
Додаток №5  

до наказу №170 від «16» лютого 2022 року 
 

УВАГА!!!По тексту договору поруки увесь текст, що зазначений синім шрифтом підлягає видаленню, а 

жовтою заливкою виділено інформацію, яка підлягає заповненню 

 

ДОГОВІР ПОРУКИ  № _____ 

(з поручителем – фізичною особою) 

 

 

м. Київ                                                                                                                                        _________ 20__ р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваПей» (надалі іменується 

«Кредитодавець»), в особі______________________________________________________________________, 

                                                                 (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові), 

який/яка  діє на підставі ________________________________________________________, з однієї сторони,  

       та 

                                          (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

 

________________________________________________________________(П.І.Б.), реєстраційний номер 

облікової картки платника податків _____________, надалі – «Поручитель»,  з іншої сторони, 

які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», керуючись взаємною згодою та 

чинним законодавством України, уклали цей Договір поруки (надалі – Договір), про таке: 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

В цьому Договорі визначені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

(залишити, якщо Позичальник є юридичною особою):  

«1.1. Позичальник –  ___________________(повне найменування за статутом), код за ЄДРПОУ________.» 

Або 

(залишити, якщо Позичальник є фізичною особою-суб’єктом господарської діяльності):  

«1.1. Позичальник - ______________ ________(статус суб’єкта підприємницької діяльності, П.І.Б.), 

реєстраційний номер облікової картки платника податків _______.» 

1.2.Основний договір – договір про надання фінансового кредиту № ______ від __________ 20__ р., 

укладений між Кредитодавцем та Позичальником, а також всі та будь-які додатки та/або додаткові  договори 

до зазначеного договору, укладені або такі, що будуть укладені в майбутньому.  

1.3. Договір – Договір поруки №____ від ___________року, з усіма діючими та майбутніми змінами та/або 

доповненнями до нього. 

1.4. Боргові зобов’язання Позичальника - це усі існуючі та майбутні грошові зобов’язання Позичальника 

перед Кредитодавцем, термін виконання яких настав або настане у майбутньому, враховуючи зобов’язання 

пов’язані з порушенням Основного договору (сплатити неустойку, компенсацію, відшкодувати збитки тощо), 

що виникають чи будуть виникати протягом усього часу дії Основного договору і передбачені Основним 

договором 

Вживаючи зазначені терміни у однині або множині, Сторони розумітимуть, як усю сукупність понять та їх 

складових, що описуються цим терміном так і їх частину та/або кожне з них зокрема, якщо інше прямо не 

випливатиме з контексту. 

       

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Поручитель зобов`язується перед Кредитодавцем відповідати за невиконання Позичальником усіх його 

Боргових зобов’язань  в  повному обсязі, як існуючих в теперішній час, так і тих, що можуть виникнути в 

майбутньому, а саме: 

- зобов’язання по поверненню  фінансового кредиту, отриманого в межах ліміту кредитної лінії (виділене 

заливкою зазначається у разі кредиту у формі кредитної лінії) в розмірі _____ грн.(зазначити розмір ліміту 

кредитної лінії цифрами та прописом). Строк користування кредитом/дії ліміту кредитної лінії (виділене 

заливкою зазначається у разі кредиту у формі кредитної лінії) ____________ (потрібно вказати строк 

користування кредитом/дії ліміту кредитної лінії);  

- зобов’язання по сплаті фіксованої річної процентної ставки за користування фінансовим кредитом  в розмірі, 

обумовленому _____% річних (зазначити розмір фіксованої процентної ставки за Основним договором); 

 - комісій, неустойки (пені, штрафів),  інших платежів - в сумах, терміни (строки) та на умовах, визначених 

Основним договором; 

- зобов’язання щодо відшкодування збитків Кредитодавцю. 



2.2. Не зважаючи на розміри та строки Боргових зобов’язань, що обумовлені п. 2.1 Договору, Поручитель 

надає свою безвідкличну та безумовну згоду, а також підтверджує свої зобов’язання за Договором, при цьому 

без необхідності укладання будь-яких додаткових договорів (додаткових угод) до Договору, у випадках  зміни 

розміру Боргових зобов’язань, передбачених Основним договором, в тому числі в сторону збільшення, при 

цьому без обмеження розміру Боргових зобов’язань в результаті такого збільшення, якщо така зміна  розміру 

Боргових зобов’язань прямо передбачена умовами Основного договору та/або якщо зміна розміру Боргових 

зобов’язань відбулась на підставі домовленостей між Сторонами Основного договору шляхом укладання 

відповідних додаткових угод (договорів) до Основного договору, в тому числі після набрання чинності 

Договором, та викликана в тому числі, але не виключно: 

- зміною строків Боргових зобов’язань (включаючи продовження строків, як кінцевих, так і проміжних, в 

тому числі щодо зміни строків погашення фінансового кредиту, процентів за користування фінансовим 

кредитом, комісій, інших платежів  тощо); та/або 

- зміни розміру Боргових зобов’язань, в тому числі, але  не виключно, у випадках зміни розміру фінансового 

кредиту (в тому числі, зміни розміру ліміту кредитної лінії, зміни розміру плати за користування фінансовим 

кредитом, зміни розміру комісій, винагород ( в тому числі зміни бази розрахунку комісій, винагород), зміни 

розміру інших платежів, передбачених умовами Основного договору. 

2.3.Поручитель підтверджує свої зобов’язання за Договором на умовах, в ньому викладених, та відповідатиме 

за належне виконання Зобов’язань: 

(залишити, якщо Позичальником є юридична особа):  

«правонаступниками Позичальника у випадках припинення чинного Позичальника  в результаті  злиття, 

приєднання, поділу, перетворення та/або виділу.» 

(залишити, якщо Позичальником є суб’єкт господарювання-фізична особа):  

«спадкоємцями Позичальника у випадку смерті чинного Боржника.» 

2.4. Поручитель гарантує Кредитодавцю, що при укладанні Договору не має на меті отримання прибутку або 

збереження реальної вартості фінансових активів. 

2.5.У випадку порушення Позичальником  взятих на себе зобов’язань за Основним договором Поручитель і 

Позичальник несуть солідарну відповідальність (є солідарними боржниками)  перед Кредитодавцем у 

повному  обсязі зобов’язань Позичальника  за Основним договором. Особи, які за одним чи за декількома 

договорами поруки поручилися перед Кредитодавцем за виконання Позичальником/іншим боржником одного 

і того самого зобов'язання, є солідарними боржниками і відповідають перед Кредитодавцем солідарно. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ВИМОГ ДО ПОРУЧИТЕЛЯ ТА ВИКОНАННЯ НИМ СВОЇХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

3.1. У випадку порушення Позичальником Боргових зобов’язань за Основним договором, Кредитодавець має 

право звернутися до Поручителя з письмовою вимогою виконати Боргові зобов’язання за Основним 

договором (далі – Вимога Кредитодавця), у повному обсязі чи частково.  

3.2. Вимога Кредитодавця пред’являється  та вважається пред’явленою та отриманою Поручителем належним 

чином, якщо Кредитодавець надіслав її засобами поштового зв’язку, кур’єром, або вручив особисто під 

підпис Поручителю/уповноваженій особі Поручителя за адресою Поручителя, що зазначена у розділі 8 

Договору або повідомленою згідно п.п.4.4.3 Договору. Датою пред’явлення та отримання Вимоги 

Кредитодавця буде вважатися дата її особистого вручення або дата, що зазначена на поштовому відправлені 

відділенням поштового зв’язку. 

3.3. Поручитель зобов’язаний виконати Вимогу Кредитодавця  протягом 10 календарних днів з дати 

відправлення Кредитодавцем Поручителю Вимоги Кредитодавця або з дати особистого вручення Поручителю 

Вимоги Кредитодавця. 

Сума грошових коштів, що буде зазначена у Вимозі Кредитодавця може бути відмінною (збільшеною 

або зменшеною) від суми заборгованості Позичальника за Основним договором, що підлягає задоволенню 

(виконанню), на момент фактичного погашення такої заборгованості за Основним договором Поручителем. 

Виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитодавцем здійснюється шляхом перерахування відповідної 

суми заборгованості за Основним договором, із будь-якого рахунку, що належить Поручителю або в інший 

незаборонений  чинним законодавством спосіб, у визначений пунктом Договору строк,  на рахунки/рахунок 

Кредитодавця, що будуть зазначені у Вимозі Кредитодавця, або на рахунок, що зазначений у розділі 8 

Договору.  

Датою виконання  Поручителем Боргових зобов’язань за Основним договором, забезпечених порукою, 

визначеною Договором, є дата зарахування  відповідної суми коштів на рахунок Кредитодавцяв обсязі  

фактичної (наявної) заборгованості Позичальника перед Кредитодавцем  за Основним договором, на момент 

такого виконання. 

3.4. Подання Кредитодавцем Вимоги щодо виконання частини Боргових зобов’язань за Основним договором 

не позбавляє Кредитодавця права подати до Поручителя Вимогу виконати іншу частину Боргових зобов’язань 

за Основним договором. 



4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Кредитодавець має право: 

4.1.1. Проводити перевірку документів для визначення фінансового стану  (платоспроможності) Поручителя; 

4.1.2 У випадку невиконання Поручителем та/або Позичальником Боргових зобов’язань перед Кредитодавцем 

за Основним договором, Кредитодавець має право  звернути стягнення на майно Поручителя, що належить 

Поручителю на праві власності  або задовільнити свої вимоги  в інший спосіб, відповідно та у порядку, 

встановленому чинним законодавством України; 

4.1.3. Інші права передбачені Договором та чинним законодавством України. 

4.2. Кредитодавець зобов’язаний: 

4.2.1. На вимогу Поручителя передати йому копії відповідних договорів і документів, які засвідчують 

виконаний Поручителем обов’язок Позичальника за Основним договором, протягом 10 (десяти) робочих днів 

з дати отримання відповідної вимоги. 

4.3. Поручитель має право: 

4.3.1. Зворотної вимоги до Позичальника в межах суми виконаних Поручителем Боргових зобов’язань за 

Основним договором. 

4.4. Поручитель зобов’язаний: 

4.4.1. Належним чином виконати (виконувати) взяті на себе зобов’язання згідно з умовами Договору; 

4.4.2.Повідомити Позичальника про отримання Вимоги Кредитодавця протягом 2 (двох) робочих днів з 

моменту її отримання; 

4.4.3. При зміні своєї адреси (місця проживання, місця реєстрації), зазначеної (зазначеного) у розділі 8 

Договору, протягом 1 (одного) робочого дня письмово повідомити  про такі зміни Кредитодавця. До 

отримання такого письмового повідомлення Вимога Кредитодавця належить до подання згідно п.3.2 

Договору. Відповідальність та ризик настання негативних наслідків за ненадання  (несвоєчасне надання) такої 

інформації Кредитодавцю несе Поручитель; 

4.4.4. Надавати Кредитодавцеві визначені ним достовірні інформацію і/чи документи у встановлені 

Кредитодавцем обсязі, формі та строк щодо фінансового стану Поручителя. Поручитель протягом дії 

Договору не вправі вчиняти дії, внаслідок яких фінансовий чи майновий стан Поручителя погіршиться до 

рівня, що унеможливить чи утруднить виконання ним своїх обов’язків за Договором. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором винна сторона відшкодовує 

потерпілій Стороні завдані їй збитки. При цьому, збитки відшкодовуються винною стороною понад неустойку 

передбачену Договором. 

5.2. За порушення Поручителем строку задоволення (виконання) вимог Кредитодавця, які випливають із 

Основного договору, зазначеного в п.3.3 Договору, Поручитель сплачує на користь Кредитодавця пеню, що 

обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі  подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період за 

який сплачується  пеня, за весь час прострочення. 

5.3. Пеня нараховується Кредитодавцем та сплачується Поручителем до повного виконання зобов’язань за 

Договором. 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Шляхом підписання Договору, Поручитель підтверджує, що: 

- надані Кредитодавцю Поручителем документи не містять будь-яких недостовірних відомостей, складені 

та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством України; 

- повністю розуміє всі умови Договору та Основного договору, свої права та обсяг зобов’язань за цими 

Договорами і погоджується з ними;  

- на день укладення Договору щодо Поручителя відсутні будь-які судові розслідування (спори), 

розслідування з боку державних контролюючих органів, що можуть істотно та/або негативно впливати на 

фінансовий стан та кредитоспроможність Поручителя;  

- Договір не суперечить будь-яким договірним обмеженням, які є обов'язковими для Поручителя; 

- на день укладення Договору відсутні будь-які перешкоди щодо його належного виконання;. 

- має здатність виконувати умови Договору та має всі необхідні повноваження, що необхідні для укладання 

та виконання Договору. 

6.2. Кожна зі Сторін зобов’язується зберігати повну конфіденційність фінансової, комерційної та іншої 

інформації, отриманої від іншої Сторони в рамках виконання умов Договору та Основного договору. 

Передача такої інформації третім особам, за винятком уповноважених осіб і організацій, державних органів, 

регуляторів Кредитодавця, аудиторських компаній можлива лише з письмової згоди іншої Сторони, а також у 

випадках, передбачених чинним законодавством України та Договором. 

Поручитель надає Кредитодацю свій дозвіл та згоду на розкриття Кредитодавцем інформації щодо 

Договору, діяльності та фінансового стану Поручителя, яка стала відомою Кредитодавцю відповідно до 

Договору або у зв’язку з ним та є конфіденційною або будь-яку іншу таємницю Поручителя, приватним 



особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Кредитодавцю 

відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Кредитодавцем договорів, у тому числі про 

відступлення права вимоги до Позичальника, Поручителя. 

6.3. Поручитель погоджується з тим, що Кредитодавцеь може без будь-яких погоджень (без згоди) із 

Поручителем уступити чи передати свої права і зобов’язання за Договором у зв’язку з будь-якою уступкою чи 

передачею прав Кредитодавця за Основним договором на користь третіх осіб. 

6.4. Шляхом підписання Договору Поручитель підтверджує, що він ознайомлений з умовами «Положення про 

порядок обробки персональних даних», що затверджене Кредитодавцем та розміщене на Офіційному сайті 

Фінансової установи https://novapay.ua/ та погоджується з умовами зазначеного «Положення про порядок 

обробки персональних даних».  

Шляхом підписання Договору Поручитель, як суб’єкт персональних даних, підтверджує, що надав 

Кредитодавцю свою згоду на: 

- передачу своїх персональних даних (будь-якої інформації, що стосується Поручителя, у тому числі, однак не 

виключно, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків, дати та місця народження, адреси проживання, адреси реєстрації, номерів 

контактних телефонів, адреси електронної пошти, тощо  (надалі – персональні дані) третім особам, що 

визначені у «Положенні про порядок обробки персональних даних», у т.ч. третім особам, що  залучені 

Кредитодавцем та/або приймають участь під час надання Кредитодавцем фінансових послуг; 

- передачу своїх персональних даних учасникам Кредитодавцем, афілійованим особам Кредитодавця, особам, 

що мають істотну участь у Кредитодавцеві і/або здійснюють контроль над Кредитодавцем, з метою 

здійснення Кредитодавцем своєї фінансово-господарської діяльності, надання зазначеними у цьому абзаці 

Договору особами послуг Кредитодавцю, для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених 

Кредитодавцем із зазначеними у цьому абзаці  особами договорів; 

- передачу своїх персональних даних суб’єктам господарювання, що працюють під брендом (торговою 

маркою) «Нова Пошта», у тому числі для пропонування  повного кола послуг суб’єктам персональних даних, 

іншими суб’єктами господарювання, що працюють під брендом (торговою маркою) «Нова Пошта», з метою 

здійснення Кредитодавцем своєї фінансово-господарської діяльності, надання зазначеними у цьому абзаці 

Договору суб’єктам господарювання, що працюють під брендом (торговою маркою) «Нова Пошта» послуг 

Кредитодавцю, для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Кредитодавцем із 

зазначеними у цьому абзаці  суб’єктами  господарювання, що працюють під брендом (торговою маркою) 

«Нова Пошта» договорів; 

- зберігання, обробку персональних даних з метою надання фінансових послуг, передбачених Договором, 

включаючи обробку, захист Кредитодавцем своїх законних прав та інтересів, пропонування Платнику нових 

послуг або сервісів Кредитодавця та суб’єктів господарювання, що працюють під брендом (торговою маркою) 

«Нова Пошта», та відповідно до мети обробки персональних даних, що передбачена «Положенням про 

порядок обробки персональних даних», та засвідчує факт повідомлення про обробку його персональних даних 

відповідно до умов обробки персональних даних суб’єктів, що входять до категорії «Клієнти». 

Поручитель підтверджує, що повідомлений про свої права як суб’єкта персональних даних, визначені ст. 8 

Закону України «Про захист персональних даних». 

Підписанням Договору Поручитель також надає Кредитодавцю згоду (дозвіл) на обробку інформації 

щодо Поручителя та його зобов’язань за Договором в обсязі, що передбачений Законом України «Про 

організацію формування та обігу кредитних історій», в тому числі, на збір, зберігання, використання, 

передання та поширення інформації про Поручителя через бюро кредитних історій – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» (код ЄДРПОУ 

№33546706, місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д) (надалі – ТОВ «УБКІ»). 

          При цьому, підписанням Договору Поручитель надає згоду ТОВ «УБКІ» на збір, зберігання і 

використання інформації з інших джерел, що впливає на можливість виконання Поручителем власних 

зобов'язань відповідно до ст.ст.9, 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних 

історій», а також на доступ і отримання кредитної історії Поручителя в ТОВ «УБКІ» в порядку, 

передбаченому ст. 11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних». 

6.5. Сторони домовились, що порука за Договором не припиняється у разі переведення зобов’язань 

Позичальника (боргу) на іншу особу в порядку спадкування чи правонаступництва, та Поручитель за 

Договором поручається за будь-якого нового боржника (Позичальника) незалежно від його особи.  

Поручитель приймає на себе зобов’язання відповідати за виконання Основного договору  

Позичальником, а також  будь-якою іншою  особою у разі переведення на неї зобов’язань  Позичальника, 

якщо такі зобов’язання переведені внаслідок смерті або/чи припинення діяльності Позичальника. При цьому, 

Поручитель набуває обов’язку виконати зобов’язання Позичальника особисто, без необхідності здійснення 

Кредитодавцем або будь-якими третіми особами інших дій чи виконання будь-яких інших умов. У випадку 

смерті або/чи припинення діяльності Позичальника, та відсутності у нього спадкоємців чи правонаступників, 

https://novapay.ua/


та/або неподання спадкоємцями заяв до нотаріуса про прийняття спадщини, або подання до нотаріуса заяв 

про відмову від спадщини, Поручитель безумовно погоджується, що зобов’язаний повністю погасити 

заборгованість Позичальника за Основним договором особисто, без необхідності здійснення Кредитодавцем, 

або будь-якими третіми особами інших дій, чи виконання будь-яких інших умов. 

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Якщо інше прямо не передбачено умовами Договору, будь-які зміни і доповнення до Договору вносяться 

шляхом укладання додаткових угод (додаткових договорів) до Договору та підписуються  належним чином 

уповноваженими представниками Сторін. 

7.2. Сторони домовилися, що: 

- при тлумаченні умов Договору і регламентуванні відносин, не визначених чи недостатньо врегульованих 

Договором, Сторони будуть керуватися умовами Основного договору, законодавством, загальними 

принципами взаємовідносин між Сторонами; 

- посилання в Договорі на умови інших договорів чи документів є достатнім для того, щоб вважати умови 

таких договорів чи документів умовами Договору; 

- істотними умовами Договору є лише ті умови, які прямо визначені такими законодавством. Усі інші 

умови Договору не є істотними і Сторони підтверджують, що визнання їх недійсними (неукладеними) не 

означає не досягнення згоди з усіх істотних умов Договору і не може бути підставою для визнання усього 

Договору недійсним (неукладеним); 

наявність помилок в Договорі не може бути підставою для заперечення дійсності Договору. 

7.3. Будь - який спір, що виникає в рамках дії Договору, вирішується згідно чинного законодавства України. 

7.4. Договір набирає чинності  з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання зобов’язань 

за Основним договором та Договором. 

Порука припиняється: 

- з припиненням  забезпеченого нею зобов’язання; 

- у разі виконання Боргового зобов’язання у повному обсязі або, якщо Кредитодавцем протягом 3 (трьох) 

років від дня настання строку виконання Боргових зобов’язань  за Основним договором, Кредитодавець не 

пред’явить позову до Поручителя. 

7.5. До усіх вимог, що випливають з Договору, встановлюється позовна давність у 5 років, включаючи 

вимоги, щодо яких законодавством встановлена спеціальна чи обмежена позовна давність. 

7.6. Договір укладено в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному примірнику для 

кожної із Сторін, що мають рівну юридичну силу та набирає чинності з моменту його підписання обома 

Сторонами. 

Пункт 7.7.  зазначається у тому випадку, якщо Поручитель-фізична особа неодружений/неодружена. 

«7.7. Поручитель підтверджує, що на момент укладення та підписання Договору, не  перебуває у 

зареєстрованому шлюбі та у фактичних шлюбних відносинах ( не проживає однією сім’єю з 

жінкою/чоловіком  без реєстрації шлюбних відносин).» 

 

8.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ: 

 

ПОРУЧИТЕЛЬ: 

 

ТОВ «НоваПей»  

місцезнаходження:  

03026, місто Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 

1, поверх 13, офіс 1304 

код ЄДРПОУ: 38324133 

платник ПДВ, ІПН 383241328105 

рах. ____________________________________ 

в АТ «ОТП БАНК» 

 

 

 

____________ 

________________________ (зазначається ПІБ, посада) 

 

Адреса реєстрації:______________________ 

______________________________________ 

Адреса для листування: _________________ 

Паспорт __________(серія, номер), виданий 

_______(ким, коли) 

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ________________ 

п/р № ________ в банку «________________»  

тел. ___________________ 

 

 

________________(підпис) 

______________________________________ 

(П.І.Б) 

  

 

 

 



Згода другого з подружжя Поручителя-фізичної особи на укладання Поручителем Договору, якщо на 

момент укладання Договору Поручитель-фізична особа перебуває в зареєстрованому шлюбі чи фактичних 

шлюбних відносинах. Підписується одночасно з укладанням Договору: 

 

Генеральному директору 

ТОВ «НоваПей» 

Кривошапку А.В. 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

Адреса та контакти: 

Адреса місця реєстрації 

Адреса  фактичного проживання/адреса для листування 

Телефони: мобільний                                      домашній      

Адреса електронної пошти 

Паспорт або документ, який його замінює:  

                    серія                               номер (№) 

Виданий: 

Дата видачі 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

 

 

ЗАЯВА 

 

Я, ___________________________________ (ПІБ чоловіка/дружини Поручителя/особи, яка перебуває у 

фактичних шлюбних відносинах з Поручителем повністю), _____ року народження (паспорт серія ____ № 

_____,  виданий _____________________________________________, РНОКПП ________________),надаю 

свою згоду на укладання моїм(-єю) (громадянським) чоловіком (дружиною) ____________________ (ПІБ 

Поручителя повністю) з ТОВ «НоваПей» (код ЄДРПОУ 38324133)  Договору поруки №___  від ____ р. 

(надалі  - «Договір поруки»). Підтверджую, що з умовами Договору поруки ознайомлений(-на), ніяких 

заперечень щодо його положень та укладання не маю.  

Підтверджую, що дію вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без 

будь-якого примусу, як фізичного, так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального 

настання правових наслідків, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення 

своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин, викладених у цій заяві, діючи без впливу обману, 

за відсутності впливу тяжкої обставини та обставин, що спонукають надати цю згоду на вкрай невигідних 

умовах, за відсутності будь-яких заперечень щодо кожної з положень цієї заяви та стверджую, що вона не є 

фіктивною та удаваною. 

Надання згоди на укладення моїм(-ею)  чоловіком (дружиною) цього Договору поруки засвідчую 

власним підписом. 

 

Свідоцтво про одруження серія ____ № _______, видане __________ року __________________ 

(яким органом), актовий запис №____. 
                   

         _____________ _____________(ПІБ прописом чоловіка/дружини Поручителя/особи, яка перебуває 

у фактичних шлюбних відносинах з Поручителем та власноручний підпис)     

 

«__» ________  20__ року 

 


