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ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ГАРАНТІЇ № Дата • Date
BANK GUARANTEE APPLICATION

Принципал
Principal

назва • name:

адреса • address:

Бенефіціар
Beneficiary

назва • name:
адреса • address:

Вид гарантії 
Type of guarantee

[ ] гарантія виконання грошових зобов’язань • payment guarantee
[ ] гарантія виконання контрактних зобов’язань • performance bond
[ ] гарантія повернення авансового платежу • advance payment guarantee
[ ] тендерна гарантія • bid bond

Банк-гарант
Bank-guarantor

назва, адреса • name, address: АТ КБ "ПриватБанк", Україна

SWIFT • BIC: PBANUA2X

Банк бенефіціара
Beneficiary’s bank

назва, адреса • name, address:

SWIFT • BIC:

Гарантія підпорядковується
Guarantee is subject to

[ ] Уніфікованим правилам ICC для гарантій за вимогою, редакція 2010 р, публікація МТП №758
    • ICC Uniform Rules for Demand Guarantees, 2010 Revision, ICC Publication No. 758
[ ] Законодавству України • Ukrainian law
[ ] Інше • Other:

Забезпечення Collateral [ ] Грошове покриття • Cash   [ ] Без надання грошового покриття • No cash collateral   [ ] Бланкова • Blank
Валюта і сума гарантії
Guarantee currency and amount

сума словами 
• sum in words:

Дата закінчення строку дії гарантії
Date of guarantee expiry

днів від дати відкриття
 • days from guarantee issue:

Основне зобов’язання (контракт, 
тендерна документація, опис 
товару / послуг, інше)
Underlying relationship (contract, 
tender, goods / services, other)
Перелік документів, проти яких 
здійснюється платіж
Documents required

[x] Вимога платежу • Demand for payment

Умови зменшення зобов’язань
Reduction conditions
Інші умови гарантії 
Other guarantee conditions

[ ] Гарантія набуває чинності з моменту • Guarantee shall come into force since: 

Витрати та комісії банків 
Bank commissions and charges

[ ] Всі банківські витрати несе принципал • All charges and commissions are for the principal’s account
[ ] Всі банківські витрати на території України несе принципал, поза територією України – бенефіціар • All charges and 
commissions within Ukraine are for the principal’s account, outside of Ukraine are for the beneficiary’s account

Просимо відкрити гарантію
Please issue guarantee

[ ] За допомогою електронних засобів зв’язку • By electronic means of telecommunication
[ ] На паперовому носії та передати представнику принципала • On paper and deliver to principal’s representative:

[ ] На паперовому носії та відправити кур’єром DHL або аналогічним до (одержувач, адреса) • On paper and send by DHL courier
or equivalent to (recipient, address): 

Текст гарантії наведено у додатку №1 до цієї заяви

Ми (Клієнт / Принципал) цією Заявою приєднуємось до підрозділів "Загальні положення" та "Міжнародні банківські гарантії" Умов та Правил надання банківських послуг (далі
— Умови та Правила) АТ КБ "ПриватБанк" (далі — Банк), що розміщені в мережі Інтернет за адресою https://privatbank.ua/terms, в редакції, що є чинною на дату підписання 
цієї Заяви, які разом становлять Договір про надання гарантії (далі — Договір), приймаємо всі права та обов'язки, встановлені в цьому Договорі, та зобов'язуємось належним
чином їх виконувати. Відносини між Банком та Клієнтом можуть регулюватися шляхом підписання окремих договорів.

Цей Договір набирає чинності від дати підписання цієї Заяви і діє до повного виконання сторонами своїх обов'язків за Договором. Цей Договір припиняється після закінчення
строку його дії. Зміни до Договору вносяться відповідно до умов підрозділу "Міжнародні банківські гарантії" Умов та Правил.

Сторони домовились, що права та обов'язки Сторін, відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору встановлені умовами підрозділу 
"Міжнародні банківські гарантії" Умов та Правил.

Підписанням цієї Заяви ми підтверджуємо, що Банком надано нам інформацію, передбачену частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг".

Ми підтверджуємо, що ознайомлені з Умовами та Правилами та з обов'язком регулярно ознайомлюватися з їх змінами.

Просимо надати банківську гарантію згідно з вищенаведеними умовами. Ми беремо на себе повну відповідальність у відношенні надання покриття, яке необхідне вам для 
виконання наших інструкцій. Для сплати вищезазначених комісій та витрат ми уповноважуємо вас списувати кошти в сумі цих комісій та витрат з нашого(их) рахунку(ів) в АТ 
КБ "ПриватБанк" (IBAN, валюта, місто):

Директор • Director Печатка • Seal

Головний бухгалтер • Chief Accountant

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ БАНКОМ

Прийнято до виконання банком Дата: Підпис: /                                                           /
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