М.П. (за наявності)

