Додаток 2 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 встановлення ліміту на оформлення банківських гарантій)
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 протягом строку з «__» _________________ 202_ року по «__»

1.2.

1.3.

1.5.

1.5.

1.7.

_________________ 20__ року, зобов’язується надавати Принципалу на підставі Заяви про надання
гарантії відповідні гарантії на користь замовника (далі за текстом – Бенефіціар), відповідно до норм
чинного законодавства та Документації, з якої випливає основне зобов’язання Принципала, яка
готується Бенефіціаром. Далі за текстом під визначенням «Гарантія» розуміється кожна гарантія, що
видана Гарантом відповідно до умов цього Договору та додаткових угод до нього.
Гарант зобов’язується надавати гарантії шляхом надання Принципалу гарантійних листів на
паперовому носії та/або у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого
електронного підпису (електронного цифрового підпису та електронної цифрової печатки) Гаранта, в
яких міститься, зокрема:
- дата видачі гарантії;
- сума гарантії;
- строк дії гарантії;
- підпис уповноваженого представника Гаранта та відбиток печатки або кваліфікований
електронний підпис (електронний цифровий підпис та електронна цифрова печатка) Гаранта,
якщо гарантія надається у вигляді електронного документа.
Гранична загальна сума відповідальності Гаранта за Гарантіями, що надаються відповідно до умов
цієї Угоди складає __________ грн. (___________).
Гарантіями, що надаються відповідно до умов даної Угоди, забезпечено виконання Принципалом
наступних зобов'язань:
- не відкликати свою тендерну пропозицію після закінчення строку її подання, але до того, як
сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
- не відмовлятися від підписання договору про закупівлю після визнання його переможцем
процедури торгів;
- надати у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»,
документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону,
документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України
«Про публічні закупівлі»;
- надати забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про
намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною
документацією.
Належне виконання Принципалом своїх зобов'язань щодо відшкодування суми, що може бути
сплачена Гарантом за Гарантіями, додатками, змінами та доповненнями до цієї Угоди,
забезпечується:
- - всім належним Принципалу майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в
порядку, встановленому чинним законодавством України;
- - неустойкою (штрафом, пенею), передбаченою Публічною пропозицією на укладання Договору
про надання банківських гарантій АТ «ЮНЕКС БАНК»;
- - порукою фізичної особи _____________ (директор або засновник, що володіє не менше ніж 10% у
структурі власності юридичної особи).
Сума Гарантій сплачується на рахунок Бенефіціара за умови отримання Гарантом письмової вимоги
Бенефіціара про необхідність здійснення такого платежу, оформленої відповідно до умов Гарантії.

Додаток 2 до Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання договору про надання банківських
гарантій
1.8. У випадку сплати Гарантом Бенефіціару суми гарантії або її частини за рахунок власних коштів,
Принципал сплачує Гаранту комісію за користування Гарантією на рахунок _____________. Комісія за
користування Гарантією нараховується щомісячно за кожен місяць користування гарантією або
його частину, у розмірі __% (____) відсотків від суми фактично сплачених Гарантом на користь
Бенефіціара коштів за кожен день заборгованості, з фактичного дня сплати Гарантом коштів
Бенефіціару по день, що передує дню погашення заборгованості.
1.9. Принципал підписанням цього Договору усвідомлює, що у випадку невиконання ним своїх
зобов'язань перед Бенефіціаром, визначених п. 1.5. цієї Угоди, Гарант відповідає перед Бенефіціаром
в межах сум, вказаних в Гарантіях. Після сплати сум Гарантій Бенефіціару Гарант має право на
відшкодування всіх своїх витрат у повному обсязі.
1.10. За надання Гарантій Принципал сплачує Гаранту комісійну винагороду відповідно до умов,
визначених нижче:
Сума Гарантії

Комісійна винагорода за надання
Гарантії

До 10 000,00 грн.
Від 10 000,01 грн. до 30 000,00 грн.
Від 30 000,01 грн. до 70 000,00 грн.
Від 70 000,01 грн. до 300 000,00 грн.
Від 300 000,01 грн. до 600 000,00 грн.
Від 600 000,01 грн. до 1 000 000,00 грн.
Більше 1 000 000,01 грн.
В разі отримання Принципалом декількох Гарантій на окремі Лоти в межах одного тендеру сума
Гарантії розраховується як сукупний розмір Гарантій по всім Лотам, за якими Принципалом буде
подано пропозицію.
1.11. В разі звернення Принципала щодо продовження строку дії Гарантії Принципал сплачує Гаранту
комісійну винагороду за внесення змін в умови Гарантії в розмірі 250 грн. гривень 00 копійок.
1.12 У зв'язку з підписанням цього Договору Принципал в повному обсязі акцептує Публічну пропозицію
на укладання Договору про надання банківських гарантій АТ «ЮНЕКС БАНК», з якими Принципал
ознайомився, погоджується та зобов'язується виконувати на підставі ст. 634 Цивільного кодексу
України.
БАНК
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЮНЕКС БАНК»
Код ЄДРПОУ: 20023569
Адреса реєстрації: Україна, 03040, Україна, м.
Київ, вул. Васильківська, 14
Тел. банку (044) _____________,
факс (044) _______
Код банку: 322539
Міжнародний номер банківського рахунку
(IBAN): UA503000010000032003119701026
Відділення банку ____________________
Адреса відділення: Україна, _____, м. __________,
вул. _________________________________, буд.__
Тел. відділення банку (__) ________,
факс (__) ____
Посада: _____________________________________
П.І.Б.: ______________________________________
Підпис: _____________________________________
М.П.

КЛІЄНТ
Найменування:_______________________
Код ЄДРПОУ/ідент. код: ________________
Адреса реєстрації: Україна, _______,
м. _________, вул. ________________, буд.__
Тел. __________________________,
факс ________
Адреса для листування: Україна, _________,
м.____________, вул.____________, буд._____
Міжнародний номер банківського рахунку
(IBAN): _________________________________
Відкритий у банку _______________
Код ЄДРПОУ ____________

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

