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БАНКIВСЪКА ГАРАНТIЯ ФIНАНСОВОГО ЗАБЕЗПВЧЕННЯ

цивIльноi вrдповIдАльностI туропЕрАторА
м.

ль 20930/21-г
01 листопала202l р.

Киiв

ПРИНЦИПАЛ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БОДО ТРВВЕЛ",

СДРГIОУ

t<о,лt

400]]251, YKpaTHtt, 0208В, м. КиТв, вул. Xap.leHKa Свгеtlа, буд. 41, кв, l l 5.

,]
буль-яltа особа - турист, яка здiйсню€ подорох{ по YKpaIHi або до iншоТ краi'ни не
заборtlненою законом краIни перебування ]чIетою 1-1a TepMiH вtд 24 годин до одного року без здiйснеrrня булr,яксli', t,ttIJtа.tуваноi'дiяrrrьнос,гi та iз зобов'язаl]ням залиlllит,и краТну або мiсце перебувttння в ЗаЗ}lаtIеНий TellMiH, яка
yl(JlaJla !оговiр на туристиLIне обслуговування з 11ринципалом,
СУМД ГДРДНТIi: бll 49В.O0грн. (tlIicTcoT одинадllять тисяLI чотириста дев'яносто BiciM гривеttl, 00
r<опiйок), що згiд1-1о з осЬiцiйним валютним I(yl]coм НБУ на 26 rковтня 2021 р. стаLIовить 20000 €lBpo (ЩваllЦ1ll'Ь
,l-лIсяrI свро 00 свроцеllтiв).

БЕНВФIЦIАР:

ГАI'АНТ: АКЦIОНЕРНВ ТОВАРИСТВО (БАНК IНВЕСТИЦIИ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ),

КОД

еДРПОУ

3З695095, YKpaTHa,04ll9, м, I(иТв, вул, Юрiя Iллснка,83-Д, кодбанкуЗ80281
СТРОК ДIi ГАРАНТIi: до 29 жовтня 2023 р. включно.

З pteToKl IIокриття цивiльноТ вiдповiдальностi ПринципаJIа (як Туроператора), Гаllttнт зобов'язУС:'l'ЬСЯ
вiдttlt<сlлуваr,и збитl<и, що можуть бути заподiянi БенесРiцiару в 1lазi lrоllушенI]я llроцесу гIро визIlання баtlкрутопл

Пригtципала за умоl]и невиI(о}]ання ПринLцигlалом Щоговору на туристичне обслуговування, tllo пiдr-вердrttегlо
1liшегlгtяtМ суду, щО набралО закоrtноТ сили та настаннЯ обставин, передбачелlих ст. l5 Закону Уr<раIни..l1рсl
r-уризtчl", .llише пiсля отримання вiд Бенесlliцiара таких доttумеьtтiв:

llисьмовоТ вимоги Бенефiuiаlэа з посиланням на цю Гарантiю, яка пiдписана Бенефirtiаропл
(представttиком БеrrефiLliара), за умови, lllo у вимозi буле вказано, tцо сума, яку Бенефitliар виivtаl'аС
спла,ги,1,1.1, мас буr,и виплаLIеIJа Беrrе(liцiару у зв'язку з невиконанням Гlринципалом своl'х зобов'яЗitltь 1'
Bi/ltroBiлHocтi до l]оговору Hzl туристиtILlе обслуговуlза1,1ня -га викладенi tlбс'гаtзиttи llевикОIIа}|l|rI
l

,

IIриtltlипалом (як ТуропеlэатороrчI) зобов'язань за !,оговором на,гуристиLttlе обс.гlуговуваllня.

2, Оригiнала f{оговору tla туристичне обслуговування та копii' rrieT ГарантiТ, завiреноТ

псLlаl'коIо

Принципала.

З.

Оригiналiв фiнансових документiв, якi пiдтвердх(ують оплату Бенефiцiаром BapTocl-i туристи,tних
послуг у вiдповiдностi з !,оговором на ту[]истичне обслуговування.

4. Оригiналiв документiв, що пiдтверджують фiнансовi витрати Бенес|tiцiара.
5. flor<yMeHTiB, якi пiдтвердтtують ненадання Принципалом послуг, гlередбачених !,оговором

Ija

l-уl)истичFIе обслуговувilнl]rl, tl
розмiр задоволених вимог (налеlкним чином завillена копiя рiшеttltя
сулу (rrro набрало законноi сили) про задоволеIJня позовних вимог Бене(liцiара до Г[ринципала пl)О
стягнення з останнього BapTocTi неIIадаI,Iих послуг, пеlrедба.lегlих !оговоропl на 'гУрИс'ГИЧllе
обслугсrвуваrrня (у разi, якLцо IIаданиN4 1эitлеt-tням суду laKo)I( заllоволеtli iHuli t]имоI,и [iсrrсфiчlаllа. c\']!la
ко)Itного виду виllлат, яt<i пiдлягають огIлатi на пiдставi такого рitllення, Ilовинна бути окllепlО ЗаЗI|аtlсl]lt I]
,I,ulKo)I(

1lезо.lIютивнiй час,гинi рiшення),
провадrltеt

t

гlя).

6. Судове рiшення, що набрало

копiя постанови державного виконавця про вiлкllи,п'я
заtсогtноТ сиJlи

та

пiдтвердlI<у€

виl(о[IаВLIоГ()

порушення процесу гtро банкрутОт'вО

Пригlци палtr.

1.

/(окумегt,l,iв. яtсi зltсвiдчуюгь tlсоб1, [rенефiцiара.
fJоr<умеrrги, щсl пiд,гвер/_l)(уlоть tIас,гаlIlIя будь-яr<оТ з подiй, що [Iов'язаtli зi сгtлат,сlкl Гаllаtt,гtlп,r lrcrrerPirtia1l1
СJуми гаlэаl,tтil', повинlli бу,ги завillенi наJIе)I(ним чином, пiдписанi уповIIова)I{еними особаrutи та дс''Ставjlr:Iti

Гаранту або особисто Бенефiцiаром (його законним представником), або надiсланi рекомендоваIlим листоtчt, абсl
кyp'cpcbKoto поштою.
При uьому Гаран,г не несе вiдповiдальностi у разi затримки в наданнi вищезазначених документiв.
#H&..unrorn

lBAN UА29З0000100000З20021 15201026, код Банку ЗВ0281
Лiцензiя НБУ N9221 вiд24,10,20'l 1p.yci 8иди банкiвських послуг

служб засобiв зв'язку, а такоlt( затримки при о(Ьормленнi вiдповiдних документiв.
fJiйcHolo Гарантiсrо задовольняються виI(лючно вимоги Бенефiцiара, що пред'являються в разi порушеннrI
IIl]оцес)/ про I]изLIаII}lя банкрутом Принtlипала. Вимоги БегrесЬiцiара щодо сплати йому моральгtоТ rrIкоди, а'ГаКо)I(
cyivr шr,раt|liв ,r,a tteHi, Гараllтtlм за tlicttl I-apatt,ricto tle зilllовольtlяtотьоя.
З Mel,oIo уFIиI(IIеI-Iня непорозl,мiгlь Гараt-Iт зазначас, що у якостi Бенефiшiара за цiс:lо Гарантiсttl п,tсtже
виступатLl одн()чilсно деl<iлька ,гуристiв, але вiдповiда,llьнiсть l-allaHTa обмежусться виклюLIllо Сумоttl r,аран'гii
(i,обто }Iезале)кно вiд кiльt<остi Бене(iiцiарiв зобов'язання Гаранта tllодо задlовоrIеFl1,1rl i'x виlчttlг обiчtсrl<уt-l,t,ся
c)/Mc,ltc,l бll 49В.00 (LLIicTcoT одинадцять тисяtI чотирис,га дев'яrIостсl BiciM гривень 00 копiйок), а виtчttll-и Ko)I(IIt)I,o
з Бене(liцiаtlliв задсlволl,няlоться у порядl(у .rерговостi iх звеlэнення до Гараrlта.
l{я l''аран,гiя буде автоматичtlо зменLuуt]атись на Bci суми, [цо випJltlLIенi I-apaHтoM на корис],ь Беrlефiчiаlэа
(Бенефiuiарiв) за rliclo i-'apaHTicKэ.
ГIраво виN,Iоги за.LlаI-Iоlо Гарантiеrо нале)кить виl(JIIочно Бегrефiчiаllу. IIезаrtеrклtо вiд,гих oбc,t,aBtall. яtti

фiзичнiй особi право виN4оги до l-apaнTa у lIot]HoMy обоязi flбо 1,.1дgт,rнi. Порсдання Бerre(lirtiapomr Koltii'/tal|ol'
['aparlтiI irrrrriй особi не свiд.lц1ь IIро передtlIltlя права вимоги до Гаранта.
IJ,яr [''аllантiя набувас.tинностi з пlоDlеttl,уiТпiдписанllя тадiсдо 29 ясовтня2023 р. (вIслlо.rно). Булr,-яr<а
ви]\4ога поl]иI-1tIа бути отриtчIана Гараllтом не пiзнiLllе вищевказаноТ дати, пiсля настання якоТ ця Гараt,t'гiя BTpaLIac
.Iиннiсть lIезаJIе)I(но вiд того, чи буле вона повернута для анулювання, чи Hi.
пiсляt закiнLtення строку дiт Гараrrтiт вiдповiдальнiсть Гаранта за цiею Гарантiею припинясться.
/]iя ГарантiТ та зобов'язання Гаранта за tlею припиняються у випадках:
,гисяч rIo,I,Ilpl{c,til
я|{lIlо сума виплат по цiй Гараьrт,ii досягас 611 498.00грн. (Шiстсот одиналцять
лсllз'яlIос,l,о Bicitvl fpllBelll,00 копiliок), llto згiдно з о(lirцiй1-1им валют1lим Kypcol\4 I,-lБУ на 26 rl<овтtrя 202 l р,
стilllови,гь 20000 Свро (fiвадllrll,ь 1,исяLl евро 00 евроцеrrтiв) l
- сltJlаl,и Гаllантом tIa корис],ь Бегrефirliара передбачеrttlгtl цiскl Гtrpatt,l,icto плате)I(у;
- вiдплови Бене(liчiара вiд своТх прав за цiсю Гарантiсtо шляхом поданнrl письплово'i заяви пl)о зBi.llbttettItrl
[-'аlэаl,t,га вiл зобов'язаtlь за цiсlо Гарантiскl.
Буль - якi змiни до тексту llicT ГараrtтiТ MorKyтb вtlоситися лише пiсля Тх узгодittегtня MilIt Приtlиrtа.llом't'а
Гараtrl,ом.

l.[я l-apar,r,r,ilr пiдllадас

lli,tlllиcaHtl

tlill /tittl-гil

,llly]vla.Lll|,|,l,crt

),д-Г(БдIll( lНl]l]С'ГИIllИ'Гд

вiдпtllзiдгrосr,i iз:заt<онtlми УкраIни.
ЗдоlllдД)l(ЕllЬ)) у м. I{иi'в 0l :tист,tlгtада 2()2l
)/
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