
ДОГОВІР ЗАСТАВИ  

транспортного засобу 

 

м. Запоріжжя                                                                                       «____» ____________20___ р. 

 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОФІНАНС" І 

КОМПАНІЯ" (відокремлений підрозділ № _____, який знаходиться за адресою: _________________________), надалі за текстом іменується – 

ЗАСТАВОУТРИМУВАЧ, в особі _____________________, що діє на підставі довіреності №___ від ____________________, з одного боку та  

громадянин України ________П.І.Б________, паспорт серії __ № _____, виданий ДД/ММ/РР, РНОКПП ________, зареєстрований за 

адресою:_______(надалі за текстом іменується – «ЗАСТАВОДАВЕЦЬ»), з іншого боку, разом іменуються «Сторони», окремо - «Сторона», 

уклали цей Договір застави транспортного засобу (надалі за текстом - Договір) про наступне. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Цей договір забезпечує переважно перед іншими кредиторами вимоги ЗАСТАВОУТРИМУВАЧА до ЗАСТАВОДАВЦЯ, що 

випливають з кредитного договору № _____, укладеного __________ року в простій письмовій формі (надалі – Кредитний договір),  між 

ЗАСТАВОУТРИМУВАЧЕМ, як Кредитодавцем, та ЗАСТАВОДАВЦЕМ, як Позичальником.  

1.2. Предметом застави, який надає ЗАСТАВОДАВЕЦЬ ЗАСТАВОУТРМУВАЧУ в забезпечення вимог, зазначених у п. 1.1 цього 

договору, є рухоме майно, а саме транспортний засіб (надалі - Предмет застави), який належить ЗАСТАВОДАВЦЮ на праві власності - 

Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме. 

марка  

модель  

тип  

державний номер  

колір  

рік випуску  

номер шасі (кузова, рами)  

об'єм двигуна  

назва органу реєстрації  

дата реєстрації  

номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу  

розмір  суми застави (розмір основного зобов’язання), грн.  

Майно передається в заставу у повній наявній комплектації. 

Предмет застави оцінений за погодженням сторін по договірній вартості на суму ____  (_________________) гривень. 

1.3. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ гарантує, що майно, яке є Предметом застави, належить йому на правах власності, він повноважний 

розпоряджатися Предметом застави, відчужувати його, Предмет застави не заставлений за іншими договорами, не перебуває у податковій 

заставі, не є об’єктом судового спору, а також на момент набуття сили цього договору не існує ніяких вимог або зазіхань третіх осіб та інших 

обтяжень на Предмет застави, які можуть зробити неможливим належне виконання зобов’язань, що виникають з цього договору.  

       1.4.   Цей договір вчиняється за письмовою згодою дружини ЗАСТАВОДАВЦЯ – ________. 

2. СТРОК ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ЗАСТАВОЮ 

2.1. Належним виконанням зобов'язань, забезпечених заставою, вважається повне погашення ЗАСТАВОДАВЦЕМ заборгованості за 

Кредитним договором.  

2.2. У разі часткового виконання зобов’язань ЗАСТАВОДАВЦЕМ за Кредитним договором, розмір суми застави зберігається в 

початковому обсязі. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ зобов’язується: 

3.1.1. До закінчення цього договору не відчужувати , не передавати в заставу, спільну діяльність, лізинг, не проводити реконструкцію, 

капітальний ремонт, істотні поліпшення, не змінювати цільове призначення Предмета застави та не використовувати Предмет застави за межами 

України без письмової згоди ЗАСТАВОУТРИМУВАЧА. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ  не має право передавати майно третім особам у користування чи 

оренду без письмової згоди ЗАСТАВОУТРИМУВАЧА. 

3.1.2. У разі загибелі або пошкодження Предмета застави надати, за погодженням з ЗАСТАВОУТРИМУВАЧЕМ, протягом 3-х 

робочих днів аналогічне за вартістю майно або виконати зобов'язання, передбачені Кредитним договором у повному обсязі. При відсутності 

заміни ЗАСТАВОУТРИМУВАЧ задовольняє свої вимоги за рахунок іншого майна та цінностей ЗАСТАВОДАВЦЯ, або за рахунок страхового 

відшкодування. 

3.1.3. Протягам строку дії цього договору створювати належні умови для утримання Предмету застави, що виключають його 

пошкодження, знищення, псування, своєчасно, за власні кошти здійснювати поточний ремонт, відновлювати незначні пошкодження, 

раціонально експлуатувати, не припускати погіршення стану Предмету застави та необґрунтованого зменшення його вартості. 

3.1.4. Позичальник приймає на себе обов’язок добровільного страхування власного життя від нещасних випадків та транспортног о 

засобу (Предмету застави) - КАСКО на строк, який мінімум на 2 місяці перевищує строк дії Договору  (за умови, що рік випуску Предмету 

застави складає менше, ніж 10 років на момент укладання Кредитного Договору), зазначивши ЗАСТАВОУТРИМУВАЧА вигодонабувачем за 

договором страхування.   

3.1.5. Надати ЗАСТАВОУТРИМУВАЧУ копію страхового полісу, що має бути у ЗАСТАВОДАВЦЯ у відповідності до вимог Закону 

України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», що має бути дійсним і з 

кінцевим строком дії не раніше ніж через місяць з дати закінчення Кредитного договору.  

3.2. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ має право: 

3.2.1. Володіти і користуватися Предметом застави згідно з його призначенням. 

3.3. ЗАСТАВОУТРИМУВАЧ має право: 

3.3.1 Звернути стягнення на Предмет застави у випадках та порядку, передбаченому цим договором та діючим законодавством 

України. 

3.3.2. Задовольнити за рахунок Предмету застави в повному обсязі свої вимоги, що визначаються на момент фактичного задоволення, 

відповідно зобов'язанням ЗАСТАВОДАВЦЯ, що визначені у п. 1.1 цього договору. 

4. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ 

4.1 ЗАСТАВОУТРИМУВАЧ набуває право звернення стягнення на Предмет застави у судовому порядку або шляхом вчинення 

виконавчого надпису нотаріусу та його реалізацію у наступних випадках:  

- якщо у момент настання строку виконання зобов’язань за Кредитним договором вони не будуть виконані, а саме: при повному або 

частковому неповерненні у встановлені Кредитним договором строки суми заборгованості за ним; 

- у випадку  смерті ЗАСТАВОДАВЦЯ; 

- невиконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ будь - якого із зобов’язань за цим договором; 

- невиконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ будь - якого із зобов'язань за Кредитним договором; 

4.2. За вибором ЗАСТАВОУТРИМУВАЧА звернення стягнення на Предмет застави може здійснюватися також шляхом: 

        -  передачі Предмету застави у власність ЗАСТАВОУТРИМУВАЧА в рахунок виконання умов Кредитного договору у порядку, 



встановленому у ст. 29 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»; 

         - продажу ЗАСТАВОУТРИМУВАЧЕМ Предмету застави шляхом укладання договору купівлі-продажу з третьою особою – покупцем, у 

порядку, встановленому у ст. 30 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»; виконавчого напису нотаріуса. 

Право вибору способу реалізації майна надається ЗАСТАВОУТРИМУВАЧУ. 

4.3. При недостатності одержаної від реалізації Предмета застави суми для погашення зобов'язань за Кредитним договором, 

ЗАСТАВОУТРИМУВАЧ має право задоволення недостатньої суми за рахунок іншого майна ЗАСТАВОДАВЦЯ. 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ 

5.1. Цей договір набуває законної сили з моменту його підписання  Сторонами. 

5.2. Цей договір діє до повного виконання обов’язків ЗАСТАВОДАВЦЯ за Кредитним договором або у відповідності із ст. ст. 28, 29 

ЗУ «Про заставу». 

5.3. Суперечки, що виникають між сторонами з питань виконання, зміни або розірвання цього договору, вирішуються шляхом 

переговорів, а в разі недосягнення згоди, спір підлягає вирішенню у судовому порядку у відповідності із діючим законодавством України. 

5.4. Всі зміни та доповнення до цього договору є дійсними, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами. 

5.5. По всім питанням, які не врегульовані в тексті цього договору, сторони керуються чинним законодавством України.  

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Цей договір містить всі попередні угоди між сторонами стосовно предмету цього договору, відміняє і робить недійсними всі інші  

зобов’язання, які могли бути прийняті або зроблені сторонами в усній чи письмовій формі до укладення цього Договору. 

6.3. Особи, що підписали цей договір володіють українською мовою, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти сутність 

цього договору та переконатись у тому, що усі без винятку його умови відповідають інтересам Сторін правочину.  

6.4. Даний договір складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.  

ПІДПИСИ 

ЗАСТАВОУТРИМУВАЧ: ЗАСТАВОДАВЕЦЬ: 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОФІНАНС" І 

КОМПАНІЯ"  

Юридична адреса: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. 

Рекордна, буд. 26Г;  

Поштова адреса: 69019, Запорізька обл., м. Запоріжжя, а.с. 

111;  

ЄДРПОУ 41589168; Розрахунковий рахунок_IBAN 

UA353282090000026509010044839 в АБ «Південний»  

Ліцензія отримана 28.11.2017 на підставі розпорядження 

НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 4352 від 28.11.2017 року. 

Адреса відокремленого підрозділу № ___: ___________ 

 

Представник Кредитодавця__________________                                           

                         МП                                                                                                                                                                          

ПІБ ___________________________________________  

«__»_________ _______року народження,  

зареєстрований за адресою: ______ обл., м. ______, вул. 

_______, буд. __, кв. __ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків за 

даними Державного реєстру фізичних осіб — платників 

податків — ________________ 

паспорт __ №________, виданий ___назва органу, що видав 

паспорт____ “__” _______ ____р. 

 

 

 

 

 

 

Позичальник __________________   

     


	3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
	3.1. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ зобов’язується:
	3.2. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ має право:
	3.3. ЗАСТАВОУТРИМУВАЧ має право:
	4. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ
	5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

