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БАНКIВСЬКА ГАРАНТIЯ ФIНАНСОВОГО ЗАБЕЗПВЧВННЯ
цивIльноi вIдповIдАльностI турАгЕнтА ль 2093412l-г

м. Киiв 0l ,llис,гоllала 2021 р.

ПРИНЦИПАЛ: ФIЗИЧНА ОСОБА-ПIДПРИеМЕЦЪ KOCTIH ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИ tI,

:itl|)е€стрований(а) 06.07.20l7poKy за IIомером 20680000000035084 згiдно Сдиного деря(авного ре€стpу
tоридичllих осiб та фiзичних осiб - пiдприсмцiв, ресстраLliйний номер облiковоТ картки платника податкiв за

даtIими f]eprItaBHoг,o рессl,ру (iiзи.tгtих осiб - платниltiв податкiв РНОКПП 2201523779, (Паспорr,: серiя СО ЛЪ
'/25|"19, fl,aтa вид:r.li 01.09.200l р, ОргаIl ,цI0 видав Московським РУГУ МВС Украirlи в Mic,l,i Кисвi),
заI]есс,грований(а) за адресою: Украiна,03022, м. КиТв, вул. Трутенко, бул.3

БВНЕФIЦIАР: буль-яка особа - турист, яка здiйснюс подоро)t по YKpar'гri або до iHLшoT краТни з не
забороненою законом краТни перебуваllня мето}о на TepMiH вiд24 годин до одного року без здiйснеttлtя буль-якоi',
оплаLIуваноТ дiяльностi та iз зобов'язанням залишити краТну або мiсце перебування в зазFIачеFIий TepMiH, яка

уклаJlа !оговiр на туристичне обслуговування з Принципалом.
СУМА ГАРАНТIi: 61 149.80 (Шiстдесят одна тисяrIа сто сорок девlять гривень 80 копiйок)

(UAH/980), що згiдно о(liцiйного валIотного курсу НБУ на 26 жовтня 202l р. становить 2000.00 (l]Bi тися.li
с:вро 00 свроцентiв) евро,

ГАРАНТ: АКЦIОНВРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖIlНЬ", КОД

еДРПОУ 33695095, УкраТна, 04l l9, м. ItиТв, вул. Юрiя Iлленка, 83-!, кол банr<у З8028l
СТРОК ДIi ГАРАI{ТIi: ло 26 rItов,гt-lя 202З р. вклюLlно.

З метою покриття цивiльноТ вiдповiдальностi Пригtципала (як Турагента), Гараtlт зобсrв'язусться
вiдtшl<одувати збитки, що мо}куть бути заподiянi БенефiLliару в разi порушення процесу про визнання банкрутоiчl
Принцигtала за умови llевиконання Принципалом !оговору на туристиLIне обслуговування, що пiдтвердлtено

1эiшеt-tttям суду, шlо tlабрало законноТ сили та настаIlня обсr,авигt, передбачегlих ст. l5 Закоllу Уr<раТrrи..Про
туllизпл", rlиLltе triс.;tя о,гриl\4irгI}Iя вiд Бенефiцiара таких документiв:

l.[lисьплtlвоТ випцоги Беrrе(liцiара з посилаtiням Fla LlIo l'apaгr,l,iro, яI(а пiдписаltа Бенефiшiароrчr
(гtllелставгlиком Бене(liцiара), за умови, що у вимозi буле вкitзано, що сума, яку Бегrефiцiа1l вимаl-аr,
спJIаl,иl-и, мае буr,и виплаLIена Бенефirцiару у зв'язк5/ з невиконанням Принципалом cBoi'x зобов'язаt-tь у
вiдповiдностi до flоговору на туристичне обслуговування та викладенi обставиttи l]евиI(онаI]ня
Принципалом (як Турагентом) зобов'язань за f[оговором на туристичне обслуговування.
2.Оригiнала !оговору на туристичIlе обслуговування та копiТ цiсi ГарантiТ, завiреноТ пeLlaTl(olo
Принtlипала.
3.Оригiналiв (liнансових документiв, яlсi пiдтверд>кують оплату Бенефiцiаром BapTocTi туристичних посл)/г

у вiдlповiдностi з /{оговором на туристиLIне обслуговування.
4.Оllигiналiв докуме1-1тiв. що лiдтверджукlть tРiгlагtсовi витрати Бенефiцiара.
5.flor<yMeHTiB, якi пiдтвердlttуIоть ненадання Принципалом послуг, передба.tених /[oгoBtl1lo]\4 lIа,г)/[]ис,I,и(Illе
обслуговуtзаlIllя. а,гаl(о)I( po,tпrip задоволеIIих вимог (налеrt<ним tlиH()i\l ,titBillcHit копiя 1litttetlllя с)лу (ll(o
набрало закогlноТ сили) про задоволення позовних вимог БeHe(lirriapa до Приьlципала про стягнеtlня :]

осl,аtiIlього BallTtlcTi ненаданих послуг, гtередбачених !оговором на туристичне обслуговувангlя (у разi,
якtцо L{адаlllам рitrtеньlяN4 суду,таI(tlжзадово.ltенi iHtlti вимоги Бенефiцiаlэа, сума ко)I(ного виду виплат, яl<i

гliдлягають оплатi tla пiдставi такого рilлення, повиннабути окремо зазнаLIена в резолютивнiй частинi
1;iLшеrrlrя), l<опiя посr,анови дер)I(авного виI(онавt(я про вiдкllитrя виl(tllJавLlого провадх(егttlя).
6.Сулове 1litltенtlя, ulо набрало закоlttlоi сиJlи та пiдтвсрдlttу€, llоl)),lllеIlня пl)оl(ес)/ ttllcl баttlt1,11/I,с,|,R()

IIрlиtlциtlала.
7.fl оt<уп,l е HTi в, я к i засв iл.lу161ь особу Бе He(l i цiаlэа.
!окуь,tеllти, шlо пiдтвердхrують настання буль-якоТ з подiй, що пов'язанi зi сплатою Гарантом БеrrефiLtiаllу

Суми гарантiТ, повиttнi бути завiренi Llале)(I-lим чином, пiдписанi уповновarкеними особами та дос,гавrlенi
Гаранту або оообисто Бенефiцiаром (його законним пl)едставником), або надiсланi рекомендованим листом, або
курiсрською поштою.

При цьому Гарант не несе вiдповiдальностi у разi затримки в наданнi вищезазначеIlих дlокументiв з виIlи
служб засобiв зв'яtзку, а TaKo)l( затримки при о(lормленнi вiдповiдних документiв.

fliйсноrо Гараt-tтiсlо задовольняються виключно вимоги БенеtРiцiара, rr(o пред'являються в 1lазi поllу4дffiёil;ьоssоss

,,"J:iъ:i,,?]:?11;1Tжii?i]}:i:;;;?i"j",.1il11,.,#



llроцес)/ про визIlання банкру,гом Принципала. Вимоги Бене(liцiара щодо сплати йому моральгtоi шкоди, а,гако)I(
сум rrrтрафiв та rterti, Гараl-tтом за Ilicto I-арантiею не задоволь}lяtоться.

З ме,гоtо уtIик1-1е1-11-Iя непорозумittь Гарант зазIJаtIас, що у якостi Бerre(lirriapa за riit,ttl I'allatt,l,ir:ttl п,ttlrttc

виступ2l-ги олIIоLl2lсI-1о /1еt<iлька туристiв, але вiдповiдальl-tiс,ть Гаранта обме>ttустьсrI t]иклюtlIJо Сумсlю t,allaltтiT
(тобто }lезале)кно вiд кiльl<остi Бенефirliаlliв зобов'язання Гаранта lцодо задоволення Тх виь,tог обмеяtусlться
cyMoro бI 149.80(Шiстдесят одIла тлlсяча с,го сорок дев'ять гривеtIь 80 копiйок), а вимоги ко)кllого :]

Бенефirдiаlliв зttдовольняIоться у порядку черговосl,i Тх звернеl-tня до Гаранта.
l{я l-'аllаrr,гilr буле ilв,го]чIа,гI4tII,1о змс,нtuувilтисl) lla Bci с5,14ц, lцо вигIлаLIеtri Гараtr,гом II?l l(оllисть БerlcrPirtialla

( Беr recD i rtiap i в) за t iicro I'allar l-гiсtсl.
ll1laBo I}имоги за даною Г'араt.t,гiс:кl I{ilле)I(I4-|,l) l]икJlIоtIIlо Бенефiцiару. IIезалеrt<но tзi2ц r,l,tx обс,t,авиtt. яr<i

Mo)I(yl-b скластися протягом строку дiТ даr.lоТ ГарантiТ, Бене(liцiар не мо)(е передавати iHrr.Iiй юри7lи.tlliii або

фiзичнiй особi право вимоги до Гараllта у повIrому обсязi дбо у.lпglцrri. Передання Бенефiцiаром r<опiТ даноi
ГарантiТ iншiй особi не свiдчить про передаI-IFIя права вимоги до Гаранта.

L(я Гарантiя набувае .Iинностi з момеIIту iT пiдписання та дi€ до 2б жовтня 2023 р.(включно).
Будь-яt<а I]иN,rога повинна бути отримана Гарантом не пiзнiше вищевказаноiда,ги, пiсля настання яltоi'ця Гарант,iя
вl,раLlас.tиннiсl,ь llезале)I(но вiдтого, чи буде вона повернутадJIя анулювання, чи t-ti,

I Iiс"гtяt закiнLIення cTpoкy дiТ l-арагr,гii' вiдповiдальнiсть Гаранта за цiсю Гаран,гiсю IlрипиIIяс1,1,ся.

f{iя Гаран,гiТ та зобов'яlза}tFIя Гарантzt за нею припиняються у випадках:
- якlцо сума виплат по цiй Гарантir'досягае бl 149.80 (Шiстдlесяr,олIlа тисяtlа с,t() со|)tlк l(еlз'tl,гь
гl)IlвеIIь 80 копiйок), що згiдlло офiцiйного вtlлютного курсу НБУ на 26 жовт,ня 202l р. с,гаl]оl]иl,ь 2000.00
(дЦ,вi r,иcl1.1i свро 00 свроцентiв) €вро;
- сгlла,ги l-арантсlм на користь Бенефiчiара передбаченого цiсю Гарантiею плате)ку;
- вiдплсlви Бене(liцiара вiд своТх прав за цiеrо Гарантiею шляхом подання письмовоI заяви гlро звiльненllя
Гарант,а Bill зобов'язаllь за цiеrо Гаранr,iсtо.
Будь-яr<i зш,lirtи до l,el{cl,y tliсi'ГарантiТ Morl<yтb вносиl,ися лиtllе пiсля i'x 1,згопlr.,,tt,tя Mirtt [1риttLtиtlа.ltошл,га

I'apa гtт,с-lп,t .

I [я ['аllаrr,гiя rli7lttалас пiд дiю т,а ,гJlумаtlt4l,ься 
у вiлпсrвiдtttlстi iз закоrtаrulи Уttраt'tlи.

ГIi,tlllисrrtlсl у A'I'"БAIJl{ lllI]ЕСТИlUЙ -ГА ЗАОЩАД(ЖЕНЬ" у м.КиТв 0l листог9да 202| р,

На.Iальник Управлiння монiторингу, аналiзу та супроводження
банкiвсьlсих гарантiй Щепартаменту документарного бiзнесу
АТ"БАНК IНВВСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ,,

Троян С. П.
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