
Д О Г О В І Р  З А С Т А В И  №__

       м. ________                                                                                                                       «__» _____ 20__року

Акціонерне  товариство  комерційний  банк  “ПриватБанк”,  (далі  —  “Заставодержатель”),
ідентифікаційний  код  юридичної  особи  14360570,  юридична  адреса:  _________________________,  в
особі_____________,  що  мешкає  за  адресою:  __________,  паспорт:  серія___   номер  ____  виданий
________________________ __.___._____ року,  та  діє  на  підставі  довіреності  № ___ від  ________ року,
посвідченої  _____________   приватним/державним нотаріусом  ____________  міського/районного
нотаріального  округу  _________  року  за  реєстром  №  _______-,  (далі  —  “Заставодержатель”),  з  однієї
сторони,  та  

громадянин/ка  України ________________,  який/а  зареєстрований/а  за  адресою:  ____  область,
місто ____, вулиця ____, будинок _____, квартира ____, паспорт: серія ____  номер ____ виданий _____  від
________ р., реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб
—  платників  податків:   ____   (далі  –  “Заставодавець”),  з  іншої  сторони,  разом  за  текстом  договору
іменовані  – Сторони, уклали цей договір застави (далі – “Договір”, “цей Договір”) про наступне: 

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
Терміни і визначення, що вживаються в цьому Договорі використовуються у наступному значенні:

Термін Визначення

1. Кредитний
договір

Кредитний  договір  №  _______________ від  ________ 20__  року, укладений  між
Заставодержателем та Позичальником, а також усі додаткові договори, угоди, додатки,
зміни та доповнення до нього, в тому числі щодо суми зобов’язань, строків їх виконання,
розміру  процентів,  комісійних  винагород  та  інших  умов,  які  є  чинними  на  момент
укладання цього Договору або можуть бути укладені після його укладання.

2. Зобов’язання

Заставою за цим Договором забезпечується виконання зобов’язань Позичальника, що
випливають з Кредитного договору.
(і) Зміст та розмір основного зобов’язання за Кредитним договором, строк і порядок
його виконання: 

-  розмір  кредиту  (ліміт  кредитування)  в  сумі,  що  не  перевищує  ____  __(  сума  
прописом)_валюта;

-  граничний  (максимальний)  термін  виконання  у  повному  обсязі  зобов'язань  з
погашення  заборгованості  за  кредитом,  сплати  нарахованих  процентів,
винагороди встановлюється не пізніше «__» ___________20___ року  або в інший
термін  /  строк  у  разі  дострокового  погашення  у  випадках,  передбачених
Кредитним  договором.  При  цьому  порядок  та  строки/терміни,  виконання
вказаних зобов'язань визначаються у Кредитному договорі;

- сплата процентів за користування кредитом в розмірі -    ________  (.....)    % (_______
процентів) річних на умовах та в порядку  визначеному Кредитним договором, з
можливістю збільшення розміру процентної ставки,  у випадку порушення умов
Кредитного договору, на умовах та в порядку, визначеному Кредитним договором,
але в будь-якому випадку не більше 42% (сорока двох процентів) річних;

-  сплата  процентів  від  суми  неповернутого в  строк кредиту  у  відповідності  до
частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України у розмірі процентів річних від
простроченої  суми заборгованості,  у  разі  порушення  Позичальником терміну /
строку повернення кредиту, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу
строку, встановленого згідно з умовами Кредитного договору, але в будь-якому
випадку не більше ________ (_______ процентів) річних;

-  сплата  винагород  (комісій)  на  умовах,  в  порядку  та  у  розмірі,  визначеному
Кредитним договором;

- сплата можливої неустойки (пені, штрафів) на умовах, в порядку та у розмірі,
визначеному Кредитним договором;

-  відшкодування  витрат,  пов’язаних  з  пред’явленням  вимог  за  Кредитним
договором,  та  збитків,  завданих  порушенням  умов  Кредитного  договору,  під
якими розуміються витрати, понесені Заставодержателем, втрата ним грошових



коштів, у тому числі витрати та збитки, пов’язані з несвоєчасним відшкодуванням
сум, наданих (сплачених) Заставодержателем за Кредитним договором, а також
неодержані  Заставодержателем  доходи  та  інші  платежі,  що  підлягають  сплаті
згідно з Кредитним договором.

(іі). Заставою за цим Договором також забезпечуються вимоги Заставодержателя, які
можуть  виникнути  в  майбутньому  із  Кредитного  договору  та/або  змін  до  нього,
зокрема, у разі:

 продовження  строку  користування  кредитними  коштами  (кредитом)  чи
строку здійснення кредитної операції;
 збільшення  процентної  ставки/винагороди  (комісії)  за  кредитом  чи  зміні
способу нарахування процентів/винагород (комісій); 
 припинення  (розірвання,  новації)  Кредитного  договору  чи  відмови
Заставодержателя від надання кредитних коштів (кредиту)/здійснення кредитної
операції,  якщо в результаті  зазначеного залишились невиконані  зобов’язання,
що виникли в період дії Кредитного договору;
 зміни валюти виконання грошових зобов’язань за Кредитним договором;
 зміни  графіку  (-ів)  виконання  грошових  зобов‘язань  за  Кредитним
договором;
 зміни інших умов Кредитного договору,  що не  призводять  до  збільшення
суми кредиту. 

Такі вимоги Заставодержателем вважаються забезпеченими заставою відповідно до
умов цього Договору без необхідності внесення змін до нього.

3. Позичальник

_______________паспорт:  серія  ____  номер  ____  виданий  ____  р.,  реєстраційний
номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб —
платників податків:  ____ ,  який(-а) зареєстрований(-а) (мешкає) за адресою: _____,
м. ____, буд. ____, кв. ____.

Терміни  і  визначення,  що  використовуються  за  текстом  цього  Договору,  визначаються  чинним
законодавством України, цим Договором та Кредитним договором.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Заставодавець  з  метою  забезпечення  належного  виконання  Зобов'язання,  що  випливає  з

Кредитного договору, передає, а Заставодержатель приймає в заставу в порядку і на умовах, визначених
цим Договором Предмет застави, що належить Заставодавцю на праві власності.

Також  заставою,  встановленою  цим  Договором,  забезпечуються  вимоги  Заставодержателя  щодо
відшкодування будь-яких витрат та збитків Заставодержателя, пов‘язаних з невиконанням або неналежним
виконанням Заставодавцем умов цього Договору, а також вимоги Заставодержателя щодо відшкодування
витрат Заставодержателя, пов‘язаних зі зверненням стягнення на Предмет застави за цим Договором, витрат
на утримання і збереження Предмета застави, зазначеного в пункті 1.2. цього Договору, а також витрат по
реєстрації Предмету застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, витрат по внесенню змін в
запис  у  Державному реєстрі  обтяжень  рухомого  майна,  витрат  по  виключенню запису  про  реєстрацію
Предмету застави з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та витрат по здійсненню запису про
звернення стягнення на Предмет застави, якщо такі витрати зроблені Заставодержателем.

1.2. Предметом застави є:
1.2.1.  Транспортний  засіб, що  належить  Заставодавцю  на  праві  власності та  має  наступні

характеристики:
марка _________________;
рік випуску _____;
модель/комерційний опис ________________;
державний реєстраційний номер __________________, 
номер шасі (кузова, рами)/ідентифікаційний номер транспортного ___,;
колір ___;
об’єм  двигуна_____;
Місцезнаходження_____;  
Свідоцтво про реєстрацію серія ___ №________________ від ____року, виданий _______;
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Договір купівлі-продажу, на підставі якого Заставодавцем набуто у власність Предмет застави (далі
— Договір купівлі-продажу). 
Предмет застави передається в заставу разом з усіма його приналежностями та всіма складовими частинами.

1.3.  За взаємною згодою Сторін вартість Предмету застави визначається без ПДВ згідно Договору
купівлі-продажу і становить __________ гривень, без ПДВ.

1.4. Сторони погоджуються з тим, що у випадку задоволення вимог Заставодержателя за рахунок
Предмета застави у будь-якому випадку його вартість буде визначатися на підставі акту незалежної оцінки
або встановлюватися за домовленістю сторін на дату задоволення таких вимог.

1.5.  Станом на дату укладання цього Договору Предмет застави за цим Договором  є Предметом
застави тільки за цим Договором.

1.6.  Ризик  випадкової  загибелі,  знищення,  псування  або  пошкодження  Предмета  застави  несе
Заставодавець.

1.7. Заставодавець зберігає за собою право володіння, користування та розпорядження Предметом
застави  з  урахуванням  обмежень,  встановлених  цим  Договором  та  чинним  законодавством  України,
зокрема, але не виключно:

1.7.1. Заставодавець не має права без письмової згоди Заставодержателя вчиняти будь-які дії,  що
можуть вплинути, як безпосередньо, так і опосередковано, як тепер, так і в майбутньому, на кількісні та
якісні показники Предмету застави, зокрема:

Заставодавець не повинен без попередньої письмової згоди Заставодержателя:
 розпоряджатись будь-яким чином Предметом застави або його частиною; 
  зменшувати без  належних на те  підстав,  наявність яких повинна бути письмово обґрунтована

Заставодавцем, якісні та кількісні показники Предмета застави; 
 проводити капітальний ремонт Предмета застави; 
 укладати стосовно Предмета застави договори оренди (найму), лізингу, та будь-які інші договори,

що встановлюють обтяження Предмета застави;
 передавати  Предмет  застави  як  внесок  до  статутного  капіталу  будь-якого  господарського

товариства;
 використовувати Предмет застави в цілях таксі, прокату, каршерінгу;
 здійснювати будь-які поліпшення Предмета застави. 
1.7.2. У разі якщо Заставодавцем Предмет застави було поліпшено, всі такі поліпшення вважаються

Предметом застави відповідно до цього Договору.
1.8. Наступні передачі в заставу Предмета застави  протягом дії цього Договору  без  отримання

попередньої письмової згоди (дозволу) Заставодержателя забороняються.
1.9. Предмет Застави за цим Договором може бути замінений за письмовою згодою та/або на вимогу

Заставодержателя  іншим  майном,  а  також  попереднього  укладання  між  Заставодержателем  та
Заставодавцем відповідних договорів застави/іпотеки майна, яким буде замінений Предмет застави.

1.10. При частковому виконанні Зобов’язання застава, встановлена цим Договором, зберігається у 
первісному обсязі.

1.11. Заставодавець підтверджує, що в разі переводу боргу за Кредитним договором на будь-якого 
нового боржника, він надає згоду на те, що застава, встановлена цим Договором, забезпечуватиме 
виконання зобов'язань новим боржником та, відповідно до цього Договору, Заставодавець зобов’язується 
відповідати за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за Кредитним договором новим 
боржником в повному обсязі.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Заставодержатель має право:
2.1.1.  Без  будь-яких  обмежень  зі  сторони  Заставодавця  (або  третьої  особи,  у  якої  зберігається

Предмет  застави)  перевіряти  документально  та  фактично  наявність,  стан,  умови  експлуатації  та/або
зберігання Предмета застави та його захист від посягань третіх осіб, а також виконання Заставодавцем його
зобов’язань за цим Договором, а також у будь – який час протягом строку дії  цього Договору вимагати
будь-яку необхідну документацію для здійснення контролю за виконанням Заставодавцем своїх зобов’язань
за цим Договором, зокрема, але не виключно: документи, що необхідні для перевірки та підтверджують
наявність, умови зберігання, збереження та користування, стан Предмета застави, а також наявність права
власності Заставодавця на Предмет застави.

2.1.2. У випадку використання Предмета застави не за призначенням, вчинення Заставодавцем чи
третіми особами дій, які погіршують стан Предмета застави, вимагати від Заставодавця припинення таких



дій, а якщо вони будуть продовжуватися - вимагати дострокового виконання Зобов'язань, забезпечених цим
Договором, а в разі невиконання такої вимоги - задовольнити свої вимоги за рахунок Предмета застави в
порядку, передбаченому цим Договором.

2.1.3. У випадку невиконання Заставодавцем зобов'язань щодо страхування Предмета застави (пункт
2.4.4 Договору) або несплати щорічних страхових платежів, вимагати дострокового виконання Зобов'язань,
забезпечених цим Договором, або самостійно застрахувати Предмет застави в своїх інтересах та вимагати
від Заставодавця відшкодування витрат по страхуванню Предмета застави.

2.1.4. Вимагати дострокового виконання Зобов'язання, а якщо вимога не буде задоволена, незалежно
від настання строку виконання Зобов’язання, звернути стягнення на Предмет застави, у тому числі у разі:

 якщо інша, ніж Заставодержатель, особа набула права звернення стягнення на Предмет застави;
 порушення  Заставодавцем  встановлених  цим  Договором  правил  про  наступну  заставу,  про

розпорядження Предметом застави, про його заміну;
 невиконання та/або неналежного виконання Позичальником Кредитного договору (у тому числі

й  щодо  сплати  будь-яких  платежів,  які  повинні  здійснюватися  відповідно  до  Кредитного
договору);

 якщо Заставодавець порушив свої обов’язки щодо зберігання, збереження, користування та/або
страхування чи використання Предмета застави за призначенням;

 будь-якої передачі у володіння, користування Предмета застави іншій особі чи розпорядження
Заставодавцем Предметом застави без письмової згоди Заставодержателя;

 знищення чи пошкодження Предмета застави, в разі реквізиції Предмета застави та у випадку,
якщо  Заставодавець  на  вимогу  Заставодержателя  не  відновив  його  або,  за  згодою
Заставодержателя, не замінив іншим рівноцінним майном;

 якщо Заставодавець не попередив Заставодержателя про всі відомі йому права та вимоги інших
осіб  на  Предмет  застави,  у  тому  числі  й  ті,  що  не  зареєстровані  у  встановленому  чинним
законодавством України порядку;

 якщо будь-яка  інформація  Заставодавця та/або Позичальника,  надані  документи щодо цього
Договору чи Кредитного договору виявились недостовірними після того, як вони були надані чи
підтверджені;

 припинення  основної  діяльності  Заставодавця  як  фізичної  особи  —  підприємця  та/або
Позичальника як фізичної особи — підприємця, втрати його працездатності з будь-яких причин
та/або  в  разі  смерті,  а  також у  випадку  порушення  провадження  у  справі  про  відновлення
платоспроможності Заставодавця та/або Позичальника або визнання його банкрутом;

 у  разі  порушення  Заставодавцем  інших  обов’язків,  встановлених  цим  Договором  та/або
порушення  Позичальником  обов’язків,  встановлених  Кредитним  договором,  та  в  інших
випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.1.5.  У  випадку  невиконання  Зобов'язань,  а  також  в  інших  випадках,  передбачених  цим  Договором,
задовольнити свої вимоги за рахунок Предмета застави у порядку, передбаченому чинним законодавством
України.

2.1.6.  Якщо сума,  отримана від реалізації  Предмета застави,  виявиться недостатньою для повного
задоволення вимог Заставодержателя, задовольнити свої вимоги за рахунок іншого майна Позичальника.

2.1.7. У разі настання страхових випадків, передбачених договором страхування Предмета застави,
отримати суму страхового відшкодування, з метою задоволення своїх вимог.

2.1.8.  Без  отримання  згоди  Заставодавця  відступати  права  за  цим  Договором та  права  вимоги  за
Кредитним договором третім особам. Повідомлення про відступлення прав вимоги за цим Договором та
права  вимоги за  Кредитним договором направляється Заставодавцю в  порядку та у  строки передбачені
чинним законодавством України.

2.2. Заставодержатель зобов’язаний:
2.2.1. В порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити реєстрацію обтяження

Предмету застави у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. 
2.2.2.  У  разі  порушення  Зобов’язання  надіслати  Заставодавцю  у  встановленому  чинним

законодавством України порядку письмову вимогу про усунення порушень.
2.2.3. Не пізніше ніж за п’ять днів письмово попередити Заставодавця про намір здійснити перевірку

документально та/або шляхом огляду наявності, стану, умов збереження та використання Предмету застави.
2.2.4.  У випадку реалізації  Предмета застави Заставодержателем повернути Заставодавцю різницю

між вирученою грошовою сумою та  розміром  вимог,  забезпечених  заставою відповідно  до  умов цього



Договору,  якщо  виручена  сума  буде  більшою  за  розмір  вимог,  визначених  на  момент  фактичного  їх
задоволення.

2.3. Заставодавець має право:
2.3.1.  Володіти,  користуватися  та  розпоряджатися  Предметом  застави  відповідно  до  його

призначення, з урахуванням обмежень встановлених цим Договором.
2.3.2.  Відчужувати  Предмет  застави  за  згодою Заставодержателя  за  умови  спрямування  коштів,

виручених від його реалізації на погашення заборгованості за Кредитним договором.
2.3.3.  Припинити  звернення  стягнення  на  Предмет  застави  шляхом  виконання  Зобов'язань,

забезпечених цим Договором.
2.4. Заставодавець зобов’язаний:
2.4.1. Вживати заходів щодо збереження Предмету застави, не допускати зменшення його вартості.
2.4.2.  Без отримання попередньої письмової згоди (дозволу) Заставодержателя не відчужувати  не

міняти, не передавати Предмет застави в найм (оренду), заставу, лізинг, та не обтяжувати будь-яким чином
Предмет застави, не змінювати адресу місцезнаходження Предмета застави,  що зазначена в п.  1.2.  цього
Договору, не надавати будь-яким третім особам повноваження щодо керування Предметом застави.

Виключно на підставі письмової згоди Заставодержателя та за умови отримання відповідних дозволів,
рішень тощо (якщо отримання таких дозволів, рішень, дій, тощо вимагається згідно чинного законодавства
України) здійснювати поліпшення Предмета застави.

2.4.3. Забезпечувати утримання та експлуатацію Предмета застави в належних умовах та справному
технічному стані із дотриманням всіх технічних та інших вимог і правил, в тому числі своєчасно проводити
за  свій  рахунок  ремонт  Предмета  застави,  відновлювальні  та  профілактичні  роботи  для  забезпечення
справного технічного та експлуатаційного стану Предмета застави.

Заставодавець зобов'язаний без отримання попередньої письмової згоди (дозволу) Заставодержателя
та/або з порушенням норм законодавства не здійснювати переобладнання Предмету застави. 

2.4.4.  В  день  укладення  цього Договору  забезпечити  страхування  Предмета  застави  у  страховій
компанії,  погодженій  з  Заставодержателем,  з  обов’язковим  погодженням  з  Заставодержателем  проектів
договорів  страхування  на  суму ринкової  вартості  Предмета  застави,  визначеної  відповідною страховою
компанією  за  встановленими  чинним  законодавством  України  методиками,  від  погоджених  з
Заставодержателем ризиків на користь Заставодержателя на весь строк дії Кредитного договору або на один
рік  з  наступним  його  (договору  страхування)  переукладенням/продовженням  на  період  до  повного
погашення заборгованості за Кредитним договором.

Заставодавець  зобов’язаний  надавати  Заставодержателю  документи,  що  підтверджують  факт
належного  виконання  Заставодавцем  своїх  зобов’язань,  а  саме:  договір  страхування,  документ,  що
підтверджує сплату страхового платежу у повній сумі в день укладення цього Договору або не пізніше ніж
за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до закінчення попереднього оплаченого періоду страхування, у разі
здійснення  Заставодавцем  чергового  страхового  платежу,  продовження/переукладення  договору
страхування.

В разі  здійснення Заставодержателем за власний рахунок страхування Предмета застави,  згідно п.
2.1.3.  цього Договору,  Заставодавець зобов'язаний відшкодувати всі  витрати Заставодержателя,  які  були
здійснені ним у зв'язку із страхуванням Предмета застави, протягом 3 (трьох) календарних днів від дати
отримання вимоги Заставодержателя. 

2.4.5.  Не  чинити  ніяких  перешкод,  всіма  способами  та  засобами  сприяти  здійсненню
Заставодержателем фактичної та документальної перевірки наявності та стану Предмету застави,  в тому
числі в здійсненні Заставодержателем перевірки умов його зберігання та користування/експлуатації.  Для
належного  виконання  своїх  зобов’язань,  передбачених  цим  підпунктом  Договору,  Заставодавець
зобов’язується  надавати на  вимогу Заставодержателя  всі  документи,  необхідні  для  перевірки наявності,
стану та умов користування/експлуатації Предмету застави, забезпечувати працівникам Заставодержателя
вільний доступ до Предмету застави, а також вчиняти на вимогу працівників Заставодержателя будь-які
інші  дії,  необхідні  для  реалізації  Заставодержателем  свого  права,  передбаченого  пунктом  2.1.1.  цього
Договору, в тому числі забезпечити наявність Предмета застави за його місцезнаходженням, визначеним у
1.2. цього Договору, на дату здійснення перевірки Предмету застави.

2.4.6.  Повідомляти  Заставодержателя  про  всі  зміни,  що  відбулися  чи  відбуваються  або  можуть
відбутися з Предметом застави (у тому числі відносно документів, що стосуються Предмета і застави, про
будь–які загрозу знищення, пошкодження, псування чи погіршення стану Предмета  застави, а також про
будь – які обставини, що можуть негативно вплинути на права  Заставодержателя за цим Договором та
Кредитним договором, в тому числі про будь-які дії третіх осіб стосовно Предмета застави, зокрема подання



будь-якого  позову  у  відношенні  Предмета  застави) та  про  настання  страхових  випадків,  визначених
договором страхування, протягом двох робочих днів з моменту, коли  про вказані обставини стало відомо
Заставодавцю.

2.4.7.  У  випадку  значного  зменшення  вартості  Предмета  застави  або  його  знищення,  замінити
Предмет застави іншим майном такої ж або більшої вартості або надати додаткове забезпечення.

2.4.8.  Використовувати  майно,  що  є  Предметом  застави,  на  території  України  (за  виключенням
тимчасово  окупованих  територій  України)  та  без  попередньої  письмової  згоди  Заставодержателя  не
перетинати на ньому державний кордон України (в т.ч.  контрольні пункти в’їзду-виїзду/адміністративний
кордон з тимчасово окупованими територіями України)  до повного виконання Зобов’язання.  У випадку
прострочення виконання  Зобов’язання та  реєстрації  Заставодержателем в Державному реєстрі  обтяжень
рухомого майна відомостей про звернення стягнення на Предмет застави, забезпечити постійну наявність
Предмета застави за його місцезнаходженням, визначеним у п. 1.2.  цього Договору. 

2.4.9.  У  разі  невиконання  Зобов'язань,  забезпечених  цим  Договором,  не  перешкоджати
Заставодержателю  у  здійснені  заходів,  направлених  на  задоволення  його  вимог  за  рахунок  Предмета
застави. 

2.4.10. Відшкодувати в повному обсязі витрати та збитки, які виникли у Заставодержателя в зв’язку
з невиконанням Заставодавцем зобов’язань за цим Договором, а також витрати Заставодержателя, пов’язані
із зверненням стягнення на Предмет застави.

2.4.11.  Протягом 30  (тридцяти)  календарних  днів  з  дня  настання  відповідних  змін  письмово
повідомити  Заставодержателя  про  зміну  реєстрації  та/або  місця  постійного  проживання,   зміну  місця
працевлаштування, прізвища, імені, по – батькові,  банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів,
адреси електронної пошти тощо, та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію цього Договору та
належне  виконання  Сторонами  зобов’язань  за  ним.  Зобов’язання  Заставодавця,  передбачене  цим
підпунктом  Договору,  вважається  належним  чином  виконаним  в  день  отримання  Заставодержателем
відповідного повідомлення Заставодавця (про настання змін) з наданням підтверджуючих документів.

У  разі  невиконання/неналежного  виконання  Заставодавцем  своїх  зобов’язань,  передбачених  цим
підпунктом  Договору,  Заставодавець  несе  ризик  настання  для  себе  несприятливих  наслідків  (в  т.ч.
неотримання повідомлень Заставодержателя).

2.4.12. Забезпечити вільний доступ суб'єкту оціночної діяльності до Предмета застави при проведенні
його оцінки у випадках, передбачених умовами цього Договору, а також надати достовірну інформацію і
документи щодо Предмета застави, необхідні для проведення його оцінки.

2.4.13. Виключно за умови отримання попередньої письмової згоди Заставодержателя здійснювати
виготовлення дублікатів оригіналів документів, що засвідчують право власності Заставодавця на Предмет
застави  (в  т.  ч.  документів,  що  підтверджують  реєстрацію  Предмета  застави),  а  також  виключно  за
попередньою  письмовою  згодою  Заставодержателя  вчиняти  інші  дії,  спрямовані  на  отримання  нових
правовстановлюючих та реєстраційних документів на Предмет застави (його частину), а також дії  щодо
Предмета  застави,  які  матимуть  наслідком  необхідність  отримання  нових  правовстановлюючих  та
реєстраційних документів.

2.4.14.  На  вимогу  Заставодержателя  у  строк  протягом  20  (двадцяти)  календарних  днів  з  дати
отримання від Заставодержателя письмового повідомлення з цього приводу, замовити за власний рахунок
проведення  оцінки  Предмету  застави  у  суб’єкта  оціночної  діяльності  та  надати  звіт  про  проведення
незалежної (експертної) оцінки.

3. ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ЗАСТАВИ.
3.1.  Право  застави  виникає  у  Заставодержателя  з  моменту  нотаріального  посвідчення  цього

Договору.  Пріоритет  права  Заставодержателя  на  задоволення  своїх  вимог  за  рахунок  Предмета  застави
відносно  вимог  інших  осіб  виникає  з  моменту  державної  реєстрації  обтяжень  Предмету  застави  в
Державному реєстрі  обтяжень рухомого майна  в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання Зобов’язання  в цілому або в частині, а також
у  інших  випадках,  передбачених  цим  Договором,  Кредитним  договором  або  чинним  законодавством
України, Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги за рахунок Предмета застави в порядку,
передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

3.3. Заставодержатель  вправі  задовольнити  за  рахунок  Предмета  застави  свої  вимоги,
передбачені Кредитним договором, у повному обсязі. 

3.4. Застава припиняється:
а) виконанням у повному обсязі Зобов’язань;



б) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ
4.1. Звернення стягнення на Предмет застави здійснюється у випадках, передбачених цим Договором, та

відповідно до чинного законодавства України:
4.1.1. на підставі рішення суду;
4.1.2.  на  підставі  виконавчого  напису  нотаріуса.  Із  підписанням  цього  Договору  Заставодавець

погоджується,  що  для  вчинення  виконавчого  напису  є  достатнім  подання  Заставодержателем
нотаріусу наступних документів,  що підтверджують безспірність заборгованості  за  Зобов’язанням:
заяви про порушення Зобов'язання та (або) умов цього Договору, розрахунку заборгованості, свого
примірника цього Договору.

4.1.3.  одним із  наступних способів  звернення  стягнення  в  позасудовому порядку,  передбачених цим
Договором, а саме:

 передача Предмета застави у власність Заставодержателя в рахунок виконання Зобов’язання,
що забезпечується цим Договором; 

 продаж/передача Заставодержателем Предмета застави третій особі-покупцю будь-яким не
забороненим Законодавством способом;

4.1.4.  іншими  способами,  передбаченими  чинним  законодавством  України  на  момент  звернення
стягнення та умовами цього Договору.

Використання  позасудового  способу  звернення  стягнення  на  предмет  застави  не  позбавляє
Заставодержателя права звернутися до суду для звернення стягнення на Предмет застави у примусовому
порядку.

Спосіб звернення стягнення на Предмет застави Заставодержатель визначає самостійно в порядку та
на умовах, визначених чинним законодавством України.

4.2.  Заставодержатель набуває право звернути стягнення та  реалізувати Предмет застави у випадках,
передбачених умовами цього Договору та чинним законодавством України, в тому числі якщо у момент
настання строку/терміну виконання Зобов’язання воно не буде виконано.

Також  Заставодержатель  набуває  право  звернення  стягнення  на  Предмет  застави  незалежно  від
настання  строку/терміну  виконання  Зобов’язання  у  випадках,  визначених  цим  Договором  та  чинним
законодавством України, зокрема в разі, якщо будь-яка з запевнень та гарантій, наданих Заставодавцем у
відповідності з цим Договором, виявиться (стане) недійсною та/або інша особа набула права стягнення на
Предмет застави,  та/або у разі  зменшення вартості  Предмета застави,  та/або якщо ліквідність Предмета
застави втрачена, тощо.

4.3. Заставодержатель має право на власний розсуд визначити позасудовий спосіб звернення стягнення
на  Предмет  застави,  а  саме:  отримання  Предмета  застави  Заставодержателем  у  власність  в  порядку,
визначеному цим Договором та чинним законодавством України, або продаж Предмета застави від імені
Заставодавця шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем або на публічних
торгах.

4.3.1. У разі прийняття рішення про звернення стягнення на Предмет застави в позасудовому порядку,
Заставодержатель  зобов’язаний  повідомити  Заставодавця  та  Позичальника,  а  також інших
зареєстрованих  обтяжувачів,  якщо  такі  будуть  встановлені,  шляхом  надіслання  письмового
повідомлення  про  порушення  зобов’язання  (не  виконання  вимог  Заставодержателя),  забезпечення
виконання яких передбачено цим Договором. При цьому Сторони досягли згоди,  що посилання в
зазначеному  повідомленні  на  право  іншої  особи,  яка  має  право  на  обтяження  Предмету  застави,
здійснюється  лише  у  випадку  наявності  у  Заставодержателя  на  момент  відправлення  вказаного
повідомлення  такої  інформації,  отриманої  Заставодержателем  із  Державного  реєстру обтяжень
рухомого майна.

4.3.2. Якщо протягом 30 календарних днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого
майна відомостей  про  звернення  стягнення  на  Предмет  застави  Зобов’язання  залишилось
невиконаним,  і  в  разі  якщо  Предмет  застави  знаходиться  у  володінні  Заставодавця,  останній
зобов’язаний передати Предмет застави у володіння Заставодержателю за актом приймання-передачі.

Після  передачі  Предмета  застави  у  володіння  Заставодержателя,  Заставодержатель  має  право
задовольнити забезпечені заставою вимоги шляхом набуття права власності на такий Предмет застави
(якщо боржник або інші зареєстровані обтяжувачі в порядку, передбаченому чинним законодавством
України,  не  висловили  заперечення  проти  переходу  права  власності  на  Предмет  застави  до



Заставодержателя) або продажу/передачі Заставодержателем такого Предмету застави третій особі-
покупцю будь-яким не забороненим чинним законодавством України способом. Цей пункт Договору є
достатньою  правовою  підставою  для  переходу  права  власності  на  Предмет  застави  до
Заставодержателя  та  для  перереєстрації  Заставодержателем  на  себе  права  власності  на  Предмет
застави або для продажу/передачі Заставодержателем Предмету застави третій особі-покупцю будь-
яким не забороненим чинним законодавством України способом. 

У  будь-якому  випадку  вартість  (остаточна  ціна)  Предмета  застави  для  цілей  його  передачі  у
власність Заставодержателю або для цілей його продажу/передачі від імені Заставодавця визначається
Заставодержателем  самостійно  без  додаткового  погодження  з  Заставодавцем  на  підставі  звіту
(висновку) суб’єкта оціночної діяльності.
Застереження:  Цим Договором Заставодавець  відповідно до пункту 4.6.  цього Договору,  доручає
Заставодержателю  укласти  договір  на  проведення  оцінки  Предмета  застави  з  метою  реалізації
положень цього Договору.

4.3.3. Для реалізації Заставодержателем права звернути стягнення на Предмет застави одним із способів,
визначених в підпункті 4.1.3. цього Договору, Заставодавець, керуючись нормами Цивільного кодексу
України щодо представництва, доручає Заставодержателю представляти інтереси Заставодавця в усіх
державних  органах,  органах  місцевого  самоврядування  у  відносинах  з  будь-якими  установами,
організаціями та підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форми
власності з питань, пов’язаних із Предметом застави, підписувати відповідні заяви та запити, укладати
договори,  в  тому  числі  Договір  купівлі-продажу  Предмета  застави,  підписувати  накладні,  акти
приймання  -  передачі  майна,  що  становить  Предмет  застави  тощо,  вчиняти  необхідні  дії  щодо
продажу/передачі Предмета застави, його оцінки, зберігання тощо, вимагати повернення майна, що
становить Предмет застави зі зберігання а також отримувати/передавати Предмет застави та будь-які
документи  відносно  Предмета  застави.  Сторони  домовились,  що  виконання  Заставодержателем
зазначеного доручення здійснюється на підставі цього Договору без видачі окремої довіреності та не
може бути достроково припинено, скасовано, відкликано або іншим способом позбавлено чинності.

4.3.4.  Після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги Заставодержателя щодо
виконання основного зобов’язання не припиняють свою дію.

4.4. Заставодержатель розподіляє доходи від продажу Предмета застави в такій черговості: 
 покриття витрат на організацію продажу Предмета застави;
 задоволення власної забезпеченої заставою вимоги;
 задоволення забезпечених обтяженням вимог обтяжувачів з нижчим пріоритетом;
 повернення решти Заставодавцю.

4.5. У разі прийняття рішення про звернення стягнення на Предмет застави, в тому числі в позасудовому
порядку або після  вчинення  виконавчого напису нотаріусом,  Заставодавець зобов’язується на письмову
вимогу  Заставодержателя  передати  Предмет  застави  (на  підставі  цього  Договору  та/або  рішення  суду)
Заставодержателю  або  іншій  особі,  визначеній  Заставодержателем,  протягом  трьох  робочих  днів  в
управління на період до його реалізації у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим
Договором.

Заставодержатель або інша особа, визначена Заставодержателем як управитель за цим Договором, має
наступні права, але невиключно: 

 встановлювати або змінювати режим охорони Предмету застави; 
 укладати будь-які правочини (оренди, користування, зберігання, охорони, тощо) щодо Предмету

застави, спрямовані на збереження та отримання доходів від управління Предметом застави;
 вступати у правовідносини з третіми особами як управитель та Заставодержатель для реалізації

своїх прав;
 отримувати  будь-які  документи,  в  тому  числі  правовстановлюючі,  зокрема:  звертатися  за

дублікатами  цих  документів.  Сторони  погоджуються,  що  таким  правом  Заставодержатель
наділений  також  у  випадку  порушення  Заставодавцем  своїх  зобов’язань  з  передачі  Предмету
застави в управління Заставодержателю.

Доходи,  отримані  Заставодержателем від  управління  Предметом застави,  спрямовуються  останнім
самостійно на погашення Зобов’язання за Кредитним договором.

4.6. Із підписанням цього Договору Заставодавець безвідклично доручає Заставодержателю, при настанні
передбачених  цим  Договором  випадків  отримання  незалежної  (експертної)  оцінки  Предмету  застави,
замовити  проведення  такої  оцінки  Предмету  застави  суб’єкту  оціночної  діяльності,  кандидатура  якого



визначається  Заставодержателем  самостійно,  за  умови,  що  такий  суб’єкт  оціночної  діяльності  має  всі
визначені  чинним  законодавством  України  повноваження  на  здійснення  оціночної  діяльності.  Сторони
домовились,  що  таке  доручення  відповідно  Закону  України  „Про  оцінку  майна,  майнових  прав  та
професійну  оціночну  діяльність  в  Україні”  надає  Заставодержателю  повний  обсяг  прав  (в  тому  числі
подавати  заяви  та  документи,  на  власний  розсуд  погоджувати  будь-які  умови  договору  на  проведення
оцінки та укласти такий договір,  виконувати інші  дії,  необхідні  для отримання незалежної  (експертної)
оцінки  Предмету  застави),  необхідних  для  замовлення  ним  оцінки  Предмету  застави.  При  цьому
Заставодавець  свідчить  що,  виконання  дій,  визначених  цим  пунктом  Договору,  здійснюється
Заставодержателем на підставі цього Договору, без отримання будь-якої окремої довіреності.

5. ГАРАНТІЇ
5.1. Заставодавець підтверджує, що на момент укладення цього Договору:

5.1.1. Предмет застави є власністю Заставодавця і він (Заставодавець) ніяким чином не обмежений
у розпорядженні Предметом застави, з урахуванням умов цього Договору, на нього (Предмет застави) може
бути звернуто стягнення.  Предмет застави не знаходиться у спільній частковій власності,  не є  внеском
Заставодавця  до  статутного  (складеного)  капіталу  будь-якого  господарського  товариства  чи  спільну
діяльність.

5.1.2. Предмет  застави  не  є  предметом  застави  за  іншими  договорами  застави,  не  обтяжений
іншими  зобов’язаннями,  в  тому  числі  не  перебуває  в  користуванні  (оренді)у  третіх  осіб,  нікому  не
відчужений, не є предметом судового спору і не перебуває під забороною (арештом) та у податковій заставі,
не обтяжений будь-якими іншими боргами чи зобов’язаннями, жодні треті особи не мають на нього будь-
яких прав,  в  тому числі  прав  та  вимог,  що підлягають  державній  реєстрації  або  можуть реєструватися
відповідно до чинного законодавства України.

5.1.3. Не існує довіреностей (інших документів), виданих Заставодавцем третім особам, що свідчать
про право останніх розпоряджатись тим чи іншим чином Предметом застави.

5.1.4.  Предмет застави знаходиться у справному технічному стані.
5.1.5. На  момент  укладення  цього  Договору  не  існує  обставин,  подій,  що  створюють  загрозу

належному виконанню цього Договору (судові справи, вимоги третіх осіб тощо) та/або внаслідок існування
яких  укладання  цього  Договору,  цей  Договір  взагалі  або  будь-яка  його  частина  можуть  бути  визнані
недійсними.

5.1.6.  На  момент укладення  цього Договору відсутні  будь-які  обмеження  (в  тому числі  у  вигляді
рішень,  ухвал  суду,  укладених правочинів  тощо),  які  б  забороняли та/або унеможливлювали укладання
цього Договору.

5.1.7.  Заставодавець  є  повністю  дієздатною  особою  та  укладення  цього  Договору  не  потребує
узгодження з третіми особами згідно з чинним законодавством України.

5.2. У випадку пред’явлення будь–яких претензій та вимог третіх осіб стосовно Предмета застави,
такі претензії повинні бути врегульовані за рахунок Заставодавця. 

5.3. Заставодавець гарантує, що документи та інформація, надані ним при укладенні цього Договору,
існують  тільки  в  тій  редакції,  в  якій  вони  надані  Заставодержателю,  і  що  ці  документи  є  чинними,  а
інформація є повною і достовірною.

Заставодавець  усвідомлює,  що  у  разі  надання  Заставодержателю  нечинних  документів  та/або
недостовірної інформації, він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності згідно з нормами
Кримінального кодексу України.

5.4. Заставодавець повинен дотримуватися гарантій на протязі строку дії  Договору.  Заставодавець
відшкодовує збитки Заставодержателя у випадку порушення гарантій та Заставодержатель набуває права
звернення стягнення на Предмет застави.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ СТОРІН
6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним  законодавством.
6.2.  В разі  порушення  строків  оформлення  страхування  Предмету застави,  Заставодержатель має  право
застосувати  до  Заставодавця  штраф  в  розмірі  вартості  Предмета  застави,  визначеної  в  п.  1.3.  цього
Договору.
6.3. За порушення Заставодавцем строків виконання зобов’язань за цим Договором щодо відшкодування
витрат та збитків,  які виникли у Заставодержателя у зв’язку з невиконанням Заставодавцем  зобов’язань за
цим Договором, Заставодавець сплачує пеню у розмірі  подвійної  облікової  ставки Національного банку



України,  яка діяла у період прострочення платежу, від суми простроченого зобов’язання за кожен день
порушення зобов’язання.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі  спори і розбіжності,  що виникають з цього Договору, підлягають розгляду у відповідності з
чинним законодавством України

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1.   Цей  Договір  набирає  чинності  з  моменту  його  укладення  в  порядку,  визначеному  п.  8.6.  цього
Договору, та діє до виконання всіх забезпечених заставою, що встановлена цим Договором, зобов'язань або
розірвання цього Договору.

8.2. Застава за цим Договором підлягає реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна..
8.3.  Цей Договір може бути змінений, доповнений або розірваний за взаємною згодою Сторін. Зміни та
доповнення до цього Договору або договір про його розірвання набувають чинності з моменту їх укладення
в порядку передбаченому чинним законодавством України.
8.4. Сторони домовились збільшити встановлену законом позовну давність, дійшовши згоди, що до вимог
Заставодержателя  до  Заставодавця,  які  виникають  з  цього  Договору,  позовна  давність  встановлюється
Сторонами тривалістю 15 (п’ятнадцять) років.
8.5.  Сторони  домовились,  що  всі  витрати,  пов’язані  з  укладанням  та  виконанням  цього  Договору
здійснюються за рахунок Заставодавця, в тому числі його нотаріальним посвідченням.
8.6.  Цей  Договір  вважається  укладеним з  моменту  його  підписання  Сторонами,  скріплення  їх  підписів
печатками Сторін (у випадку волевиявлення відповідної  Сторони засвідчувати цей Договір печаткою за
наявності печатки у відповідної Сторони), та нотаріального посвідчення.

Цей Договір складено в 3 (трьох) оригінальних примірниках (один для Заставодержателя, другий для
Заставодавця, третій для нотаріуса), кожний з яких має рівну юридичну силу.
8.7. Антикорупційне застереження.

При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або
посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів
або цінностей,  прямо або побічно,  будь-яким особам,  для  впливу на  дії  чи  рішення  цих осіб  з  метою
отримати які-небудь неправомірні переваги.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або
посередники  не  здійснюють  дії,  що  кваліфікуються  застосованими  для  цілей  цього  Договору
законодавством,  як  дача/отримання  неправомірної  вигоди,  підкуп,  провокація  підкупу,  а  також  дії,  що
порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів  про протидію легалізації  (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом.

У  разі  виникнення  у  Сторони  підозри,  що  відбулося  або  може  відбутися  порушення  будь-яких
положень змісту цього Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій
формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань
за  цим  Договором  до  отримання  підтвердження,  що  порушення  не  відбулося  або  не  відбудеться.  Це
підтвердження повинне бути надіслане протягом 10 (десяти) робочих днів з дати письмового повідомлення.

У  письмовому  повідомленні  Сторона  зобов’язана  послатися  на  факти  або  надати  аргументи  про
можливість  порушення  будь-яких положень змісту  цього Договору,  іншою Стороною,  її  афілійованими
особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством
України,  як  дача  або  одержання  неправомірної  вигоди,  підкуп,  провокація  підкупу,  а  також  дії,  що
порушують вимоги чинного законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів,
отриманих злочинним шляхом.

У  разі  порушення  однією  Стороною  зобов’язань  утримуватися  від  заборонених  дій  та/або
неотримання іншою Стороною в установлений цим договором термін підтвердження,  що порушення не
відбулося  або  не  відбудеться,  інша  Сторона  має  право  розірвати  договір  в  односторонньому  порядку
повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було
розірвано цей Договір відповідно до положень цього пункту Договору, має право вимагати відшкодування
реального збитку, що виник в результаті такого розірвання.
8.8. Заставодержатель здійснює обробку персональних даних Заставодавця відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних».

З моменту укладення цього Договору персональні дані будуть включені до баз персональних даних,
володільцем яких є  АТ КБ «ПриватБанк».  Строк  обробки  персональних даних Заставодавця  відповідає



строку дії цього Договору, якщо у Заставодержателя відсутні інші правові підстави для продовження такої
обробки. Місцезнаходженням таких персональних даних є місцезнаходження АТ КБ «ПриватБанк».

Мета та підстава для обробки персональних даних є: 
- здійснення заходів для укладення правочину та виконання положень правочину;
- виконання обов’язків, покладених на АТ КБ «ПриватБанк» чинним законодавством України.
Заставодавець підтверджує, що він повідомлений Заставодержателем  про свої права що передбачені

статтею  8  Закону  України  «Про  захист  персональних  даних»  і  розуміє,  що  Заставодержатель  буде  їх
реалізовувати в межах передбачених чинним законодавством України.

Заставодавець повідомлений Заставодержателем що, останній може із дотриманням вимог чинного
законодавства України доручити обробку персональних даних Заставодавця підрядникам (розпорядникам
Персональних  даних),  яких  Заставодержатель  може  залучити  на  власний  розсуд  для  надання
Заставодержателю послуг, для цілей консультацій, аудиту, страхування, аналітики тощо. Розповсюдження
персональних даних Заставодавця третім особам буде здійснюватися виключно у випадках і порядку, коли
таке розповсюдження відповідає вимогам законодавства України. 

Додаткова інформація про обробку персональних даних,  знаходиться у Повідомленні про порядок і
процедуру захисту персональних даних Заставодержателя, яке доступно на головній сторінці сайту АТ КБ
«ПриватБанк».
8.9. Конфіденційна інформація.

Сторони визнають, що будь-яка інформація, отримана однією із Сторін щодо іншої Сторони в ході
переддоговірних відносин по укладенню цього Договору або в ході виконання цього Договору, становить
собою конфіденційну інформацію (банківську та/або комерційну таємницю), крім інформації, що може бути
отримана  будь-якою  особою  з  загальнодоступних  джерел,  та  Сторони  зобов’язуються  забезпечити
збереження її конфіденційності.

Заставодавець надає  Заставодержателю безумовну  згоду,  а  Заставодержатель відповідно  до  цього
Договору набуває право розкрити (передати) будь-яку або всю інформацію стосовно Заставодавця,  його
фінансового стану,  умов цього Договору та порядку виконання зобов’язань за  ним (включаючи,  але не
обмежуючись  будь-якою  фінансовою,  економічною  чи  іншою  інформацією,  що  складає  банківську
таємницю  відповідно  до  Закону  України  «Про  банки  і  банківську  діяльність»  або  конфіденційну
інформацію,  у  тому  числі  інформацію  про  причини  невиконання  зобов’язань  за  цим  Договором,  про
дисконт, за яким права вимоги за Кредитним договором та цим Договором можуть бути відчужені іншому
кредитору,  про  результати  незалежної  оцінки  вартості  цих  прав  вимоги,  тощо),  яка  стала  відома
Заставодержателю в процесі укладання та виконання цього Договору, зокрема, таким особам: 

 будь-якій особі резиденту України чи нерезиденту, що має намір набути або набуває права вимоги за
цим Договором (повністю або частково);

 аудиторам, суб’єктам оціночної діяльності, рейтинговим агентствам, незалежним юридичним радни-
кам, інвестиційним, фінансовим посередникам та іншим юридичним та фізичним особам у разі, як-
що  відповідна  інформація  за  цим  Договором,  є  необхідною  для  здійснення  Заставодержателем
фінансових чи інших операцій,  надання або одержання відповідних послуг у ході своєї звичайної
діяльності, а також особам (органам), які відповідно до чинного законодавства України мають право
здійснювати перевірки фінансово-господарської та іншої діяльності Заставодержателя.

Вищенаведені  умови  цього  Договору  не  поширюються  на  випадки  розкриття  Заставодержателем
третім особам інформації щодо Заставодавця, у випадках порушення умов Кредитного договору та/або умов
цього Договору або у випадку наявності фактів невиконання Заставодавцем своїх фінансових зобов’язань
перед  іншими  кредиторами.  Заставодавець  цим  надає  згоду  Заставодержателю  розкривати  відповідну
конфіденційну  інформацію  шляхом  надання  її  способом  та  в  обсягах,  визначених  Заставодержателем
самостійно, необмеженому колу третіх осіб, у т.ч. правоохоронним, судовим органам, органам нотаріату,
фінансовим  установам,  іншим  установам,  підприємствам,  організаціям,  у  т.ч.  шляхом  розміщення  в
електронних  базах  даних,  на  сайтах  в  мережі  Інтернет,  шляхом  розповсюдження  засобами  масової
інформації та каналами електронної пошти, тощо.
8.10. Повідомлення,  запити  та  кореспонденція  за  цим  Договором  або  у  зв’язку  з  ним,  мають  бути  у
письмовій  формі,  та  повинні  передаватися  визнаною  в  Україні  кур’єрською  службою  /  поштою  або
вручатися особисто. Будь-яке таке повідомлення повинно бути адресовано одержувачу на його адресу для
зв’язків  та  листування,  або  за  іншою адресою,  яку  може  час  від  часу  повідомляти  в  письмовій  формі
одержувач відправнику як адресу одержувача.

Для  цілей  цього  Договору  відповідна  Сторона  вважається  такою,  що  отримала  відповідну
кореспонденцію та  буде  достатнім  довести,  що  доставка  була  здійснена  особисто  або  що конверт,  що



містить повідомлення або документ,  мав вірно вказану адресу і  був відправлений (відповідно до вимог
даного пункту, і всі поштові витрати були повністю оплачені) та якщо минуло шість робочих днів з дня,
наступного  за  днем  надсилання  відповідною  Стороною  відповідного  повідомлення  на  поштову  адресу
одержувача (згідно з датою поштового штемпеля відділення зв’язку відправника).

Адреси  Сторін  для  обміну  повідомленнями зазначені  в  статті  9.  Реквізити  та  підписи  Сторін  цього
Договору.
8.11. Підписанням цього Договору, Заставодавець надає свою згоду, щодо здійснення взаємодії з ним, при
врегулюванні  простроченої  заборгованості  за  Кредитним  договором  або  залучення  для  таких  цілей
колекторської  компанії,  а  також  у  разі  відступлення  Заставодержателем права  вимоги  за  Кредитним
договором та цим  Договором, в порядку та на умовах, як це передбачено умовами Кредитного договору,
цього Договору та чинним законодавством України.
При  цьому,  Сторони  погодили,  що  при  врегулюванні  простроченої  заборгованості,  а  також  у  разі
відступлення права вимоги за Кредитним договором або залучення колекторської компанії до врегулювання
простроченої заборгованості за Кредитним договором, обмін повідомленнями може здійснюватися шляхом:
- безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі);
- надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без
залучення  працівника  Заставодержателем,  нового  кредитора  або  колекторської  компанії,  шляхом
використання програмного забезпечення або технологій;
- надсилання поштових відправлень, як це зазначено п. 8.10. цього Договору.
8.12. Кожна зі Сторін цим підтверджує, що:
-  вона  має  усі  передбачені  чинним  законодавством  та  установчими  документами  повноваження  на
укладання та на виконання цього Договору;
-її  представник,  який  підписує  даний  Договір  та  Додатки  до  нього,  має  усі  необхідні  повноваження  у
відповідності до законодавства  та установчих документів для того, щоб представляти Сторону та укласти
від її імені даний Договір;
-не вимагається будь-яких додаткових подальших/попередніх затверджень даного Договору та Додатків до
нього;
-  не  існує  будь-яких  обмежень  на  укладення  Стороною  (підписання  представником  Сторони)  цього
Договору та Додатків до нього.
-  Сторони  мають усі  необхідні  дозвільні  документи,  ліцензії,  майнові  права  для  того,  аби відчужувати
майно, вчиняти інші дії, що обумовлені цим Договором. Вказані документи та права є чинними на момент
укладення цього Договору.
- Сторони зобов’язуються не пред’являти жодних претензій одна до одної щодо недійсності Договору та/або
супровідних документів до нього, за умови що вони підписані особою, яка діє як представник Сторони, та
скріплені печаткою Сторони  (у випадку волевиявлення відповідної Сторони засвідчувати цей Договір та /
або  Додатки  та/або  супровідні  документи  до  нього  (них)  печаткою за  наявності  печатки  у  відповідної
Сторони).

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Заставодержатель Заставодавець

Акціонерне  товариство  комерційний  банк
“ПриватБанк”
Юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. 
Грушевського, 1 д.
код  в ЄДРПОУ 14360570.
Адреса для для обміну повідомленнями: Україна, 
49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 
IBAN  UA173000010000032003102901026  у
Національному банку України код банку 300001.
Адреса електронної пошти (E-mail):  help@pb.ua

Прізвище: _____
Ім'я: _____
По батькові:__
Паспорт ____ серія ____
Виданий ______
Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків з Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків ____
Дата народження ___________
Громадянство ____________
Місце реєстрації ________________
Адреса для для обміну повідомленнями: 
______________________________
Підпис __________ /_______/

mailto:help@pb.ua


Підпис __________ /_______/
                 МП

Примірник цього Договору отримав(ла) _____________ (підпис, ПІБ Заставодавця).

ЗГОДА СПІВВЛАСНИКА

Я,  _____________,  __.__.19__  року народження,  паспорт   серія  ____   номер _____,  виданий  ____ в
______________  області  ____ року, реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  згідно
відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників  податків  _______, адреса реєстрації  область/м.
__________,  вул./провул.  __________,  буд.  ____,  кв.  ____,  зі  змістом цього договору застави  № ___ від
_______ ознайомлений(на),  надаю свою  згоду на його укладення Заставодавцем з метою забезпечення
виконання зобов’язань  ________________________ за кредитним договором  № ___ від __.__.20_ року, а
також надаю згоду на передачу в заставу АТ КБ “ПриватБанк” (далі  — “Заставодержателю”) наступне
майно: транспортного засобу: марки_______, рік випуску ____, номер шасі (кузова, рами)/ідентифікаційний
номер транспортного засобу_____, а також на укладання будь-яких додаткових угод, договорів про зміну
або  будь-яких  змін  до  вищевказаного  договору  застави,  а  також  договорів  на  виконання  позасудового
стягнення на розсуд Заставодавця.  

_________________________________________
(ПІБ)

____________________
(Підпис)

«____»_______________20__ року

ДОВІДКА

Я,  __________, __.__.19__ року народження, паспорт ______ номер  _____, виданий  ____ РВ ДМУ УМВС
України в ______________с ___.__.19__ року,   реєстраційний номер облікової  картки платника податків
згідно  відомостей  Державного  реєстру  фізичних  осіб-платників  податків  _______, адреса  реєстрації
область/м.  __________,  вул./провул.  _________,  буд.  ____,  кв.  ____,  що  є  Заставодавцем  за  договором
застави №______ від ______________, заявляю, що  не проживаю однією сім’єю з будь-якою  особою та
спільного господарства ні з ким не веду, і немає осіб, які б стверджували наявність такого факту та заявляли
свої права на належне міні майно, яке набуте за час спільного проживання.

_________________________________________
(ПІБ)

____________________
(Підпис)

«____»_______________20__ року
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