Примітка: текст, наведений в формах синім курсивом – підказка для заповнення відповідних граф, він
підлягає видаленню після заповнення так само як і ця примітка.
ДОГОВІР №______
ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ГРОШОВІ КОШТИ
________________

„_______”________________ дві тисячі ____________ року

(назва населеного пункту)

Акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”, що є юридичною особою за
законодавством України, податковий номер/ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та
фізичних осіб – підприємців __________________, місцезнаходження: __________________________ (далі –
Заставодержатель),
Реквізити Банку в преамбулі Договору викладаються в одному з наступних 2-х варіантів:
Варіант 1 - використовується, якщо особою, що діє від імені Заставодержателя є начальник філії – обласного
управління Банку/керівник територіально відокремленого безбалансового відділення Банку:
в особі _________ (зазначається посада та ПІБ особи, яка укладає договір від імені Банку), який (яка)
діє на підставі Положення про _________( зазначається найменування філії-обласного управління або Головного
управління з обслуговування клієнтів АТ «Ощадбанк»)/Положення про_____(зазначається найменування
територіально відокремленого безбалансового відділення № _____ філії АТ «Ощадбанк» та довіреності від
______________ дві тисячі ____________ року, посвідченої ______________ дві тисячі ____________ року
___________ (зазначається
ПІБ нотаріуса), приватним нотаріусом ________________ (зазначається
найменування нотаріального округу), зареєстрованої в реєстрі за №_____,
Варіант 2 - використовується, якщо особою, що діє від імені Заставодержателя є інша уповноважена особа,
яка має право підписувати договори від імені Заставодержателя виключно на підставі довіреності виданої
Заставодержателем:
в особі __________________ (зазначається посада та ПІБ уповноваженої особи), який (яка) діє на підставі
довіреності від «___» __________ 20__ року, посвідченої «___» __________ 20__ року
_______________(зазначається ПІБ нотаріуса), приватним нотаріусом _______________ нотаріального округу за
реєстровим №____,
з однієї сторони,
та
фізична особа ___________________ (зазначається ПІБ Заставодавця, паспорт серії ______
№_____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з даними Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків ____________ (зазначається номер), який зареєстрований (проживає) за
адресою: __________________________________ (зазначається адреса реєстрації) (далі - Заставодавець), який
діє від власного імені, з другої сторони, далі разом за текстом іменовані - Сторони, а кожен окремо – Сторона,
досягли згоди щодо врегулювання усіх майнових та організаційних аспектів на нижченаведених умовах та
уклали цей Договір застави майнових прав на грошові кошти (далі - Договір) про наступне:
Визначення та тлумачення термінів
В цьому Договорі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні:
Депозитний договір – Договір № ____ від „____”____________20___ р. на вклад _____________________
__________________________________________, укладений між Сторонами з усіма змінами та доповненнями.
(назва вкладу)
Кредит - грошові кошти Заставодержателя, що надані та/або будуть надані Заставодавцю та підлягають
поверненню в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором.
Кредитний договір - __________________________ (зазначається назва кредитного договору) №_____
від «__»_____20_ року (зазначаються реквізити кредитного договору), укладений між Заставодавцем та
Заставодержателем, з усіма додатками та додатковими договорами до нього, у тому числі тими, які можуть бути
укладені в майбутньому.
Зобов’язання - зобов’язання Заставодавця (в повному обсязі або окремій його частині), що випливають з
умов Кредитного договору, в тому числі, але не виключно:
1) повернути Заставодержателю Кредит, наданий у розмірі ____________ ________________ (прописом
сума Кредиту) ____ коп. ________ (валюта кредиту) шляхом здійснення платежів у строки та на
умовах, зазначених у Кредитному договорі;
2) сплатити Заставодержателю проценти за користування Кредитом в розмірі та строки, що визначені
Кредитним договором, але не більше ___ (________)(прописом більший розмір процентної ставки)
процента(-ів) річних;
1

3)
4)
5)

сплатити Заставодержателю комісійні винагороди в розмірі та строки визначені Кредитним договором
(за їх наявності);
відшкодувати Заставодержателю завдані збитки;
сплатити на користь Заставодержателя неустойку/штрафні санкції у випадку неналежного виконання
зобов'язань за Кредитним договором, а також інші платежі, що підлягають сплаті згідно умов
Кредитного договору.

Предмет застави/Майнові права – майнові права, зазначені в п. 1.1. цього Договору.
Право застави - безумовне та безспірне право Заставодержателя у разі невиконання Заставодавцем
забезпеченого заставою Зобов’язання в цілому, або в тій чи іншій його частині в строк, обумовлений Кредитним
договором, а також в інших випадках, встановлених в цьому Договорі, задовольнити свої вимоги за рахунок
Предмета застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця в порядку, встановленому даним
Договором.
Право вимоги - належне 3аставодавцю на підставі Депозитного договору право вимагати від
Заставодержателя повернення депозиту, а також сплати нарахованих процентів у розмірах та в строки,
передбачені умовами Депозитного договору.
Строк виконання Зобов’язання - визначені Сторонами в Кредитному договорі часові умови (календарні
дати, проміжки часу або настання певної події) виконання Зобов’язання.
НБУ - Національний банк України.
Інші терміни, скорочення та їх тлумачення, що використовуються по тексту цього Договору, визначаються
згідно чинного законодавства України та/або Кредитним договором.
1. Предмет Договору
1.1. Заставодавець з метою забезпечення належного виконання Зобов'язання, що випливають з Кредитного
договору, передає в заставу, а Заставодержатель цим приймає в заставу на умовах, визначених цим Договором,
Предмет застави - Майнові права Заставодавця на грошові кошти (депозит), які розміщені Заставодавцем на
підставі Депозитного договору на депозитному рахунку №______________ в ________, код банку_________ (з
урахуванням сум поповнення депозиту власними коштами або приєднання нарахованих та сплачених процентів
на депозит), а також майнові права на нараховані та сплачені проценти на депозит, а саме: права Заставодавця
вимагати від Заставодержателя (який є боржником по відношенню до Заставодавця, що є вкладником за
Депозитним
договором)
повернення
депозиту
в
сумі
______________
(______________________________________________) (цифрами та прописом сума і валюта депозиту ) з
урахуванням сум поповнення депозиту протягом строку дії Депозитного договору власними коштами або
приєднання нарахованих та сплачених процентів на депозит, а також сплати процентів на депозит в розмірі, в
порядку та у строки, визначені Депозитним договором. Майнові права Заставодавця, що передаються в заставу
Заставодержателю виникають, виникають на підставі Депозитного договору.
1.2. У разі якщо Заставодержатель виконає свої зобов’язання за Депозитним договором, то отримані
грошові кошти також стають Предметом застави за цим Договором.
2. Обмеження та застереження
2.1. Застереження про відмову від уступки права вимоги
До виконання Зобов'язання в повному обсязі Заставодавець зобов'язується без згоди Заставодержателя не
уступати третім особам Право вимоги, а будь-які документи, що свідчать про уступку Заставодавцем Права
вимоги третім особам (крім Заставодержателя), якщо така уступка була здійснена без згоди Заставодержателя,
вважаються недійсними від дати їх укладення.
2.2. Заміна та наступні застави Предмета застави
Заміна Предмета застави, а також наступні застави Предмета застави здійснюються виключно за згодою
Заставодержателя.
2.3. Застереження про відмову від застави
Заставодержатель вправі в будь-який час відмовитися від цього Договору, в разі якщо в будь-який час до
чи після настання Строку виконання Зобов'язання з будь-яких причин ліквідність Предмета застави буде
втрачена, в тому числі, але не виключно, буде мати місце будь-яка з наведених нижче обставин, яка може
викликати труднощі або зробити повністю неможливим задоволення вимог Заставодержателя з вартості
Предмета застави:

інфляція, падіння цін, курсу валют або будь-які інші обставини, які можуть тією чи іншою мірою
вплинути на вартість та/або ліквідність Предмета застави;

пред'явлення третіми особами претензій на Предмет застави та/або накладення у зв'язку з такими
претензіями за рішенням судових чи інших органів будь-якого арешту чи іншої заборони (обмеження)
відносно розпорядження Предметом застави;

порушення Заставодавцем будь-якої з гарантій, запевнень, а також застережень чи обмежень, які
містяться в цьому Договорі;
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будь-які інші обставини, які, на думку Заставодержателя, можуть суттєво вплинути на ліквідність
Предмета застави та можливість задоволення вимог Заставодержателя з його вартості.
2.3.1. Висновок Заставодержателя відносно наявності перелічених у п.2.3 обставин, які свідчать про втрату
Предметом застави первинної ліквідності, є остаточним і узгодженню із Заставодавцем не підлягає.
Заставодавець цим підтверджує свою згоду з тим, що цей Договір є розірваним з дати, яка буде зазначена у
відповідному повідомленні Заставодержателя на адресу Заставодавця про припинення дії цього Договору. Лист
Заставодержателя про припинення застави відповідно до умов цього підпункту Договору є достатньою підставою
про здійснення державної реєстрації припинення обтяження Предмета застави в Державному реєстрі обтяжень
рухомого майна.
3. Виникнення та припинення Права застави
3.1. Право застави виникає у Заставодержателя з моменту підписання цього Договору. Пріоритет
Заставодержателя відносно Предмета застави за цим Договором перед іншими особами виникає з моменту
реєстрації обтяження за цим Договором в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.
3.2. У разі якщо при настанні Строку виконання Зобов'язання воно (Зобов’язання) або будь-яка його
частина не будуть виконані, або в разі порушення Заставодавцем умов цього договору застави, або в разі
невиконання Заставодавцем зобов’язань, встановлених ст.50 Закону України “Про заставу”, а також в інших
випадках, передбачених цим Договором, 3аставодержатель має право звернути стягнення на Предмет застави в
порядку, визначеному цим Договором.
3.3. При частковому виконанні Заставодавцем Зобов‘язання застава, встановлена цим Договором,
зберігається в повному обсязі.
3.4. Право застави припиняється:
(1) виконанням у повному обсязі Зобов’язання;
(2) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
3.5. У разі продовження строку, на який надано Кредит, або зміни будь-яких інших умов Кредитного
договору, цей Договір зберігає силу до повного виконання умов, передбачених Кредитним договором.
3.6. Не вважаються підставою для припинення застави наступні обставини:
(1) Смерть Заставодавця;
(2) Визнання Заставодавця недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим в
порядку, визначеному чинним законодавством України;
(3) Переведення боргу за Кредитним договором на будь-якого нового боржника, яке здійснюється з
урахуванням цього Договору;
Заставодавець підтверджує, що у разі настання будь-якої обставини, визначеної цим пунктом Договору,
він надає згоду на те, що застава, встановлена цим Договором, забезпечуватиме виконання Зобов'язання новим
боржником за Кредитним договором або правонаступником Заставодавця в повному обсязі.
4. Права та зобов’язання Сторін
4.1. Заставодавець та Заставодержатель мають права та зобов’язання, що визначені Законом України “Про
заставу” та цим Договором, у тому числі, але не виключно:
4.1.1. Заставодавець зобов’язаний:
(1) виконувати дії, необхідні для забезпечення дійсності заставлених прав;
(2) не здійснювати уступку заставлених прав іншим особам без згоди на те Заставодержателя;
(3) не виконувати дії, що тягнуть припинення заставлених прав чи зменшення їх вартості;
(4) вживати заходів, необхідних для захисту заставлених прав з боку третіх осіб; надавати
Заставодержателю відомості про зміни, що сталися в заставлених правах, про їх порушення з боку третіх осіб та
про претензії (вимоги) третіх осіб на ці права;
(5) виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором. Заставодавець на період дії цього Договору
не має права самостійно, без згоди Заставодержателя, розпоряджатися предметом застави.
(6) Протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання від Заставодержателя відповідного рахунку
оплатити Заставодержателю згідно тарифів за послуги установ АТ „Ощадбанк”, оприлюднених шляхом їх
розміщення на сайті або на інформаційних стендах установи Заставодержателя, комісію за надання
інформаційно-технічних послуг, пов'язаних з відображенням обтяження (змін та доповнень щодо обтяження)
Предмета застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.
4.1.2. Заставодержатель має право:
(1) у разі порушення Заставодавцем зобов’язань, передбачених ст.50 Закону України “Про заставу”,
вступати у справу як третя особа в судовому спорі про заставлене право;
(2) самостійно вживати всіх заходів, необхідних для захисту заставленого права проти порушень з боку
третіх осіб; незалежно від настання строку виконання забезпеченого заставою Зобов’язання вимагати в судовому
порядку переводу на себе заставлених прав, якщо Заставодавець порушив зобов’язання по виконанню дій,
необхідних щодо забезпечення дійсності заставлених прав;
(3) звернути стягнення на Предмет застави в порядку та на умовах, визначених цим Договором, або в
судовому порядку.
4.1.3. Заставодержатель також має право:
4.1.3.1. Вимагати дострокового виконання Зобов’язання, забезпеченого заставою за цим Договором, а
якщо вимога не буде задоволена, незалежно від настання Строку виконання Зобов’язання, звернути стягнення на
Предмет застави, у тому числі у разі:
(1) якщо інша ніж Заставодержатель особа набула права стягнення на Предмет застави;
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(2) порушення Заставодавцем за цим Договором умов щодо розпорядження Предметом застави, його
заміни;
(3) невиконання та/або неналежного виконання Заставодавцем Кредитного договору (у тому числі й
щодо сплати будь-яких платежів, які повинні здійснюватися відповідно до Кредитного договору, якщо
прострочення строку будь-якого з платежів або його частина становить більше місяця);
(4) будь-якої передачі у володіння, користування чи розпорядження Заставодавцем Предмета застави
іншій особі без попередньої письмової згоди Заставодержателя;
(5) якщо будь-яка інформація Заставодавця, надані документи щодо цього Договору чи Кредитного
договору виявились недостовірними після того, як вони були надані чи підтверджені, і наслідком настання цих
фактів стало невиконання Заставодавцем Зобов’язання;
(6) втрати Заставодавцем працездатності з будь-яких причин та/або в разі смерті Заставодавця.
(7) у разі порушення Заставодавцем інших обов’язків, встановлених цим Договором та/або Кредитним
договором та в інших випадках, передбачених Законодавством.
4.1.3.2. Без отримання згоди Заставодавця відступати права за цим Договором та права вимоги за
Кредитним договором третім особам, письмово повідомивши Заставодавця протягом п’яти банківських днів про
таке відступлення.
5. Обсяг задоволення вимог Заставодержателя
5.1. Заставодержатель вправі задовольнити за рахунок Предмета застави свої вимоги по виконанню
Зобов’язання в повному обсязі, який визначається Заставодержателем самостійно на момент реалізації Права
застави, включаючи основну суму боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, суму заборгованості,
що виникла в результаті перевищення ліміту витрат (овердрафту), плату за овердрафт та інші платежі на користь
Заставодержателя, штрафні санкції за порушення виконання Зобов’язання, передбачені Договором про відкриття
карткового рахунку, а також завдані збитки. Всі документально підтверджені витрати Заставодержателя,
понесені ним у зв’язку із здійсненням заходів з реалізації Права застави та погашення Зобов’язання (в тому числі
витрати на аудиторів, адвокатів, витрати на конвертацію коштів, та всі інші витрати, якщо вони будуть мати
місце), відшкодовуються Заставодержателю за рахунок Предмета Застави або з іншого майна чи коштів
Заставодавця.
6. Порядок задоволення вимог Заставодержателя з вартості Предмета застави
6.1. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на Предмет застави у випадках, передбачених
умовами цього Договору застави та Законодавством, в тому числі якщо у момент настання строку виконання
Зобов’язання воно не буде виконано, в тому числі:
6.1.1. при повному або частковому неповерненні суми кредиту та/або при несплаті або частковій несплаті
в строк суми процентів за користування кредитом та/або при несплаті або частковій несплаті в строк сум комісій
та/або штрафних санкцій, передбачених Кредитним договором,
6.1.2. а також у будь-який час незалежно від настання строку виконання Зобов’язання у разі:
1) зменшення вартості Предмета застави, а також
2) у випадках, якщо будь-яка з гарантій або запевнень, наданих Заставодавцем у відповідності з цим
Договором застави, виявиться (стане) недійсною, а також
3) у будь-який час незалежно від настання строку виконання Зобов’язання в разі, якщо інша особа набула
права звернення стягнення на Предмет застави, а також
4) в інших випадках, визначених цим Договором застави та Законодавством.
6.2. Звернення стягнення на Предмет застави здійснюється:
1) на підставі рішення суду в порядку, встановленому Законодавством, або
2) в позасудовому порядку згідно законодавства та цього Договору застави;
3) іншим шляхом відповідно до законодавства.
6.3. Заставодержатель має право на власний розсуд обрати позасудовий спосіб звернення стягнення на
Предмет застави, в тому числі, але не виключно, шляхом відступлення Заставодавцем Заставодержателю
Предмету застави (майнових прав) в порядку, передбаченому Законодавством та цим Договором застави.
6.3.1. Про намір звернути стягнення на предмет застави в позасудовому порядку, передбаченому цим
Договором застави, Заставодержатель повідомляє Заставодавця шляхом надіслання повідомлення про порушення
зобов’язань (невиконання вимог Заставодержателя), забезпечення виконання яких передбачено цим Договором
застави. 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.
Вказане у першому абзаці цього пункту Договору застави повідомлення направляється
Заставодержателем одночасно з реєстрацією в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про
звернення стягнення на Предмет застави за адресою Заставодавця, зазначеною в реквізитах цього Договору.
6.3.2. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів після направлення письмового повідомлення
Заставодавцю відповідно до п.п. 6.3.1. цього Договору застави Зобов’язання, виконання якого забезпечене
Предметом застави, залишається невиконаним і обтяжувачі з вищим пріоритетом не висловили намір звернути
стягнення на Предмет застави, Заставодержатель надсилає письмове повідомлення Заставодавцю про
відступлення права вимоги за Депозитним договором.
6.3.3. З дня відправлення зазначеного в п.п. 6.3.2. повідомлення Заставодавцю Заставодержатель набуває
права кредитора за Депозитним договором, право вимоги за яким вважається відступленим на його користь. При
цьому право вимоги, що є Предметом застави, вважається відступленим Заставодавцем без укладання будь-якого
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окремого договору, крім цього Договору, з дня відправлення йому Заставодержателем зазначеного в п.п. 6.3.2.
цього Договору повідомлення в наступному порядку:
1) згідно ч.1 ст.212 Цивільного Кодексу України та домовленості Сторін, якої досягнуто при укладанні
цього Договору застави, Заставодавець вважається таким, що відступив, а Заставодержатель - таким, що прийняв
право вимоги грошових коштів за Депозитним договором, у сумі невиконаного Заставодавцем Зобов’язання.
2) відповідно до цього підпункту цього Договору застави Заставодержатель набуває право вимоги
грошових коштів за Депозитним договором, укладеним між Заставодавцем та Заставодержателем.
6.4. У разі звернення стягнення на Предмет застави за рішенням суду Заставодержатель до моменту
подання відповідного позову зобов’язаний письмово повідомити всіх зареєстрованих обтяжувачів, якщо такі
будуть встановлені, про початок судового провадження у справі про звернення стягнення на Предмет застави.
6.5. Цим Договором Заставодавець доручає Заставодержателю проводити договірне списання коштів на
користь Заставодержателя з вкладного (депозитного) рахунка, відкритого згідно з Депозитним договором, при
наявності фактів невиконання чи неналежного виконання Заставодавцем Зобов’язання за Кредитним договором,
а також в інших випадках звернення стягнення на Предмет застави, встановлених відповідно до цього Договору.
6.6. Грошові кошти, отримані Заставодержателем в результаті звернення стягнення на Предмет застави,
спрямовуються на задоволення вимог Заставодержателя, що випливають з Кредитного договору.
6.7. Звернення стягнення на Предмет застави може бути припинене Заставодавцем шляхом виконання
Зобов’язання в повному обсязі. Таке виконання може бути здійсненим у будь-який час до моменту звернення
стягнення на Предмет застави або до моменту відступлення Заставодержателю права вимоги грошових коштів за
Депозитним договором.
6.8. У випадках, коли суми, отриманої Заставодержателем в результаті звернення стягнення на Предмет
застави, недостатньо для повного задоволення розміру Зобов’язання і витрат та збитків, що понесені
Заставодержателем, Заставодержатель має право одержати суму, якої не вистачає для повного виконання
Зобов’язання та задоволення понесених ним витрат, з іншого майна Заставодавця.
7. Запевнення та гарантії
7.1. Сторони засвідчують однакове розуміння ними умов цього Договору та його правових наслідків,
підтверджують дійсність їх намірів при його укладанні, а також те, що Договір не містить ознак фіктивного чи
удаваного правочину, що він не укладений під впливом помилки щодо його природи, прав та обов’язків Сторін, а
також під впливом обману чи збігу тяжких обставин.
7.2. З укладанням цього Договору Сторони досягли згоди з усіх його істотних умов та не існує будь-яких
умов, які можуть бути істотними та необхідними за змістом цього Договору.
7.3. Сторони домовились, що у випадку пред’явлення будь-яких претензій третіх осіб стосовно Предмета
застави за цим Договором, такі претензії повинні бути врегульовані за рахунок Заставодавця.
7.4. Інші засвідчення та гарантії Заставодавця:
7.4.1. Заставодавець має необхідний обсяг дієздатності та правоздатності для укладення та виконання
цього Договору, умови цього Договору не суперечать жодним положенням договорів, укладених Заставодавцем з
іншими особами, або положенням інших правочинів, дія яких поширюється на Заставодавця.
7.4.2. Не існує жодного відомого Заставодавцю судового провадження або розслідування з боку
державних чи інших органів (у тому числі кримінального), які можуть суттєво негативно вплинути на обсяг
правоздатності або дієздатності Заставодавця, та про які Заставодержатель не був попереджений до укладання
цього Договору в письмовій формі.
7.4.3. 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;
7.4.4. Не існує будь-яких правочинів щодо поточних або майбутніх зобов’язань Заставодавця, які можуть
мати пріоритет над виконанням зобов’язань за цим Договором (крім зобов’язань, що можуть мати пріоритет в
силу норм чинного законодавства України), відсутні будь-які обставини, що обмежують Заставодавця в
укладенні та виконанні цього Договору, зокрема, але не виключно, правочини, рішення, ухвали суду,
необхідність надання згоди третьою особою на укладення цього Договору.
7.4.5. Заставодавець свідчить, що всі ризики, пов’язані з істотною зміною обставин, з яких Заставодавець
виходив при укладанні цього Договору, Заставодавець приймає на себе, і такі обставини не є підставою для зміни
або розірвання Заставодавцем цього Договору.
7.4.6. Заставодавець підтверджує, що він повідомлений (проінформований) Заставодержателем в момент
підписання цього Договору про те, що Заставодержатель є володільцем персональних даних щодо Заставодавця,
зібраних відповідно до умов цього Договору, про склад та зміст зібраних Заставодержателем персональних даних
щодо Заставодавця, мету збору Заставодержателем персональних даних щодо Заставодавця, та осіб, яким такі
персональні дані передаються/будуть передаватися, а також про права Заставодавця як суб’єкта персональних
даних, визначені Законом України № 2297-VI від 01.06.2010 року „Про захист персональних даних” (із змінами
та доповненнями) (в т.ч. ст.ст.8, 16, 20, 29 зазначеного Закону).
7.4.7. Заставодавець є належним власником Предмета застави, ніяким чином не обмежений у
розпорядженні Предметом застави, не існує довіреностей, інших уповноважуючих документів, виданих
Заставодавцем третім особам, що свідчать про право останніх розпоряджатися тим чи іншим чином Предметом
застави.
7.4.8. Заставодавець свідчить, що на момент укладення цього Договору:
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1)
У разі, якщо Заставодавець не проживає однією сім’єю з жодною особою без реєстрації
шлюбу/неодружений - він не проживає однією сім’єю з жодною особою/неодружений і немає осіб, які б
стверджували наявність такого факту та заявляли свої права на майно Заставодавця (в тому числі Предмет
застави), яке набуте ними за час спільного проживання і належить їм на праві спільної сумісної власності, та
заперечували б право Заставодавця одноособово на власний розсуд укласти цей Договір.
2)
У разі, якщо Заставодавець проживає однією сім’єю з відповідною особою без реєстрації шлюбу
/одружений:
 Цей Договір укладений в інтересах сім’ї Заставодавця;
 Особа, з якою Заставодавець проживає сім’єю без реєстрації шлюбу/чоловік/дружина Заставодавця,
згоден/згодна з укладанням цього Договору, його умовами та з передачею Предмета застави в
заставу Заставодержателю на умовах цього Договору в якості забезпечення виконання Зобов’язання
за Кредитним договором.
8. Порядок вирішення спорів
8.1. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані в ньому,
регулюються чинним законодавством України.
8.2. Всі спори між Сторонами, які виникають у зв’язку з цим Договором, вирішуються шляхом
переговорів, а при недосягненні домовленості - у судовому порядку відповідно до чинного законодавства
України.
9. Конфіденційна інформація та згода на обробку персональних даних
9.1. Конфіденційна інформація.
9.1.1. 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.
9.1.2. Сторони зобов’язуються, не обмежуючись строком, забезпечити конфіденційність та збереження
інформації, що відповідно до чинного законодавства України та цього Договору становить банківську або
комерційну таємницю (зокрема, інформація щодо Заставодавця, Заставодержателя тощо), та здійснювати її
розкриття третім особам лише за згодою іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених чинним
законодавством України або цим Договором.
9.1.3. Заставодавець надає Заставодержателю безвідкличну та 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 Заставодавцем 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), яка стала відома Заставодержателю в
процесі укладання та виконання цього Договору, таким особам у нижченаведених випадках:
1) новому позичальнику за Кредитним договором, будь-якій особі резиденту України чи нерезиденту, що
має намір набути або набуває права вимоги за Кредитним договором та цим Договором з будь-яких підстав, що
не суперечать чинному законодавству України, повністю чи частково приймає на себе відповідальність за
виконання Заставодавцем Зобов’язання за Кредитним договором та/або пов’язані із цим ризики, або обтяжує
права вимоги за Кредитним договором на свою користь будь-яким іншим чином;
2) аудиторам, суб’єктам оціночної діяльності, рейтинговим агентствам, незалежним юридичним
радникам, інвестиційним, фінансовим посередникам та іншим юридичним та фізичним особам у разі, якщо
відповідна інформація за цим Договором, є необхідною для здійснення Заставодержателем фінансових чи інших
операцій в ході своєї звичайної діяльності, а також у випадку, якщо вони надають Заставодержателю послуги,
пов’язані з основною діяльністю Заставодержателя та повинні бути обізнаними з інформацією, що стосується
діяльності Заставодержателя за Кредитним договором та цим Договором;
3) державним органам влади та управління, іншим органам та організаціям, які відповідно до чинного
Законодавства мають право здійснювати перевірки фінансово-господарської та іншої діяльності
Заставодержателя на підставі їх офіційного запиту та/або у процесі здійснення перевірки фінансовогосподарської та іншої діяльності Заставодержателя;
4) іншим банківським установам на їх запит у процесі здійснення ними фінансового моніторингу та/або
у разі прийняття рішення про надання фінансових послуг Заставодавцю.
9.1.4. Інформація, що підлягає розкриттю у випадках, передбачених пп.9.1.3 цієї статті Договору,
розкривається (передається) Заставодержателем в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до
яких вона передається.
9.1.5. Заставодавець погоджується, що умови, передбачені пп. 9.1.4. цієї статті Договору, не
поширюються на випадки розкриття Заставодержателем третім особам інформації щодо Заставодавця, у
випадках порушення Заставодавцем умов Кредитного договору та/або умов цього Договору або у випадку
наявності фактів невиконання Заставодавцем своїх фінансових зобов’язань перед іншими кредиторами. У
зазначених випадках Заставодавець цим Договором надає згоду Заставодержателю розкривати інформацію, що
складає конфіденційну інформацію, шляхом надання її способом та в обсягах, визначених Заставодержателем
необмеженому колу третіх осіб, у т.ч. правоохоронним, судовим органам, органам нотаріату, фінансовим
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установам, іншим установам, підприємствам, організаціям, у т.ч. шляхом розміщення в електронних базах даних
(наприклад, ЕІС «Реєстр позичальників»), на сайтах в мережі Інтернет, шляхом розповсюдження засобами
масової інформації та каналами електронної пошти, тощо.
9.1.6. Заставодавець цим Договором надає Заставодержателю згоду на власний розсуд останнього будьяку кількість разів телефонувати, направляти відомості з питань виконання/неналежного виконання
Заставодавцем умов цього Договору, іншу інформацію та повідомлення, пов’язані/передбачені цим Договором, а
також комерційні пропозиції Заставодержателя та рекламні матеріали, за допомогою звичайних поштових
відправлень та листів-звернень, електронних засобів зв’язку, SMS – повідомлень, тощо, на адреси, номери
телефонів, електронну пошту, надані (зазначені ним в будь-яких документах) Заставодавцем Заставодержателю,
або які стали відомі Заставодержателю іншим чином. При цьому Заставодавець звільняє Заставодержателя від
будь-якої відповідальності, пов’язаної з тим, що направлена таким способом інформація стане доступною третім
особам та відповідальності за відшкодування збитків, пов’язаних з розкриттям інформації в порядку,
встановленому даним Договором.
9.2.
Згода на обробку персональних даних
9.2.1. Сторони або їх повноважні представники, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись
Законом України № 2297-VI від 01.06.2010 року „Про захист персональних даних” (із змінами та доповненнями),
своїми підписами підтверджують згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання,
реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних
(автоматизованих) систем виключно з метою виконання даного Договору протягом строку його дії.
Вищенаведені згода на обробку Заставодержателем персональних даних, права Заставодержателя,
пов’язані зі згодою на обробку персональних даних, є необмеженими строком, безумовними і безвідкличними.
10. Відступлення права вимоги та переведення боргу за Договором
10.1.
Відступлення права вимоги за Договором
10.1.1. Заставодержатель, у встановленому чинним законодавством України та цим Договором порядку,
має право без згоди Заставодавця відступити своє право вимоги за Кредитним договором та цим Договором будьякій особі, у зв’язку з чим відбувається заміна сторони – кредитора за цим Договором.
10.1.2. У разі відступлення права вимоги за Кредитним договором та цим Договором, Заставодержатель
зобов’язаний письмово повідомити Заставодавця про факт відступлення у п’ятиденний строк з моменту такого
відступлення. Новий кредитор набуває усі права та обов’язки Кредитора за Кредитним договором та цим
Договором в повному обсязі, у тому числі право отримати від Заставодавця задоволення вимог Заставодержателя
щодо виконання Зобов’язання.
10.2.
Переведення боргу за Договором
10.2.1.
Підписанням цього Договору Заставодавець надає безумовну та безвідкличну, згоду на
переведення боргу Заставодавця за Кредитним договором на підставі відповідного правочину.
10.2.2.
Заставодавець зобов’язаний одночасно з укладення правочину про переведення боргу, або в
інший термін, погоджений із Заставодержателем, укласти з останнім договір застави за зобов’язаннями нового
боржника по Кредитному договору. Не укладення такого договору не припиняє заставу за цим Договором, вона є
дійсною по відношенню до нового боржника за Кредитним договором.
11. Відповідальність Сторін
11.1.У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених цим Договором, Сторони
несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та положень цього Договору.
11.2. Заставодержатель не несе відповідальності за відшкодування будь-якої моральної шкоди, не
отриманих доходів (вигоди), збитків, в т.ч. судових витрат та витрат на консультаційні послуги, що виникли
внаслідок недотримання Заставодавцем порядку збереження, використання та розкриття конфіденційної
інформації за цим Договором.
12. Дія Договору та позовна давність
12.1. Дія Договору в часі:
12.1.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами скріплення печаткою
Заставодержателя і діє до виконання Зобов'язання за Кредитним договором в повному обсязі.
12.1.2. До всіх правовідносин, пов’язаних з укладанням та виконанням цього Договору (у тому числі щодо
всіх грошових зобов’язань Заставодавця - повернення суми Кредиту, сплати процентів за його користування,
комісійних винагород, штрафів, пені тощо), застосовується строк позовної давності тривалістю у 30 (тридцять)
років.
12.1.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов,
якщо такі мали місце при виконанні Договору.
12.2. Зміна умов та розірвання Договору:
12.2.1. Цей Договір може бути змінений або розірваний за взаємною згодою Сторін або в інших випадках,
прямо визначених чинним законодавством України.
12.2.2. Будь-які зміни до Договору (у тому числі щодо продовження строку дії Договору), а також
розірвання Договору оформляються у вигляді договорів про внесення змін до цього Договору та вступають в
силу з моменту їх підписання Сторонами, скріплення печаткою Заставодавця.
12.2.3. Всі договори про внесення змін та додатки до Договору є його невід’ємною частиною.
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13.
Заключні положення
13.1.
Заголовки та назви статей не є їх складовою частиною та не можуть братись до уваги при
тлумаченні Договору.
13.2. Наслідки недійсності окремих положень (частин) Договору:
13.2.1. Якщо будь-яке положення (частина) цього Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей
факт не впливає на дійсність інших положень цього Договору чи Договору в цілому.
13.2.2. У випадку недійсності будь-якого положення цього Договору Сторони зобов’язані, у разі
необхідності, без зволікань на першу вимогу Заставодержателя внести зміни (доповнення) до відповідного
положення таким чином, щоб після такої зміни це положення було дійсним і максимально відображало наміри
Сторін, які існували на момент укладення цього Договору з відповідного питання.
13.3. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством
України.
13.4. Витрати, пов’язані з укладанням та виконанням цього Договору, здійснюються за рахунок
Заставодавця.
13.5. Підписанням цього Договору Сторони встановлюють, що зобов'язання Заставодавця за цим
Договором не вважаються такими, що нерозривно пов'язані з його особою і, у зв'язку з цим, можуть бути
виконані іншою особою.
13.6. Цей Договір укладено українською мовою в 3-х (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну
силу: два - для Заставодержателя, один - для Заставодавця.
13.7. Цей Договір Сторонами прочитаний, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям, що
засвідчується власними підписами Сторін (уповноважених представників Сторін), що діють у повній
відповідності з наданими їм повноваженнями та повним розумінням предмету та змісту Договору.
14. Реквізити та підписи Сторін
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ:

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ:

Акціонерне товариство
«Державний ощадний банк України»
(Прізвище, ім’я, по батькові Заставодавця)
Місцезнаходження Банку: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г,
код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
00032129;
Телефон: ______________________;
Адреса філії/ТВБВ Банку:

Реєстраційний номер облікової картки
платника податку:
____________________________________
__Місце реєстрації:
_____________________________
_____________________, _______________________
(район)
(назва населеного пункту)

_____________________________________________
(повне найменування філії/ТВБВ Банку згідно Положення про установу банку)

_____________________________________________________
(назва вулиці, № будинку та квартири)
Фактичне місце проживання: ____________________,
(індекс пошт. відділення)
_____________________________________________________
(область)
_____________________, _______________________
(район)
(назва населеного пункту)

______________, ______________________________
(індекс пошт. відділення)
(область)
__________________________, ___________________
(район)
(назва населеного пункту)
__________________________________________________________
(назва вулиці, № будинку)

_____________________________________________________
(назва вулиці, № будинку та квартири)

Паспорт (паспортний документ) №_______________,
виданий______________________________________
(орган, який видав, та дата видачі)
Телефон ______________________________________
(підпис уповноваженого працівника Заставодержателя)
М.П.

(підпис Заставодавця)
(Прізвище, ім’я, по батькові Заставодавця)
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