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БАнк!вськА гАРАнт|я лъ2934
09 березня 2017 р.

арних дн1в п1сля зак1нчення строку

йи, ||}Б.|!Р{нш Акц1онвРнв товАРиство 'комвРц|йний БАнк (г]]|оБус)'', в под.}ль1|]ому |менований "Банк_
|арант'', що створений у вйповйност| !з законодавством 9кра!ни та 3н€ходиться 3а адреоок): провулок |(рен|вський 19/5' м.(и|в,
!кра!на, 0401з' код сдРпоу 35591059' на прохання тов''сАмл|нА тРввцп'' (товАРиство з оБмв}!шно|о
вцповщАльн|ст[о ''сАмл!нА тРввшл|!)' в подаль1пому !менований "|1ринципал'', м1сцем знаходжоння якого е:

01097'м.!(и!в,вул."[!!ск!вська'буд.7,кв.189, на п!дстав! .{оговору про падання гарант!| .}ф2934/1ог-11 вгд 0у березня 2011 р.,
укладеного м1ж Банком-|арантом та |[ринципалом (надал| ,,,(огов1р про надання гарант|!''), приймаемо на себе насцпн|
зобов'язання:
1. Банк-[аратлт зобов'язусгься сплатити на користь кожно1 з ф!зинних ос1б _ турист!в (надал| разом _ Бенеф1ц|ари та кохна окремо _
Бенеф|ц|ар)' що е стороното укладеного з |!ринципалом у встацовленому'з{конод{|вством }кра!ни порядку та чинного дог0вору про
надання т)фистичних посщг (надал| _ Фсновне зобов'язшттш), що1пову срлу збитк|в в|дпов1дно до пункту 2 ц1с! [арант]|, що можуть
бщи запод1ян| Бенсф!ш1арам у раз1 порут||ення щоцесу що в|]вн.|н1ш ||рин:щпала банщщом внаслйок виникнен!ш{ об9гавин
но1ш|атосщомохност| ||ритлдтпала вйповйно до чинног0 з1|конод,вства яЁ пов'язшт1 з необхйн1стто пощиття т{?ш1вн1п( невйтп:одованто<
витр.г триста @енеф!ц!ара) з його повсрпення в м!сце посг|йного прожив€1н}{'! (перебуватптя), виц]юд0/вання ващосг| ненадан!л( послуц
передбанен:л< 9сновнтдц зобов'яза:+тям.
2. 3обов'язання Баттка_[аранта за ц!ею [арант|сю обмежуються сумою' що становить 57024.ббгрн. (||'ятлесят с!м тисяч двадтцть
чотири щивн| 66 коп1йок), що екв!валетшно 2000.00 €вро (.(в| тисян! свро 00 свро цент!в) по к}рсу }{ац|онального Бштч }щайи (за

црсом !|Б9 станом на 09 березня 2011 р. роц 100 €вро кошггуогь 285\,2332 щивень)' Розм|р щотпово| ср{и, що п|длягас виплат|
Бенеф|ц|ару складаеться з дочд\{ент{шьно п1дтверАжених витрат Бенеф1ш|ара з його поверненн'{ в м|сце пост1йного про)киван}{я
(перебування) та докрлентально п|дтверлжено! вартост| ненадштих послуц передбанених Фсновним зобов'язанням, але в будь-якому
випадку не б!льгпе суми' на яку видано цто [аратт1то.
3. ф [аратт!я не потпирюеться на в|дтпкодрання буАь-якто< 1нп:их збитк!в' витрат чи вимог Бенеф1ш|ар|в, що виникли внасл!док
невикон{1ння чи неналежного виконання |1ринципалом Фсновного 3обов'язання. 3обов'язання Банка_[аранта по [арант|! виник,|}оть в
моме}тт пред'явле1|н-'! Бенеф1ш!аром Банку-[аранц вимоги по [арант!|.
4. [арант|я надасться на наступних }']\{овах:
Ёадште Бенеф|ц!ару за ц1сто [арант!е:о право вимоги до гаранта не може бщи перелано ]нтпим особам.
ф [арант1я е умовно}о та в!дкливною.
ф 1'аратп1я с чинно1о з 10 березня 2017 р. та д1с по 09 борезня 2018 р.. 3имога Бенеф!ц1ара про сплату [аратлтом щоплово| сР{и за
ш|сю [арант|сю повинна бути надана [аранц в письмов|й форм1, в як1й вказусгься номер ! дага [арант|| та плат!жн1 рекв!зити
Бенеф|ш!ара ,{о вимоги повинн1 б}ти додан|:- ориЁнал Фсновного зобов'язан*ш;
- ориЁнапи лоцметп|в, щ9 п|дгвердхсутогь невиконання ||ринц:тлалом Фсновного зобов'язштття;
- розрац'нок ср{и вимоги' пиписа!|ий Бенеф1ш|аром;
- ориЁна.гпа доцметп!в, як1 п!дтверджутогь розм!р вимог Бенеф1ц1ара;
- ориг!нал локрпе+гу' що п!дтвердл(ус спл,пу Бенеф|ц|аром ващосг! посфг ||ринципала згйно 9сновного зобов'язання;
- ориг|нали або належним яином засв!днен1 коп1|докрцегп|в, що п!дгверд:кутогь непп:]юспроможн|сгь ||ринцгтпала яи пору;пенн'|

у встановленому законод€вством порядц процесу що ви3нання ||ритпдлапала банщщом;
- посвйчена пйписом }т!овновФкено! посадово{ особи та печсгкото ||ринципала копй ц!с| [аратгг!!;
- докр{о*пи, як| посв!днутогь особу Бенеф|ш1ара (налал| ус1 передбанен! цим гу*кгом дочменти разом * Бтплога по [араллт|!).
Бимога по [арш:т!! повинна бщи пред'явлена Бенеф|ш|аром [араттц до зак1ттчення строку' передбанеттого пунктом 4. ц|с| [арант!!''
[арант розглядас Бимогу по [арант|! протягом трид(цяти календарних дн1в з дати !1 отримангтя. |ротпов! ср{и' в мехах щанинно|
срли, сплану:от8ся Бенеф1ц!ару у раз1 пору[|1ення процесу що визн.|ння ||ринципала банкрром вцасл|док обставин його
неплатоспроможност1, вйповйно до чинного з{конодавства 9кра!ни та невиконан1{'{ |1ринципалом сво!! логов!рних зобов'язань.
5. Банк-[аратп мае щаво вимовити Бенеф!ш1ару в задоволенн| його вимог у наступних випадк:1х:

- як1цо 8тддога по [араттг!{не вйповйас рловам ц|е![арштг11;
- якщо Бтдпдога по [арштг!! надана Банц-[араггц п|сля зак|гтчсн!ш стро|9' передбаненого п. 4 ц|е1 [аршп1!.

б. 9 випадц перевище}111'{ загально| сР{и з'швлених у в!дпов!дност! до умов ш|е! [аратгг|! вимог Бенеф!ц!ар1в над супцото зобов'язань
Банка-[аратггц виз|{ачено|о пунктами 2 | 7 ц|€| [аратгг|!, обов'язок Банка_[арштта за ц1сто [арштт|сто перед кожним окремим
Бенеф!ш1аром обмежусгься ср{ою в розм!р|, визначеному щопорш1йно до вимог кохного окремог0 Бенеф|ш1ара.
7. 9 випадку зд|йснення Бш*ком-|арагпом гаратп!йного платежу 3а ц1€1о [арштт1сю српа зобов'язань Бштка-|ар.|нта за ц|сю гарант1сю
буАе зментшена на ср!у платежу зд1йоненого Банком_[арантом.
8. ф [аратггй припи!{'!еться:
сплато|о Бенсф1ц1арам су!{и' на яц в|-|д.|но шо [арагш|то;
зак1нчснням строку, на який видано шю [ара*п|ю;
9. ф [аратш|я повинна бщи поверьгща ||ринципаттом Банч_[аршпу протягом 3
!]' д!!. Ёеповернення ориг!нального прим|рника ц!е| [арант1! не с пйста сгроку 'т'/ д||.
10. ! випаАку зд!йснення Банком_[арантом гарант|йного платеху [арант1ею Банк-[арант у буль-якому
випадц ! без обмежень ма€ право на звор0тну вимоц (рещес) ло ||
11. 3 ус|х !нтцих питань' що не перелбанен1 ш1ето [арант1сто'
законодавством 9кра!ни.
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