
 

 
   

Назва продукту ГАРАНТІЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА КОНТРАКТОМ 

  

І. УМОВИ  ПРОДУКТУ 

1. Цільова аудиторія 

- Клієнти, яким необхідна банківська гарантія виконання зобов’язань за контрактом (за результатами перемоги в тендері (торгах)) або інших 

зобов’язань перед Бенефіціаром. 

2. Вид послуги 

- Гарантія виконання зобов’язань  за контрактом  

3. Переваги продукту для Клієнта 

- Мінімальний пакет документів;   

 - Швидкість прийняття рішення Банком;  
- Cплачується єдина комісія та відсутність інших прихованих комісій; 

- Можливість оформлення бланкових гарантій; 

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

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 

- При укладанні Договору про надання банківської  гарантії – на строк дії Гарантії (визначається Тендерною документацією, Акцептом 

пропозиції конкурсних торгів/Повідомленням про намір укласти договір /Контрактом або іншим документом з Бенефіціаром), але не раніше 

повного виконання Сторонами умов  Договору про надання банківської гарантії 
 

- При укладанні Генерального договору про надання банківських гарантій – до 16 місяців, але не раніше повного виконання Сторонами умов  

Договору про надання банківської гарантії 

 

2. Валюта 

Гривня, Євро, Долар США 

3. Сума (обмеження) 

- При укладанні Договору про надання банківської  гарантії – сума гарантії згідно вимог тендерної документації, але не більше  10 000 000,00 
грн. включно 

- При укладанні Генерального договору про надання банківських гарантій – встановлюється ліміт до 10 000 000,00 грн. включно 

4. Ціль гарантії   

 -  Виконання зобов’язань за контрактом 

5. Плата за гарантію  (комісійна винагорода)  

 - Згідно рішення колегіального органу Банку   

6. Нарахування комісії  

 - В день надання банківської гарантії (до моменту видачі банківської гарантії) 

7. Сплата комісії  

- В день надання банківської гарантії 

8. Забезпечення (вид забезпечення, особливості) 

 

 Сума Договору про надання банківської 

гарантії   

Забезпечення, що вимагається * 

До 600 000,00 грн. включно 

 

- Надання фінансової поруки керівника Клієнта або  Учасника (ів)/Власника (ів) (кінцевих 

бенефіціарних власників), загальна частка яких не менше 51% статутного капіталу 

Клієнта.   

Договір поруки оформлюється в простій письмовій формі (не нотаріально).  

Договір поруки укладається між Банком та Поручителем (двосторонній договір). 

Інформація про укладений Договір поруки не вноситься до ДРОРМ. 
У випадку, якщо Клієнтом є фізична особа - підприємець фінансова порука не 

вимагається.  

Або без забезпечення (у разі відповідного  рішення  кредитного комітету) 

Від 600 000,01 грн. до 10 000 000,00 грн. 
включно 

- Надання фінансової поруки Учасника (ів)/Власника (ів) (кінцевих бенефіціарних 
власників), загальна частка яких не менше 51% статутного капіталу Клієнта**. 

Договір поруки оформлюється в простій письмовій формі (не нотаріально).  

Договір поруки укладається між Банком та Поручителем (двосторонній договір). 

Інформація про укладений Договір поруки не вноситься до ДРОРМ. 

У випадку, якщо Клієнтом є фізична особа - підприємець фінансова порука не 

вимагається.  

- Надання в заставу майна (майнові права на грошові кошти що розміщені на депозиті, 

товари в обороті, обладнання, автотранспорт, іпотека та ін.) 

Або без забезпечення (у разі рішення відповідного кредитного комітету)  

 *Вимоги до забезпечення можуть бути зміненні за рішенням Кредитного комітету, чи іншого органу в повноваженнях якого приймати 

рішення щодо проведення активних операцій. У разі надання Гарантії з повним грошовим покриттям, що розміщується в Банку (в тому числі 

шляхом розміщення грошових коштів на депозити Банку) інше забезпечення, в тому числі порука, не вимагається. 
** Кредитний комітет може прийняти рішення щодо надання фінансової поруки Керівником Клієнта  (чи іншою особою) замість 

фінансової поруки Учасника (ів)/Власника (ів) (кінцевих бенефіціарних власників). 

9. Окремі умови 

- Рішення про надання банківських гарантій приймається одноосібно уповноваженою особою Департаменту документарного бізнесу  в рамках 
своїх повноважень  або відповідним колегіальним органом Банку; 

 - За бажанням  Клієнта, якщо це передбачено Тендерною документацією,  може надаватися електронна банківська гарантія.  

10.  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  -   підприємцем - 
резидентом України; 

2. Щодо Клієнта відсутні судові рішення щодо арешту, конфіскації, примусового стягнення грошових коштів та/або майна (на 

загальну суму  більше 0,5 млн. грн);  
3. Відносно Клієнта не порушено справу про банкрутство, ліквідацію, Клієнт не знаходиться в стадії припинення; 

4. Відсутність негативної інформації по Учасникам/Власникам Клієнта, Керівникам Клієнта  (підтверджується висновком УБ); 

5. Прозорість структури власності Клієнта (підтверджується при ідентифікації Клієнта); 
Договір про надання банківської гарантії/ Генеральний договір про надання банківських гарантій передбачає умови відшкодування 

Принципалом витрат Банку на виконання платежу за Гарантією, у разі настання гарантійного випадку (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). 

 

11. Перелік документів та форм по продукту  

Визначені  Положенням «Про надання гарантій для участі у тендерах (торгах) та гарантій виконання зобов’язань за контрактом АТ «АКБ 
«КОНКОРД» з урахуванням змін. 

12.  Нормативно – правова база Банка  

Положення «Про надання гарантій для участі у тендерах (торгах) та гарантій виконання зобов’язань за контрактом АТ «АКБ «КОНКОРД» з 

урахуванням змін. 

 

 

 

 
 

 
 


