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Додаток М 1
до Договору М 637/12-Г від 23 липня 2012 р.
про надання банківської гарантії
виконання зобов'язань

ГАРАНТІЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ № 637/12-Г
М.

Київ

Ми, Публічне акціонерне товариство Банк "Контракт", 04071, м. Київ, вул.
Воздвиженська, 58, надалі за текстом - Гарант, надаємо дану гарантію, надалі за текстом Гарантія, за Принципала, яким є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГРІН ТУР УКРАЇНА", місцезнаходження: 01103, м. Київ, вулиця Чорногірська, будинок 17/14, в
якості фінансового забезпечення цивільної відповідальності Принципала перед Бенефіціарами, якими
є туристи за Договорами на туристичне обслуговування, укладеними між Бенефіціарами та
Принципалом.
Цією Гарантією покриваються лише можливі вимоги Бенефіціара щодо виконання
Принципалом зобов'язань відповідно до Договору на туристичне обслуговування, надалі за текстом
- Договір, які пов ’язані з необхідністю покриття витрат Бенефіціара з його повернення в місце
постійного проживання (перебування), відшкодування вартості не наданих послуг, передбачених
Договором, і не розповсюджуються на виплати штрафних санкцій та компенсації збитків у будь якому вигляді, а також комісійні виплати, передбачені або не передбачені Договором та
додатковими угодами до нього. Зміни до положень Договору вносяться з письмового дозволу
Гаранта.
Гранична сума цієї Гарантії складає 195029.20 грн. (Сто дев’я носто п ’я ть тисяч двадцять
дев’я ть гривень 20 копійок), що станом на 23 липня 2012 р . є еквівалентом 20 000,00 євро
(Двадцять тисяч євро 00 євроцентів), і не може бути збільшена ні за яких умов.
Гарант зобов'язується протягом 5 (П’ять) робочих днів після отримання від Бенефіціара
документів, перелік яких зазначено в Договорі про надання банківської гарантії, сплатити зазначену
в заяві суму, яка не повинна перевищувати граничної суми Гарантії. Грошові кошти, в межах
граничної суми, сплачуються Бенефіціару у разі порушення процесу про визнання Принципала
банкрутом внаслідок виникнення обставин його неплатоспроможності, відповідно до чинного
законодавства України та невиконання Принципалом своїх договірних зобов ’язань.
Ця Гарантія набуває чинності з моменту її підписання і діє до 23 липня 2017 року. При
цьому, Гарантія може бути достроково анульована у випадку невиконання Принципалом будь-яких
зобов \язань перед Гарантом по Договору про надання банківської гарантії. Будь - яка заява - вимога
повинна бути отримана нами не пізніше вказаного вище терміну, після закінчення якого дана
Гарантія втрачає чинність, незалежно від того чи буде вона повернута для анулювання, чи ні.
Дана Гарантія надається виключно Принципалу, яким є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " Г Р І Н ^ ^ ^ ^ Щ ^ Ї Н А ",
і не може
передаватися, або бути
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