Додаток № 4 до Положення про фінансові
послуги КС “Соколов” від 29 серпня 2017р.

ДОГОВІР
про надання послуг поручителя
м. Харків

«___»__________ 20___р.

Дані про осіб, які уклали даний Договір, надалі - Договір:
_______________________________________________________________, надалі - Замовник,
Кредитна спілка “Соколов”, код ЄДРПОУ 26450574, місцезнаходження: Україна, м.Харків,
__________________________, в особі ____________________________________________,
яка діє на підставі Статуту КС “Соколов”, надалі — Виконавець, 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. Виконавець зобов’язується за дорученням Замовника надати послугу поручителя за
договором __________________ від “___”___________ 20___ р., укладеного між Замовником
та _______________________________________________, надалі – _____________________.
2. Замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі ________(_____________)
гривень готівкою в касу Виконавця за його місцезнаходженням (адресою)_________________
________________________________________________________________________________.
3. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до “____”___________ 20___ р. та
припиняється виконанням, проведеним належним чином. Виконавець, у випадку відмови від
Договору, зобов’язаний повідомити Замовника про відмову від Договору не пізніше ніж
________________________________________________.
4. У випадку порушення зобов’язання, що виникло із Договору, сторона несе
відповідальність, встановлену Договором та діючим законодавством України.
5. Сторони додомовились, що у випадку порушення Замовником зобов’язань Замовника за
Договором, він відповідає незалежно від його вини.
6 Одностороння зміна умов Договору не допускається.
7.Своїм підписом під Договором Замовник свідчить, що до укладення Договору отримав від
Виконавця інформацію, зазначену у ч. 2 ст. 12 Закону України “Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг”.
8.Будь-яка кореспонденція на ім’я Замовника повинна надсилатися за адресою,
задекларованою в Договорі. Будь-яка кореспонденція вважається отриманою Замовником в
день її доставки на поштове відділення, яке обслуговує будинок за адресою, задекларованою
Замовником в Договорі, незалежно від того, чи отримав чи не отримав Замовник її особисто.
Так достатнім доказом отримання Замовником кореспонденції від Виконавця, буде
вважатися будь-який поштовий документ, який підтверджує її надходження до зазначеного
поштового відділення, а поштовий документ відповідно до якого Замовник не отримав
поштовий документ, буде вважатися достатнім доказом невиконання Замовником Договору.
9. Договір складений українською мовою, у двох примірниках, які мають рівну юридичну
силу, перший примірник для Замовника, другий для Виконавця. Сторони дійшли згоди, що
текст Договору, будь-які матеріали, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть
передавати іншим особам без попередньої згоди сторін у письмовій формі, крім випадків,
коли така передача пов’язана з отриманням дозволів і документів для виконання Договору.
ПІДПИСИ СТОРІН ДОГОВОРУ
Замовник
Виконавець

