
 

 

 

 

Назва продукту ГАРАНТІЯ ТУРАГЕНТАМ/ТУРОПЕРАТОРАМ 

 

І. УМОВИ  ПРОДУКТУ 

1. Цільова аудиторія 

- Клієнти, що надають туристичні послуги    

2. Вид послуги 

- Банківська гарантія  для  Туристичного агента / Туристичного оператора  

3. Переваги продукту для Клієнта 

- Мінімальний пакет документів;   

 - Швидкість прийняття рішення Банком;  

- сплачується єдина комісія та відсутність інших прихованих комісій; 

- Відсутність з боку Банку вимог щодо обов’язку відкриття поточного рахунку;  

- Відсутність з боку Банку вимог щодо обов’язку внесення застави у вигляді депозиту. 

4. Переваги продукту для Банка 

- Залучення на обслуговування нових Клієнтів, збільшення клієнтської бази; 

- Можливість крос-продаж 

5. Вартість послуги (процентна ставка / тариф) 

(затверджено рішенням) 

Згідно рішення колегіального органу Банку   

6. Канал продажу 

Відділення Банку  /  Регіональні дирекції / Головний офіс 

  

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ  ПРОДУКТУ 

1. Строк дії Договору 

-До 60 місяців включно  

2. Валюта 

- Євро  

3. Сума (обмеження) 

  -  До 20 000,00 Євро включно 

4. Ціль гарантії   

 - Для  проведення діяльності та/або отримання ліцензії Туристичного агента / Туристичного оператора  

5. Плата за гарантію  (комісійна винагорода)  

 - Згідно рішення колегіального органу Банку   

6. Комісії винагороди    

 - Згідно рішення колегіального органу Банку   

7. Нарахування комісії  

 - В день надання гарантійного листа (до моменту видачі гарантійного листа)  

8. Сплата комісії  

- В день надання банківської гарантії  

9. Забезпечення (вид забезпечення, особливості) 

Не вимагається  

10. Окремі умови 

- Рішення про надання гарантій приймається одноосібно Управлінням документарного бізнесу  в рамках своїх повноважень  або відповідним 

колегіальним органом Банку. 

11.  Інше 

Вимоги яким повинен відповідати  потенційний Клієнт при розгляді питання щодо надання гарантії: 

1. Клієнт є зареєстрованою  відповідно до чинного законодавства юридичною особою, або фізичною особою  - суб’єктом  

підприємницької діяльності - резидентом України; 

2. Щодо Клієнта відсутні судові рішення щодо арешту, конфіскації, примусового стягнення майна;  

3. Відносно Клієнта не порушено справу про банкрутство, ліквідацію;  

4. Відсутність негативної інформації по власникам бізнесу, Керівникам Клієнта  (підтверджується висновком Управління безпеки); 

5. Прозорість структури власності Клієнта (підтверджується при ідентифікації Клієнта);  

 

Договір про надання банківської гарантії передбачає умови відшкодування Принципалом витрат Банку на виконання платежу за Гарантією 

(шляхом задоволення в повному обсязі зворотної вимоги (регресу) Банку або іншим узгодженим з Банком чином), на суму заборгованості 

Принципала перед Банком щодо відшкодування вказаних витрат (щодо задоволення зворотної вимоги (регресу).  

 

 

12. Перелік документів та форм по продукту  

Визначається Положенням  Про надання гарантій Туристичним агентам / Туристичним операторам ПАТ «АКБ «КОНКОРД» 

13.  Нормативно – правова база Банка  

Положення  Про надання гарантій Туристичним агентам / Туристичним операторам ПАТ «АКБ «КОНКОРД» 

 


