
        
Д О Г О В І Р  З А С Т А В И  №__ 

 

       м. ________                                                                                                                       «__» _____ 20__року 
 
 Акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк”, (далі — “Заставодавець”), 

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 нотаріусом ____________ міського 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 ______________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”) про наступне:  

 

ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ 
 
Терміни та скорочення, що вживаються в цьому Договорі використовуються у наступному значенні: 
 1.  Кредитний договір – Кредитний договір № ____ від  року № ________, укладений між 
Заставодержателем та Заставодавцем, а також усі  додаткові угоди, додатки, зміни та доповнення до нього, 

які чинні на момент укладання та можуть бути укладені після укладання цього Договору. 
 2. Зобов’язання – зобов’язання Заставодавця, що випливають з Кредитного договору, а також з 
цього Договору, в тому числі: 
 повернути Заставодавцю кредит у розмірі _________ (вказати прописом розмір кредиту) гривень у 

строк до __.__.____ року та на умовах, зазначених у Кредитному договорі, або достроково згідно п. 5.2.4. 

Кредитного договору; 
 сплатити Заставодавцю проценти за користування Кредитом у розмірі: 
- _____(.....) % річних – розмір процентної ставки за користування Кредитом, що встановлений Кредитором 

з дня підписання Кредитного договору та діє протягом усього часу Кредиту, у строки та на умовах, 
передбачених Кредитним договором; 
 сплатити проценти згідно ч. 2 ст. 625 ЦКУ,  в  розмірі ________% (вказати прописом розмір 

процентів) процентів річних відповідно до п. 1.8. Кредитного договору; 
 сплатити страховий платіж відповідно до договору страхування Предмета застави (КАСКО) 

відповідно до п. 2.1.2. Кредитного договору; 
 сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у 

період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожний день 
прострочення виконання, але не менше 1 гривні за кожний день прострочення та не може бути більшою за 

15 відсотків суми простроченого платежу, відповідно до п. 6.1. Кредитного договору;  
 відшкодувати Заставодержателю витрати, понесені в зв’язку зі зверненням стягнення на Предмет 

застави та інші витрати, що передбачені законодавством та Кредитним договором;  
 сплатити Заставодержателю комісію за за надання кредиту  в розмірі ______ (без ПДВ)  у строки та 
на умовах, визначених Кредитним договором відповідно до п. 1.1.2. Кредитного договору;  
 відшкодувати Заставодержателю в повному обсязі інші витрати, пов’язані з обслуговуванням та 

виконанням Кредитного договору та цим Договором, здійснити ті чи інші платежі/дії на користь 

Заставодержателя. 
 

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. 
 1.2. Предметом застави є: 
 1.2.1. Транспортний засіб, опис якого зазначений в Специфікації (Додаток 1 до цього Договору), 
що належить Заставодавцю на праві власності на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № 



___ від ____року, виданого __________ . Предмет застави передається в заставу разом з усіма його 

приналежностями. 
 1.3. Згідно з незалежною оцінкою встановленою Звітом про оцінку нерухомого майна від «__» _____ 

20___року №-___________, виданим оцінювачем _____________________________, і поданим нотаріусу, 

що посвідчує цей Договір, загальна вартість вказаної (-го) __________________ Предмету застави складає 
_____________ (______________) гривень.  
 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. 
 1.6. На строк дії цього Договору Предмет застави залишається у володінні, користуванні та 

розпорядженні Заставодавця. 
 1.7. Ризик випадкової загибелі (знищення, псування, пошкодження) Предмета застави несе 
Заставодавець. 
 1.8. Постійне місцезнаходження Предмету лізингу: ______________________. 
 1.9. Заставодавець зберігає за собою право володіння, користування та розпорядження Предметом 

застави з урахуванням обмежень, встановлених цим Договором: 
1.9.1. 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, 
 не повинен без 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; 
 використовувати Предмет застави в цілях таксі, прокату, каршерінгу; 
 здійснювати будь-які поліпшення Предмета застави.  

 1.9.2. У разі якщо Заставодавцем Предмет застави було поліпшено, всі такі поліпшення вважаються 
Предметом застави відповідно до цього Договору. 
 1.10. Наступні передачі в заставу майна, вказаного в п.1.2 цього Договору, в період дії цього 

Договору та всіх договорів про зміну до нього без письмового дозволу Заставодержателя забороняються. 
 1.11. Предмет Застави за цим Договором може бути замінений за письмовою згодою Сторін та/або 

на вимогу Заставодержателя іншим майном. 
 1.12. Заставна за цим договором не випускається. 
 1.13. При частковому виконанні Заставодавцем зобов’язань за Кредитним договором застава 
зберігається у початковому обсязі. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
  
 2.1. Заставодержатель має право: 
 2.1.1. Без будь-яких обмежень з боку Заставодавця у встановленому чинним законодавством порядку 
перевіряти документально та фактично наявність, стан зберігання та використання Предмета 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 від нього дострокового виконання 

Зобов'язань, забезпечених цим Договором, або самостійно застрахувати Предмет застави в своїх інтересах з 

віднесенням витрат по страхуванню на рахунок Заставодавця. 
 2.1.4. Вимагати дострокового виконання Зобов'язань, забезпечених цим Договором при значному 

зменшенні вартості Предмета застави та відмови Заставодавця замінити Предмет застави або надати 

додаткове забезпечення у вигляді іншого майна. 



 2.1.5. У випадку невиконання Заставодавцем Зобов'язань, а також в інших випадках, передбачених 

цим Договором, задовольнити свої вимоги за рахунок Предмета застави у порядку, передбаченому чинним 
законодавством. 
 2.1.6. Якщо сума, отримана від реалізації Предмета застави, виявиться недостатньою для повного 

задоволення вимог Заставодержателя, задовольнити свої вимоги за рахунок іншого майна Заставодавця. 
 2.1.7. У разі настання страхових випадків, передбачених договором страхування Предмета застави, 

задовольнити свої вимоги за рахунок страхового відшкодування. 
 2.2. Заставодержатель зобов’язаний: 
 2.2.1. В порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити реєстрацію у 
Державному реєстрі речових прав на рухоме майно застави рухомого майна та обтяження у вигляді 

заборони на відчуження рухомого майна, що є Предметом застави згідно цього Договору.  
 2.2.2. У разі порушення Зобов’язання надіслати Заставодавцю у встановленому чинним 
законодавством 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 задоволення вимог Заставодержателя за рахунок Предмета застави шляхом 
позасудового врегулювання повернути Заставодавцю різницю між отриманою в результаті задоволення 

таких вимог грошовою сумою та розміром вимог, забезпечених Заставою відповідно до умов цього 

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

призначення. 
 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 дозволу Заставодержателя не відчужувати та не обтяжувати будь-яким чином Предмет 
застави (оренда, лізинг тощо). 
 2.4.3. Без дозволу Заставодержателя та з порушенням норм законодавства не здійснювати 

переобладнання Предмету застави.  
 2.4.4. У день укладення цього Договору за власний рахунок застрахувати Предмет застави на 

користь Заставодержателя в порядку і на умовах, визначених Кредитним договором. Термін укладання 

наступного договору страхування - наступний день після закінчення строку дії попереднього договору 

страхування, протягом всього строку кредитування.  
 2.4.5. Протягом строку дії цього Договору надавати Заставодержателю безперешкодну можливість 

здійснювати документальні та фактичні перевірки наявності, стану зберігання та використання Предмету 

застави за постійним місцезнаходженням відповідно до п. 1.8. цього Договору.  
 2.4.6. Повідомляти Заставодержателя про всі зміни, що відбулися чи відбуваються з Предметом 

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, що 

компенсує зменшення вартості. 
 2.4.8. Нести всі витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього Договору та додаткових угод 
до нього, отримання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
 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 

з виконанням цього Договору. 
 2.4.11. У 30 (тридцяти) денний строк повідомити Заставодержателя про зміну реєстрації та/або місця 

постійного проживання,  зміну місця працевлаштування, прізвища, імені, по – батькові, зміну постійного 



місцезнаходження Предмету лізингу та інших обставин, що можуть вплинути на виконання зобов’язань за 

цим Договором та Кредитним договором. 
 

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 застави в Державному реєстрі речових 

прав на рухоме майно в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  
 3.2. У випадку невиконання чи неналежного виконання Заставодавцем Зобов’язання в цілому або в 
частині, а також у інших випадках, передбачених цим Договором, Кредитним договором або чинним 

законодавством, Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги за рахунок Предмета застави в 

порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством (звернути стягнення). 
 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 Закону України «Про заставу»: 
 - на підставі рішення суду; 

- на підставі виконавчого напису нотаріуса; 
- шляхом позасудового звернення стягнення на Предмет застави. 
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. Позасудове звернення стягнення на Предмет застави відбувається за письмовою вимогою про 

усунення порушень основного зобов’язання, або умов Договору, яка надсилається Заставодержателем 

Заставодавцю та зміст якої відповідає ст. 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та 
реєстрацію обтяжень» одночасно з реєстрацією в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення 

на предмет забезпечувального обтяження. Якщо протягом 30 днів з моменту реєстрації в Державному 

реєстрі відомостей про звернення стягнення на Предмет застави, Зобов’язання залишається невиконаним і в 

разі якщо Предмет застави знаходиться у володінні Заставодавця, останній зобов’язаний на вимогу 
Заставодержателя негайно передати Предмет застави у володіння Заставодержателя. До закінчення 

процедури звернення стягнення  Заставодержатель зобов’язаний вживати заходи щодо збереження 

Предмету застави, а Заставодавець компенсує такі витрати Заставодержателя. 
 Після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги Заставодержателя щодо 

виконання основного зобов’язання не припиняють свою дію. 
 

5. ГАРАНТІЇ 
 5.1. Заставодавець підтверджує, що на момент набуття чинності цим Договором: 
 5.1.1. Предмет застави є власністю Заставодавця і він (Заставодавець) вправі ним розпоряджатися і 

на нього (Предмет застави) може бути звернуто Заставодержателем стягнення без жодних обмежень. 
 5.1.2. Предмет застави, визначений у пункті 1.2. Договору, не виступає предметом застави за 

іншими договорами Заставодавця, не обтяжений іншими зобов’язаннями, в тому числі не переданий в 

оренду, нікому не відчужений, у спорі та/або під арештом, податковій заставі, забороною відчуження не 
перебуває, не знаходиться у спільній власності, не існує інших прав третіх осіб на Предмет застави. 
 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. Заставодавець є повністю дієздатною особою та укладення цього Договору не потребує 
узгодження з третіми особами згідно з чинним законодавством. 
 5.2. У випадку пред’явлення будь–яких претензій третіх осіб стосовно Предмета застави за цим 

Договором, 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, Заставодавець сплачує штраф в 

розмірі вартості Предмета застави, визначеної в п. 1.3. цього Договору. 
 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 7.1. Спори та суперечки в рамках цього Договору вирішуються у встановленому чинним 

законодавством порядку. 
 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 8.1.  Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до повного 
виконання зобов’язань Сторін за цим Договором. 
 8.2. Сторони домовились про те, що цей Договір укладається з накладенням заборони відчуження 

Предмету застави. 
 8.3. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Зміни та 
доповнення до цього Договору викладаються в письмовій формі та набувають чинності з моменту їх 

нотаріального посвідчення. 
 8.4. Будь–які повідомлення, які направляються Заставодавцю в рамках цього Договору, повинні бути 
здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані 

рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Заставодавця, окрім випадків, що передбачені 

окремими положеннями цього Договору.  
 8.5. Будь–які повідомлення, які направляються Заставодержателю в рамках цього Договору, повинні 

бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані 

рекомендованим листом за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 
 8.6. Витрати, пов’язані з укладанням та виконанням цього Договору, здійснюються за рахунок 
Заставодавця. 
 8.7. Відносини, що виникають при укладанні та виконанні цього Договору та ним не врегульовані, 

регулюються чинним законодавством України. 
 8.8. Цей Договір складений у 3 (трьох) оригінальних примірниках (один - для Заставодержателя, 

один - для Заставодавця та один - для нотаріуса), кожний з яких має рівну юридичну силу. 
 8.9. Сторони зобов’язані вчасно та з урахуванням пункту 2.4.11 цього Договору повідомляти одна 

одну про зміни адрес, місця проживання, місцезнаходження, номерів телефонів, банківських реквізитів та 
про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію цього Договору та виконання зобов’язань за ним. 
 8.10. Сторони зобов'язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства й не вживати 

ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв'язку з виконанням своїх прав 
або обов'язків згідно з цим Договором, у тому числі, але не обмежуючись, не робити пропозицію, не 

санкціонувати, не обіцяти та не надавати неправомірну вигоду в грошовій або будь-якій іншій формі, 

фізичним або юридичним особам (включаючи, але не обмежуючись, приватним підприємствам, 
організаціям, органам державної влади та самоврядування, установам, державним службовцям) або їх 

представникам. У випадку порушення однією із Сторін зобов'язань за даним пунктом, інша Сторона має 

право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання даного Договору та розірвати 

Договір, шляхом направлення відповідного повідомлення Стороні, що порушила. У випадку розірвання 
Договору відповідно до даного пункту, збитки Стороні, що порушила, не відшкодовуються. 
 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 



 

Заставодержатель Заставодавець 
 

Акціонерне товариство комерційний банк 

“ПриватБанк” 
Юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. 

Грушевського, 1 д. 
Адреса для кореспонденції: Україна, 49094, м. Дніпро, 

вул. Набережна Перемоги, 50  
к/р 32009100400 в УНБУ в Дніпропетровській обл. 
МФО 305299 
Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 
ІПН 143605704021, свідоцтво № 100238786 
Ліцензія НБУ № 22 від 29.07.2009 р. 
 

Підпис __________ /_______/ 
                 МП 

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 ________________ 
Місце проживання _________________ 
 
Підпис __________ /_______/ 

 

Примірник цього Договору отримав ________________________ (підпис, ПІБ Заставодавця). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



  
 

ЗГОДА СПІВВЛАСНИКА 
 

Я, ПІБ повністю, __.__.19__ року народження, паспорт серія __ номер ______, виданий __________ в 
______________ області ___.__.19__ 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: _______________________________, 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, ПІБ повністю, __.__.19__ року народження, паспорт серія __ 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. 
 
 

_________________________________________ 
(ПІБ) 

 ____________________ 
(Підпис) 

 

«____»_______________20__ року 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
Додаток 1 

до  договору застави № ____________ від _____________р. 
 
 

Специфікація. 
 
 

Марка ТЗ Рік випуску Тип ТЗ Номер кузова(шассі) 
Вартість грн.,(у 

т.ч. ПДВ) 
     

 
 

Комплектація автомобіля 

 

Комплектація автомобіля, кузов №   
Кондиціонер / клімат-контроль  Гідропідсилювач руля  

Люк механічний / електричний  Салон кожа/ткань  

Протитуманні фари  Круіз-контроль  

Коробка передач (механічна / автомат)  Склопідіймачі електро / механіка  

Центральний замок  Дзеркала електро / механіка  

Сигналізація  Колесні диски  

АВS  Аудіо-система CD / MP3 / DVD  

Привід автомобіля передній / задній / 

повний 
 Подушки безпеки  

Переднє світло фар Галоген / Xenon / Bi-

Xenon 
 Датчіки парковки / світла / дощу  

Елементи наружного тюнінга спойлер / 

боковой обвес 
 Бортовой компьютер  

Тоноване скло  Підігрів сидінь  

 

 
 

 

 
 

Заставодержатель Заставодавець 
 

Акціонерне товариство комерційний банк 

“ПриватБанк” 
Юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. 

Грушевського, 1 д. 
Адреса для кореспонденції: Україна, 49094, м. Дніпро, 

вул. Набережна Перемоги, 50  
к/р 32009100400 в УНБУ в Дніпропетровській обл. 
МФО 305299 
Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 
ІПН 143605704021, свідоцтво № 100238786 
Ліцензія НБУ № 22 від 29.07.2009 р. 
 

Підпис __________ /_______/ 
                 МП 

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 ________________ 
Місце проживання _________________ 
 

Підпис __________ /_______/ 


	ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

