Назва продукту

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ
І. УМОВИ ПРОДУКТУ

1.
Цільова аудиторія
- Клієнти, яким необхідна банківська гарантія - Гарантія виконання зобов’язань за контрактом / Тендерна гарантія / Гарантія повернення
авансового платежу та інші банківські гарантії
2.
Вид послуги
Гарантія виконання зобов’язань за контрактом / Тендерна гарантія / Гарантія повернення авансового платежу та інші банківські гарантії, що не
передбачені окремими паспортами банківського продукту, або сума Гарантії перевищує визначену у паспорті банківського продукту
3.
Переваги продукту для Клієнта
- Швидкість прийняття рішення Банком;
- Сплачується єдина комісія та відсутність інших прихованих комісій;
- Гнучкий підхід до вимог по забезпеченню (в залежності від суми гарантії, її виду, строку дії)
4.
Переваги продукту для Банка
Залучення на обслуговування нових Клієнтів, збільшення клієнтської бази;
Можливість крос-продаж;
Відкриття Клієнтом поточного рахунку;
5.
Вартість послуги (процентна ставка / тариф)
(затверджено рішенням)
Згідно рішення колегіального органу Банку
6.
Канал продажу
Відділення Банку / Регіональні дирекції / Головний офіс
ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ
1.
Строк дії Договору
- При укладанні Договору про надання банківської гарантії – на строк дії Гарантії (визначається Тендерною документацією, Акцептом
пропозиції конкурсних торгів/Повідомленням про намір укласти договір /Контрактом або іншим документом з Бенефіціаром), але не раніше
повного виконання Сторонами умов Договору про надання банківської гарантії
- При укладанні Генерального договору про надання банківських гарантій – до 16 місяців, але не раніше повного виконання Сторонами умов
Договору про надання банківської гарантії
2.
Валюта
Гривня, Євро, Долар США
3.
Сума (обмеження)
В рамках дотримання економічних нормативів НБУ та внутрішніх обмежень щодо концентрації кредитних ризиків
4.
Ціль гарантії
- Виконання зобов’язань за контрактом;
- Участь у тендері;
- Повернення авансового платежу;
- Інші
5.
Плата за гарантію (комісійна винагорода)
- Згідно рішення колегіального органу Банку
6.
Нарахування комісії
- В день надання банківської гарантії (до моменту видачі банківської гарантії)
7.
Сплата комісії
В день надання банківської гарантії
8.
Забезпечення (вид забезпечення, особливості)*
1. Майнове забезпечення:
- Нерухомість (житлова, нежитлова);
- Земельна ділянка;
- Автотранспорт (легковий, вантажний, спецтехніка);
- Обладнання;
- Товари в обороті;
- Майнові права вимоги грошових коштів за контрактами;
- Майнові права вимоги грошових коштів розміщених на депозитних рахунках у Банку (Термін дії Депозиту повинен бути більшим , ніж
термін дії Гарантії на 3 дні або більше. )
- Грошове покриття
Загальна заставна вартість забезпечення, що надається в заставу Банку повинна складати не менше суми Гарантії
2. Фінансова порука Власника (ів) (кінцевих бенефіціарних власників), загальна частка корпоративних прав яких у статутному капіталі
Клієнта складає не менше 51%. Договір(ри) поруки оформлюється в простій письмовій формі (нотаріальне посвідчення договору не
вимагається). Інформація про укладений Договір поруки не вноситься до ДРОРМ.
3. Фінансова порука юридичних осіб (компаній, що є пов’язаними та здійснюють безпосередній вплив на діяльність Клієнта)
9.
Окремі умови
- За бажанням Клієнта, якщо це передбачено Тендерною документацією, може надаватися електронна банківська гарантія.
При укладанні Договору про надання банківської гарантії / Генерального договору про надання банківських гарантій з Клієнтом
проводиться робота щодо крос-продаж продуктів банку (в тому числі для контролю платоспроможності Клієнта), що знаходить своє
відображення в зобов’язаннях Клієнта, визначених в Договорі про надання банківської гарантії/ Генеральному договорі про надан ня банківських
гарантій, наприклад:
- забезпечення щомісячно надходження виручки від реалізації товарів, робіт, послуг на поточні рахунку відкриті в АТ «АКБ
«КОНКОРД» та/або
- купівля / продаж валюти на МВР та/або
- відкриття зарплатних проектів (випуск зарплатних карт співробітникам позичальника та/або поручителя) та/або
- інші зобов’язання.

Інше
Вимоги, яким повинен відповідати потенційний Клієнт при розгляді питання, щодо надання гарантії:
1. Клієнт є зареєстрованою, відповідно до чинного законодавства юридичною особою, або фізичною особою - підприємцем резидентом України;
2. Щодо Клієнта відсутні судові рішення щодо арешту, конфіскації, примусового стягнення грошових коштів та/або майна (на
загальну суму більше 0,5 млн. грн);
3. Відносно Клієнта не порушено справу про банкрутство, ліквідацію, Клієнт не знаходиться в стадії припинення;
4. Відсутність негативної інформації по Учасникам/Власникам Клієнта, Керівникам Клієнта (підтверджується висновком УБ);
5. Прозорість структури власності Клієнта (підтверджується при ідентифікації Клієнта);
Договір про надання банківської гарантії/ Генеральний договір про надання банківських гарантій передбачає умови відшкодування
Принципалом витрат Банку на виконання платежу за Гарантією, у разі настання гарантійного випадку (шляхом задоволення в повному обсязі
зворотної вимоги (регресу) Банку або іншим узгодженим з Банком чином), на суму заборгованості Принципала перед Банком щодо
відшкодування вказаних витрат (щодо задоволення зворотної вимоги (регресу).
10.

11. Перелік документів та форм по продукту
Визначені в Регламенті взаємодії структурних підрозділів банку за активними операціями корпоративних клієнтів АТ «АКБ «КОНКОРД»
12. Нормативно – правова база Банка
Регламент взаємодії структурних підрозділів банку за активними операціями корпоративних клієнтів АТ «АКБ «КОНКОРД»

*- Колегіальний орган Банку, до компетенції якого належить прийняття рішення про укладання кредитного договору може прийняти рішення
про укладання кредитного договору з іншими параметрами забезпечення (в тому числі поруками). У разі надання Гарантії з повним грошовим
покриттям, що розміщується в Банку (в тому числі шляхом розміщення грошових коштів на депозити Банку) інше забезпечення, в то му числі порука, не
вимагається.

