
*Текст, виділений червоним кольором, носить уточнюючий характер і при укладенні 

Договору повністю видаляється. 

 

Заява про приєднання до Умов та правил договору застави 

майнових прав на отримання грошових коштів по депозитному договору №___ 

по продукту «Кредит під депозит» (для роздрібних клієнтів) 

(далі — Заява приєднання) 

 

м. ______________,                                                                                       __ _____ 20__ року 

  

Банк/Заставодержатель: акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», з одного 

боку, та 

 

Заставодавець: Обрати необхідний варіант: 

Варіант 1: для фізичної особи: 

__________________ (зазначити ПІБ Заставодавця, реєстраційний номер облікової картки 

платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, адреса 

реєстрації місця проживання Заставодавця), яка/який діє за власним волевиявленням, з 

другого боку. 

Варіант 2: для юридичної особи: 

________________ (зазначити повне найменування Заставодавця), в особі _____________ 

(зазначити посаду уповноваженої особи),_______________ (П.І.Б. уповноваженої особи 

Заставодавця), яка/який діє на підставі Статуту/Довіреності від ___.___.___ року, посвідченої 

приватним нотаріусом ______________міського нотаріального округу _________________ 

(П.І.Б. нотаріуса) за реєстровим № ___ (якщо діє на підставі статуту, ким посвідчено не 

зазначати) , з другого боку. 

  

 1.1. На підставі ст. 634 Цивільного кодексу України, Клієнт цією Заявою приєднується 

до розділів “Умов та Правил договору застави майнових прав на отримання грошових коштів по 

депозитному договору по продукту «Кредит під депозит» (для роздрібних клієнтів)” та “Загальні 

положення” Умов та Правил надання банківських послуг (далі —  Умови та Правила) 

акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі - Банк), що розміщені в мережі 

Інтернет за адресою https://privatbank.ua/terms, в редакції, затвердженій Протоколом засідання 

Правління Банку №___ від ________ та/або уповноваженим колегіальним органом, чинній на 

дату підписання цієї Заяви, які разом становлять Договір застави (далі — Договір), приймає всі 

права та обов'язки, встановлені в цьому Договорі та зобов'язується їх належним чином 

виконувати. 

 

 Заставодавець та Заставодержатель, які надалі іменуються «Сторонами», а кожен 

окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне: 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Термін 

 
Визначення 

Клієнт – 
зазначити ПІБ Позичальника, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - 



платників податків, адреса реєстрації місця проживання 

Позичальника – Клієнта. 

Кредитний договір - 

Зазначити Умови та Правила надання банківських продуктів 

(далі — Умови та правила/Кредитний договір), Заява 

приєднання №____ від ______ року до Умов та правил надання 

банківських послуг по продукту «Кредит під депозит» (для 

роздрібних клієнтів) (далі — Заява/Кредитний договір),  в 

забезпечення виконання зобов’язань якого укладається цей 

Договір. 

Предмет застави - 

майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному 

(депозитному) банківському рахунку №______у ____ (при 

необхідності вказати відповідну філії, відділення) Банку, код 

Банку_______ в сумі _________ (сума прописом грн./долл. США) 

__________, що належить Заставодавцю на праві власності  згідно 

з Договором (вказати повну назву Заяви приєднання до Умов та 

правил банківського вкладу) № ___ від «___» _____ 20___ року 

(надалі - депозитний договір), укладеним між Заставодавцем та 

Заставодержателем (далі – «Предмет застави» або «Майнові 

права»). 

 

 1.1.1. Заставою за цим Договором забезпечуються кожна та всі з вимог 

Заставодержателя, що випливають з Кредитного договору із всіма змінами та доповненнями 

до нього або які можуть виникнути на підставі нього у майбутньому, укладеного між 

Заставодержателем та Клієнтом, а саме: 

- по поверненню кредитів в сумі ___________ (прописом сума кредиту) 
____________(прописом валюта), зі строком повернення отриманих кредитів до 
__________року, відповідно до п. 1.2.7. Заяви приєднання, зі строком кредитування  

__________місяців, відповідно до  п. 1.2.5. Заяви приєднання, але до повного виконання 
Сторонами своїх зобов'язань відповідно до п. 10.1. Умов та правил; 
 - по сплаті процентів за користування кредитами у розмірі ________% (прописом) 

процентів річних відповідно до п. 1.2.8. Заяви приєднання; 

 - по сплаті процентів згідно ч. ст. 625 ЦКУ, у разі прострочення повернення кредиту в  

розмірі ________% (прописом) процентів річних відповідно до п. 1.8. Заяви 

приєднання/Кредитного договору; 

- по сплаті пені 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. 9.1. Умов та правил; 

а також по сплаті всіх інших платежів в порядку та на умовах, що визначені Кредитним 

договором та/або цим Договором. 

1.1.2. Сторони дійшли згоди, що предметом цього договору також є відступлення 

Заставодавцем Заставодержателю права вимоги на отримання в повній сумі грошових коштів, 

що випливає з депозитного договору, укладеному між Заставодавцем та Заставодержателем 

та є предметом застави за цим Договором застави. Порядок відступлення  права вимоги 

передбачений п.п. 1.1, 1.3., 1.4. Умов та правил. 



1.2. На дату укладення цього Договору заставлені майнові права оцінені Сторонами у 

сумі ______ (_______) ________, що становить максимальний розмір вимог за цим Договором. 

1.3. Підписання Договору є підтвердженням наміру Клієнта укласти цей Договір, а дата 

укладання цього Договору є дата підписання цієї Заяви приєднання. 

1.4. Строк дії цього Договору встановлений в п. 7.1. Умов та правил надання банківських 

послуг. 

1.5. Сторони домовились, що строк позовної давності по вимогах про стягнення кредиту, 

процентів за користування кредитом, неустойки – пені, штрафів за цим Договором 

встановлюється Сторонами  в 15 (п'ятнадцять) років. 

1.6. Цей Договір в частині Заяви приєднання складений в 2 (двох) оригінальних 

примірниках (один для Заставодержателя, один для Заставодавця), кожен з яких має рівну 

юридичну силу. 

або при підписанні КЕП п. 1.6. викласти в наступній редакції: 

1.6. Укладання цього Договору здійснюється шляхом підписання Заставодавцем цієї 

Заяви шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису в системі «Приват24» або у 

сервісі “Paperless” або іншим шляхом, що прирівнюється до належного способу укладення 

Сторонами Кредитного договору. (залишити при підписанні КЕП). 

Якщо Заставодавець фізична особа цей Договір необхідно доповнити п. 1.7. в 

наступній редакції: 

1.7. Підписанням цього Договору, Заставодавець, як суб’єкт персональних даних 

підтверджує, що, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», 

повідомлений Заставодержателем про включення своїх персональних даних, мета 

оброблення та обсяги яких визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність» 

та нормативно-правовими актами Національного банку України, які регулюють види 

діяльності Заставодержятеля, до бази персональних даних (надалі за текстом іменується 

- «БПД»), розміщеної за адресою місцезнаходження Заставодержателя. БПД призначена для 

зберігання та використання даних з метою здійснення Заставодережателем банківської 

діяльності. Заставодавець надає свою згоду Заставодержателю або визначеному 

Заставодержателем, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», 

розпоряднику БПД, на передачу відомостей з БПД, в тому числі таких, що становлять 

банківську таємницю, виключно у відповідності до вимог Закону України «Про банки і 

банківську діяльність», без додаткового повідомлення Заставодержателем про такі дії. 

Дана згода є безстроковою. Заставодавець підтверджує, що ознайомлений зі змістом 

Законів України «Про захист персональних даних» та «Про банки і банківську діяльність». 

 

 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ 

акціонерне товариство комерційний банк 
«ПриватБанк», 
місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця 
Грушевського, будинок 1 д, 
к/р 32003102901026 у Національному банку 
України, МФО 300001, код  в ЄДРПОУ 
14360570, 
фактичне місцезнаходження: 
За довіреністю: 
 
 
 
Підпис: 

Для юридичної особи: 

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ 

Найменування Заставодавця ____________; 

Адреса ____________, 

П/р ___________ , відкритий в 

______________ , код Банку ___________; 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

________; 

Номер факсу _______________; 

Номер телефону ___________; 

Адреса електронної пошти ____________; 



__________________________________, 
П.І.Б., печатка.                      
 

Посада та П.І.Б. уповноваженої особи, 

 

__________ Ініціали та прізвище 

       м.п. 

 

Для фізичної особи: 

П.І.Б. Заставодавця, який діє згідно 

_____________ /або за власним 

волевиявленням, 

Паспорт серія ____ № _____, 

Який видано _____________від 

__.___._____року 

Та, який зареєстровано за адресою 

__________________, 

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків з Державного реєстру 

фізичних осіб - платників податків__________, 

Номер факсу__________________________ 

Номер телефону_____________________ 

Адреса електронної пошти_____________ 

___________________Ініціали та прізвище 

          підпис 

 

 
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 згоду на його укладення Заставодавцем з метою забезпечення виконання зобов’язань  
________________________ за Кредитним договором № ___ від __.__.201_ року, а також на 
укладання будь-яких додаткових угод, договорів про зміну або будь-яких змін до 
вищевказаного Договору застави на розсуд Заставодавця. 

При підписанні КЕП додати наступний абзац: 

 Ця згода підписана із використанням кваліфікованого електронного підпису та вважається 
укладеною з моменту підписання шляхом накладення  кваліфікованого електронного підпису. 

. 
 

_________________________________________ 
(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 по цьому Договору 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 

 

 

 


