Додаток № 3 до Положення про фінансові
послуги КС “Соколов” від 29 серпня 2017р.

ДОГОВІР ПОРУКИ
м. Харків
“___”____________ 20___ року
Дані про осіб, які уклали даний Договір, надалі - Договір:
Кредитна спілка “Соколов”, код ЄДРПОУ 26450574, місцезнаходження: Україна, м.Харків,
__________________________, в особі ____________________________________________, яка діє на підставі
Статуту КС “Соколов”, надалі — Поручитель;
___________________________________________________________, надалі - Кредитор, разом названі —
сторони, а окремо - сторона. Сторони керуючись законодавством України, Статутом та всіма без винятку
положеннями Кредитної спілки “Соколов”, розуміючи українську мову, дійшли згоди (домовились) про наступне
:
1.По Договору Поручитель поручається перед Кредитором боржника - _______________________________,
надалі – Боржник, за виконання ним свого обов’язку (зобов’язання), а також за будь-якого боржника у випадку
переведення боргу та/або смерті Боржника.
Поручитель відповідає перед Кредитором за порушення зобов’язання Боржником, яке виникло з
________________________ від “____”____________ 20___р., та всіх додаткових договорів до нього, надалі –
Основний договір, укладеного між Кредитором і Боржником.
2.Поручитель свідчить, що він уважно ознайомився з Основним договором, розуміючи значення своїх дій та не
помиляючись відносно природи Договору та Основного договору, прав і обов’язків сторін.
3.Поручитель відповідає перед Кредитором у тому обсязі, що й Боржник, включаючи сплату основного боргу,
процентів, неустойки, відшкодування збитків (у повному обсязі ).
4.При порушенні Боржником зобов’язання, яке виникло з Основного договору, Боржник і Поручитель
відповідають перед Кредитором як солідарні боржники.
5.При порушенні Боржником зобов’язання, яке виникло з Основного договору, Поручитель зобов’язується
виконати зобов’язання, яке виникло з Основного договору у триденний строк з дня отримання вимоги
Кредитора.
6.Винагорода Поручителю ___________________________________________.
7.Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами.
8. Договір діє до _________________________ року та припиняється виконанням, проведеним належним чином.
9. Місцем виконання Поручителем умов Договору, є місцезнаходження (місце реєстрації) Кредитора.
10.Додаткові договора до Основного договору не припиняють додаткові та акцесорні зобов’язання, пов’язані з
Основним договором (порука, застава, притримання, неустойку та ін.).
11.Поручитель зобов’язується солідарно та у повному обсязі відповідати перед Кредитором у випадку
переведення боргу за Основним договором на будь-яку іншу особу, а також у випадку смерті Боржника.
Поручитель зобов’язується солідарно та у повному обсязі відповідати перед новим кредитором у випадку заміни
Кредитора в Основному договорі.
12.Сторона, яка порушить зобов’язання, що виникло з Договору, несе відповідальність незалежно від наявності
її вини (умислу або необережності). Сторони домовились про те, що розмір збитків, які можуть виникнути у
сторони в майбутньому, у випадку порушення іншою стороною зобов’язання, що виникло з Договору, не
доказуються іншою стороною, а складає суму в розмірі _________________________________ гривень.
13.Сторона, при простроченні виконання будь-якого грошового зобов’язання, яке виникло з Договору,
зобов’язана негайно сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочки, а
також _____________________________ процентів річних від простроченої суми.
14.Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу. Перший
примірник зберігається у Кредитора, другий у Поручителя.
Підписи сторін Договору
Поручитель__________________________________________________________________________________

Кредитор

__________________________________________________________________________________

