ДОГОВІР ЗАСТАВИ №___
м. __________

“__” _________ 20___ року

СТОРОНА 1: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД-ЮА" КОВАЛЕНКО, КИРПИЧОВА І
КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 41477318, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Короленка,
буд 1. Телефон:_________; e-mail:__________ в особі ____ПІБ, посада______, що діє на
підставі Засновницького договору/довіреності, надалі – «Заставодержатель» та
СТОРОНА 2: гр. України _________________________, реєстраційний номер облікової картки
платника податків __________,зареєстрований (-а) за адресою:_______, паспорт_______,
виданий ____________ «__»_________ року; Телефон:_________, e-mail: __________ (надалі –
«Заставодавець»), уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У відповідності до цього Договору у випадку порушення Заставодавцем своїх обов'язків за
Основним договором Заставодержатель має право одержати задоволення своїх вимог за
Основним договором за рахунок майна, передбаченого в ст. 3 цього Договору (надалі
іменується “предмет застави"), переважно перед іншими кредиторами Заставодавця.
1.2. Під "Основним договором" в цьому Договорі розуміється Договір про надання фінансового
кредиту N ___ від "___" ____________ ____ р., укладений між Заставодавцем (в Основному
договорі іменується "Позичальник") та Заставодержателем (в Основному договорі
іменується "Ломбард").
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЗАСТАВОЮ
2.1. Заставою, що виникає на підставі цього Договору, забезпечується повне і своєчасне
виконання Заставодавцем Основного договору з урахуванням будь-якого збільшення суми
Основного Договору, з урахуванням можливих змін та доповнень, внесених сторонами в
Основний Договір, а також вимоги Заставодержателя щодо відшкодування витрат,
пов'язаних з пред'явленням вимоги за Основним Договором і зверненням стягнення на
предмет застави, витрат на страхування предмета застави, збитків та штрафних санкцій,
завданих порушенням Основного договору чи умов цього договору.
2.2. Зокрема, але не виключно, застава за цим Договором забезпечує виконання таких
зобов’язань Заставодавця:
●
повністю повернути Заставодержателю суму отриманого кредиту в строк,
встановлений в Основному договорі. Сума кредиту складає : ________ (________)
гривень __ копійок, що є еквівалентом суми ___________ (______________) доларів
США ___ центів, за курсом продажу долару США, розміщеному на офіційному сайті
Приватбанку (https://privatbank.ua).
●
сплатити проценти за користування кредитом в розмірі ___% за добу;
●
сплатити інші платежі відповідно до умов Основного та цього договору.
2.3. Зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до цього Договору, повинно бути
виконано в термін до __._____.______ року.
3. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ
3.1. Предметом застави за цим Договором є рухоме майно Заставодавця а саме: транспортний
засіб: марка_____, модель_____, рік випуску________, колір __________, тип –
____________, номер шасі (кузова, рами)______________, реєстраційний номер________, надалі - «Транспортний засіб» або «Предмет застави».
3.2. Предмет застави належить Заставодавцю на праві власності та зареєстрований на підставі
Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу №__________, виданого __________ року.
3.3. За домовленістю сторін, вартість предмету застави становить ____________ (__________)
грн.____ коп.
3.4. Підписанням цього Договору Заставодавець гарантує, що на дату укладення цього
Договору:

Заставодавець має повне і виключне право на весь Предмет застави, заставлене майно
знаходиться повністю у володінні та користуванні Заставодавця. Під заставою (у тому
числі податковою), арештом, забороною відчуження, будь-якими іншими обмеженнями
не знаходиться, у суперечці не перебуває;
3.4.2. Заставодавець має необхідну за законодавством України правоздатність та дієздатність
для укладення та виконання положень цього Договору;
3.4.3. Укладення і виконання Заставодавцем цього договору не суперечить жодному
положенню угод Заставодавця із третіми особами;
3.4.4. Предмет застави не знаходиться у спільній власності, не є часткою, паєм;
3.4.5. Будь-яка інформація, надана Заставодавцем Заставодержателю щодо Предмету застави,
є дійсною та залишається такою на протязі дії цього Договору;
3.5. Заставодавець підтверджує, що на час укладення цього Договору застави;
3.5.1. Відсутні будь-які інші договори страхування, крім того, де Вигодонабувачем є
Заставодержатель;
3.5.2. Заставодавець погоджується з тим, що без письмової згоди Заставодержателя наступні
застави Предмету застави не допускаються. Угоди, що укладені з порушенням цього
пункту, є недійсними з моменту їх укладення.
3.6. Предмет застави залишається у володінні Заставодавця і буде знаходитися за адресою
___________________________________________.
3.4.1.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Заставодавець зобов'язаний:
4.1.1. На першу вимогу Заставодержателя надавати йому можливість перевірки стану,
правильності використання і умов зберігання Предмету застави, надавати йому
відповідні документи;
4.1.2. Вживати всіх необхідних заходів щодо захисту Предмету застави від будь-яких
посягань третіх осіб;
4.1.3. Без письмової згоди Заставодержателя не здійснювати дій, пов’язаних із зміною права
власності на Предмет застави, його обтяження будь-якими зобов'язаннями, в тому
числі: передачею в оренду ( найом), спільну діяльність, тощо;
4.1.4. Недопускати дій (бездіяльності), що прямо чи опосередковано викликають погіршення
(пошкодження) Предмету застави або будь-яке зменшення його вартості; належним
чином утримувати заставлений автомобіль;
4.1.5. Надавати Заставодержателю відомості про будь-які зміни, що відбулися чи
відбуваються з Предметом застави, не пізніше наступного дня, в тому числі про
посягання на нього з боку третіх осіб;
4.1.6. Сплачувати всі передбачені законодавством України податки та збори, а також нести
інші витрати, пов'язані з Предметом застави та його утриманням;
4.1.7. Одночасно з підписанням цього договору укласти на користь Заставодержателя
(Вигодонабувач) договір страхування (повне КАСКО на весь період кредитування)
Предмету застави у страховій компанії, погодженій з Заставодержателем.
4.2. Заставодавець має право:
4.2.1. В будь-який час до моменту реалізації Предмета застави припинити звернення
стягнення на заставлене майно виконанням забезпеченого заставою зобов'язання або
відповідної простроченої частини зобов'язання.
4.3. Заставодержатель зобов'язаний:
4.3.1. У разі, коли на Предмет застави було звернено стягнення і він був реалізований,
повернути протягом 60 (шістдесяти) днів Заставодавцю грошові кошти, що залишилися
після погашення всієї заборгованості Заставодавця відповідно до Договору позики та
витрат по здійсненню звернення стягнення та реалізації Предмету застави.
4.4. Заставодержатель має право:
4.4.1. Вимагати від будь-яких третіх осіб припинення посягань на Предмет застави;
4.4.2. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для захисту Предмету застави;
4.4.3. Звернути стягнення на Предмет застави відповідно до чинного законодавства України
та цього Договору;

4.4.4.
4.4.5.

4.4.6.

Задовольнити свої вимоги за рахунок сум страхового відшкодування у разі знищення,
пошкодження або зіпсування Предмету застави;
Достроково звернути стягнення на Предмет застави:
●
у разі невиконання Заставодавцем зобов'язань (зобов'язання), передбачених
Основним Договором або цим Договором;
●
у разі смерті Заставодавця;
Вимагати заміни Предмету застави у разі зниження вартості предмету застави, у разі
знищення або пошкодження Предмету застави;

5. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ
5.1. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на Предмет застави при настанні хоча
б однієї з наступних обставин:
●
невиконання або неналежне виконання Заставодавцем умов Основного
Договору (при несвоєчасному поверненні позики повністю або її частини, або
несвоєчасній сплати процентів, комісій тощо) або умов цього Договору, або у інших
випадках, передбачених законодавством України;
5.2. Сторони домовилися про те, що реалізація заставленого майна відбувається в порядку,
встановленому чинним законодавством та цим договором.
5.3. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) Заставодавцем
зобов'язання, що забезпечується заставою відповідно до умов цього Договору,
Заставодержатель з сьомого дня прострочки виконання зобов’язань за Основним договором
має право розпочати процедуру звернення стягнення на предмет застави в порядку,
встановленому чинним законодавством та цим договором, і отримати задоволення за
рахунок предмета застави одним із наступних способів на власний розсуд: або шляхом
набуття права власності на предмет застави; або шляхом продажу предмету застави будьякій третій особі, або шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса, або шляхом
звернення з позовом до суду. Ціна реалізації предмету застави встановлюється за вибором
Заставодержателя або на підставі висновку суб’єкту оціночної діяльності, або за згодою
сторін. Це застереження визначається сторонами як договір про задоволення вимог
Заставодержателя.
5.4. Заставодавець зобов'язується сприяти Заставодержателю і здійснювати на вимогу
останнього будь-які дії, які на думку Заставодержателя, будуть сприяти ефективному
захисту прав Заставодержателя.
5.5. 3а рахунок Предмету застави Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в
повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи проценти,
неустойку, необхідні витрати на утримання (зберігання) заставленого майна, а також
витрати на здійснення звернення стягнення та реалізацію предмету застави.
5.6. У випадку, якщо коштів, виручених від реалізації предмету застави, недостатньо для
задоволення всіх вимог Заставодержателя, останній має право задовольнити свої вимоги за
рахунок іншого майна Заставодавця/Позичальника.
6. УРЕГУЛЮВАННЯ МОЖЛИВИХ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі виникнення між Сторонами цього Договору спорів чи розбіжностей щодо виконання
умов цього Договору чи у зв'язку з його виконанням, Сторони зроблять все необхідне для
урегулювання зазначених розбіжностей шляхом переговорів та взаємних консультацій.
6.2. Спори та розбіжності за цим Договором можуть бути передані на розгляд суду в порядку,
встановленому чинним законодавством.
6.3. У випадку порушення Заставодавцем умов п.п. 3.4.-3.6., 4.1.6 цього договору він сплачує за
першою вимогою Заставодержателя штраф в розмірі______% від вартості Предмету
застави, встановленої в п. 3.3. цього договору.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та його нотаріального
посвідчення і діє до повного виконання його умов.
7.2. У разі часткового виконання Заставодавцем забезпечених заставою зобов'язань за
Договором позики застава зберігається у попередньому обсязі.

7.3. Усі витрати, пов'язані з оформленням та виконанням цього Договору, а також змін і
доповнень до нього, несе Заставодавець.
7.4. Сторони домовились, що з метою реалізації своїх прав та виконання своїх обов’язків за цим
договором будь-які повідомлення, документи, інформація тощо вважається переданою
однією стороною і отриманою іншою стороною, а відповідна сторона вважається
повідомленою у письмовій формі одним або декількома із способів, зазначених нижче за
вибором сторони - відправника:
7.4.1. Шляхом відправлення рекомендованого повідомлення або цінного листа з описом
вкладення «Укрпоштою» або повідомлення «Новою поштою» або за допомогою
кур’єрської служби за адресою сторони, вказаною в цьому договорі.
7.4.2. Шляхом відправлення електронного повідомлення на електронну адресу або на
телефонний номер Сторони, зазначені в цьому договорі. Сторони вважаються
належним чином повідомленими у письмовій формі навіть у випадку відмови від
отримання повідомлення або відсутності Сторони за адресою, вказаною в цьому
договорі.
7.5. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
7.6. У разі зміни реквізитів однієї зі Сторін відповідна Сторона зобов'язана в триденний термін
письмово повідомити другу Сторону.
7.7. Цей Договір складено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один із
яких залишається на зберіганні у справах приватного нотаріуса________________, а інші видаються Сторонам.
7.8. Чоловік (дружина) Заставодавця – ______________________, надав (-а) згоду на укладення
цього договору, що підтверджується заявою, справжність підпису на якій засвідчена
приватним нотаріусом _______________________________року за реєстровим №_____.
7.9. Чоловік (дружина) Заставодержателя – ______________________, надав (-а) згоду на
укладення цього договору, що підтверджується заявою, справжність підпису на якій
засвідчена приватним нотаріусом _______________________________року за реєстровим
№_____.

8. ПІДПИСИ СТОРІН
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ:
____________________________(ПІБ)
________________________________(ПІБ)

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ:

