
Договір застави   
за програмами цільового роздрібного кредитування «Авто в кредит»  

 

Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці оригінального 
договору. 

 
 

ДОГОВІР ЗАСТАВИ  
(транспортних/-ого засобів/-у) 

м. _______                                          _______________ 20__ року 
 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (АБ 
«УКРГАЗБАНК»), який є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до 
п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України (надалі – ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ),  в особі  
____(посада уповноваженої особи з зазначенням назви установи банку)_ (ПІБ уповноваженої особи) _, 
який діє на підставі довіреності, посвідченої  __________________ року ____(ПІБ 
приватного/державного нотаріуса)__, приватним/державним нотаріусом ___(назва нотаріального 
округу) __ та зареєстрованої в реєстрі за №________ з однієї сторони, та  

__________________(ПІБ)_______, надалі - ЗАСТАВОДАВЕЦЬ, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків _____________, який зареєстрований за адресою: ________________, з другої 
сторони, разом іменовані Сторони, уклали цей договір, надалі – Договір, про наступне: 
  

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Цей Договір забезпечує всі вимоги ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, які випливають з кредитного 

договору № _____________ від ___ 20___ року (а також договорів про внесення змін до нього), надалі – 
кредитний договір, укладеного між ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ та ЗАСТАВОДАВЦЕМ (якщо 
Заставодавець і Позичальник різні особи необхідно замість слова «ЗАСТАВОДАВЦЕМ» вказати 
повністю ПІБ Позичальника, надалі – ПОЗИЧАЛЬНИК), згідно якого 
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ/ПОЗИЧАЛЬНИК (обрати необхідне) зобов’язаний у порядку та на умовах, 
викладених у кредитному договорі, сплатити проценти за користування кредитними коштами, в т.ч. 
сплатити проценти за користування кредитними коштами, що не повернуті у терміни, передбачені 
кредитним договором (прострочена заборгованість), а також комісії та неустойки у розмірі і випадках, 
передбачених кредитним та цим договорами. 

 
ІІ. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ 

2.1. Предметом застави є автомобіль марки _________, моделі  __________________, 20___ 
року випуску, номер шасі (кузова, рами) (вибрати необхідне), колір – ______________, реєстраційний 
номер __________. 

2.2. Предмет застави належить ЗАСТАВОДАВЦЮ на праві власності, що підтверджується 
свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії ____ № _________________, виданого 
________(зазначити відповідний орган, яким видано свідоцтво)__________ 20__р. 

2.3. Згідно звіту про оцінку предмету застави, який складено ____(зазначити назву СОД)______, 
вартість предмету застави визначено у розмірі ___(цифрами)__(прописом)__ гривень ____ коп. без ПДВ/ 
з ПДВ (вибрати необхідне) (згідно протокольного рішення колегіального органу з питань кредитування) 
(надалі – заставна вартість). 

Або 
За згодою сторін предмет застави оцінено в ___(цифрами)__(прописом)__ гривень ____ коп. без 

ПДВ/ з ПДВ (вибрати необхідне) (згідно протокольного рішення колегіального органу з питань 
кредитування) (надалі – заставна вартість). 

2.4. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ засвідчує, що: 
2.4.1. На підставах, передбачених чинним законодавством України, він має право відчужувати 

предмет застави. 
2.4.2. На підставах, передбачених чинним законодавством України, на предмет застави може 

бути звернене стягнення. 
2.4.3. Предмет застави вільний від зобов’язань, крім тих, що передбачені цим Договором.  
2.4.4. До нього не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови, пов’язані з вилученням 

предмету застави. 
2.4.5. Предмет застави не знаходиться у спільній частковій власності. 
У разі, якщо ЗАСТАВОДАВЕЦЬ перебуває в шлюбі, або проживає однією сім'єю з іншою особою 

без реєстрації шлюбу, додати пп. 2.4.5.1. у наступній редакції: 
2.4.5.1. Предмет застави знаходиться у спільній сумісній власності з ___ПІБ повністю___. Для 

вчинення правочину надано нотаріально засвідчену заяву ___ПІБ повністю___про згоду на передачу 
предмета застави в забезпечення виконання зобов’язань ЗАСТАВОДАВЦЯ/ПОЗИЧАЛЬНИКА (обрати 
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необхідний варіант) за кредитним договором № _______ від _________, справжність підпису на якій 
засвідчена приватним нотаріусом __________ нотаріального округу __ПІБ нотаріуса__ __дата__. 

У разі, якщо ЗАСТАВОДАВЕЦЬ не перебуває в шлюбі та не проживає однією сім'єю з іншою 
особою без реєстрації шлюбу, додати пп. 2.4.5.1. у наступній редакції: 

2.4.5.1. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ гарантує, що предмет застави не знаходиться у спільній сумісній 
власності, що на момент набуття права власності на предмет застави в шлюбі не перебував, не проживав 
з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу, або в будь-якому іншому шлюбі не перебував, про 
що ЗАСТАВОДАВЦЕМ надано відповідну нотаріально засвідчену заяву.  

2.4.6. Предмет застави не знаходиться в податковій заставі. 
2.4.7. Він ознайомлений з положеннями кредитного договору та згоден забезпечувати виконання 

всіх його умов. 
2.5. У випадку виконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ/ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (обрати необхідне) 

зобов’язань по кредитному договору не в повному обсязі, застава зберігає силу в початковому обсязі. 
2.6. Без письмової згоди ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ наступні застави предмета застави не 

допускаються.  
 

IІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право:  
3.1.1. Перевіряти документально та фактично наявність, стан і умови збереження та 

використання предмета застави. 
3.1.2. Вимагати від ЗАСТАВОДАВЦЯ вжиття заходів, необхідних для збереження предмета 

застави та його захисту від посягань з боку третіх осіб.  
3.1.3. Вимагати від ЗАСТАВОДАВЦЯ у випадку виникнення загрози пошкодження чи зменшення 

ринкової вартості предмета застави, заміни його іншим майном такої ж або більшої вартості. 
3.1.4. Вимагати дострокового виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, а якщо його 

вимога не буде задоволена - звернути стягнення на предмет застави, у разі:  
- передання ЗАСТАВОДАВЦЕМ предмета застави іншій особі без згоди 

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, якщо одержання такої згоди було необхідним;  
- порушення ЗАСТАВОДАВЦЕМ правил про заміну предмета застави;  
- втрати предмета застави за обставин, за які ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ не відповідає, якщо 

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ не замінив або не відновив предмет застави;  
- порушення ЗАСТАВОДАВЦЕМ правил про наступну заставу;  
- порушення ЗАСТАВОДАВЦЕМ правил про розпоряджання предметом застави;  
- порушення ЗАСТАВОДАВЦЕМ /ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (обрати необхідне) обов’язку щодо 

страхування предмету застави; 
- порушення ЗАСТАВОДАВЦЕМ/ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (обрати необхідне) обов’язків, 

передбачених кредитним договором;  
- порушення ЗАСТАВОДАВЦЕМ обов’язків, передбачених цим Договором.  
3.1.5. У разі настання страхового випадку щодо предмета застави ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має 

переважне право задоволення своїх вимог за кредитним договором із суми страхового відшкодування. 
За погодженням між Сторонами страхове відшкодування може бути спрямоване на відновлення 
предмета застави. 

3.1.6. У разі невиконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ/ПОЗИЧАЛЬНИКОМ (обрати необхідне)  умов 
кредитного договору (у тому числі порушення строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту, 
строків сплати процентів за користування кредитними коштами, комісій) звернути стягнення на предмет 
застави та задовольнити за рахунок предмета застави свої вимоги за кредитним договором у повному 
обсязі, що визначаються на момент виконання цих вимог, включаючи проценти, комісії, відшкодування 
збитків, завданих простроченням виконання зобов’язання, неустойку, необхідні витрати на утримання, 
звернення стягнення та реалізацію предмета застави. 

3.1.7. Вимагати від ЗАСТАВОДАВЦЯ надання будь-яких документів і відомостей, необхідних для 
виконання ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у 
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі 
будь-які документи і відомості, необхідні для з’ясування особи ЗАСТАВОДАВЦЯ та його фінансового 
стану. 

3.2. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ зобов’язаний:  
3.2.1. Належним чином виконувати умови даного Договору. 
3.2.2. Не розголошувати третім особам інформацію, яка стала йому відома у зв’язку з 

укладенням та виконанням цього Договору, за винятком випадків, передбачених чинним 
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законодавством України, та коли  надання такої інформації третім особам має відбутися у зв’язку з 
потребою забезпечення інтересів ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, пов’язаних зі збереженням та реалізацією 
предмета застави та задоволення вимог ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ. 
 3.3. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ зобов’язаний:  

3.3.1. За власний рахунок сплачувати всі передбачені законодавством податки та збори, пов’язані 
з користуванням предметом застави. 

3.3.2. Вживати заходів, необхідних для збереження предмета застави, включаючи своєчасне 
проведення поточного та капітального ремонту, відновлення незначних пошкоджень, раціональну 
експлуатацію та захист предмета застави від незаконних посягань та вимог третіх осіб.   

3.3.3. Не пізніше 2 (двох) календарних днів з моменту виявлення втрати, псування, пошкодження 
або знищення предмета застави письмово повідомити про це ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ та відновити 
предмет застави або замінити його іншим майном, вартістю не меншою вартості предмету застави, яким 
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ володіє на праві власності, а також сповіщати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ про всі зміни, 
що відбулися, стосовно обставин, передбачених у п.2.4. цього Договору, не пізніше 1(однієї) доби з часу, 
коли ці зміни сталися. 

3.3.4. На період дії цього Договору застрахувати предмет застави на його повну вартість у 
відповідності до вимог ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, виконувати всі умови цього Договору при здійсненні 
страхування та надати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ копії договору(ів) страхування, а також документів, що 
підтверджують сплату страхових платежів за цим(и) договором(ами) страхування.  

Забезпечити безперервну дію страхового покриття щодо предмету застави на строк не менший, 
ніж той, в межах якого ЗАСТАВОДАВЕЦЬ/ПОЗИЧАЛЬНИК (обрати необхідне) виконає свої 
зобов’язання за кредитним договором. Вчиняти всі необхідні дії для дійсності договору страхування 
(договір страхування укладається строком дії на 1 (один) рік, якщо інше не передбачено внутрішніми 
нормативними актами ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ), за яким застраховано предмет застави, в тому числі 
вчасно сплачувати страховий платіж, а також всі чергові страхові платежі, якщо такі платежі 
передбачені умовами договору страхування (у разі наявності дозволу на це у відповідності до 
внутрішніх нормативних актів ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ). 

Не пізніше, ніж за 3 (три) банківські дні до граничного строку закінчення дії договору 
страхування, у випадку, якщо ЗАСТАВОДАВЕЦЬ/ПОЗИЧАЛЬНИК (обрати необхідне) не виконав всі 
свої зобов’язання за кредитним договором, укласти новий договір страхування та сплатити річний 
страховий платіж або черговий страхових платіж, визначений новим договором страхування, та не 
пізніше ніж за 1 (один) банківський день до граничного строку дії попереднього договору страхування 
надати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ докази таких сплат та копії договору(ів) страхування. 

Не пізніше ніж за 3 (три) банківські дні до граничного строку сплати чергових страхових 
платежів, визначених договором страхування, у випадку, якщо такі платежі передбачені умовами 
договору страхування (у разі наявності дозволу на це у відповідності до внутрішніх нормативних актів 
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ), сплачувати такі чергові страхові платежі та не пізніше ніж за 1 (один) 
банківський день до граничного строку сплати чергових страхових платежів, визначених договором 
страхування, надавати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ докази таких сплат. 

Підтримувати шляхом негайної сплати відповідних страхових платежів розмір страхової суми, 
яка зменшилась з будь-яких причин, на рівні, визначеному в договорі страхування на момент укладення 
договору страхування, та надавати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ докази таких сплат протягом 3 (трьох) 
банківських днів з дня внесення такого платежу. 

3.3.5. Не здійснювати відчуження, заміну або будь-яку передачу предмета застави (в оренду, 
лізинг, користування, управління тощо) без письмової згоди ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ. 

3.3.6. Надавати ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ всю необхідну допомогу та документи, необхідні для 
перевірки ним у будь-який спосіб наявності, стану і умов збереження та експлуатації предмету застави, а 
також негайно на вимогу ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ забезпечити йому фізичний доступ до предмета 
застави. 

3.3.7. У випадку зменшення ринкової вартості предмету застави більш ніж на 25% у порівнянні 
до погодженої Сторонами його заставної вартості, оформити в заставу за вимогою 
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ протягом 10 (десяти) банківських днів додаткове ліквідне забезпечення вартістю 
(розміром), не меншою зазначеної у вимозі ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.  

3.3.8. Використовувати автомобіль, який зазначено у п. 2.1 цього Договору, в особистих та 
сімейних цілях. 

3.3.9. На вимогу ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ у строки, зазначені у такій вимозі, провести за власний 
рахунок незалежну оцінку предмету застави в акредитованого у ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ суб’єкта 
оціночної діяльності.  
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3.3.10. Надавати на першу вимогу ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ будь-які документи і відомості, 
необхідні для виконання ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ вимог чинного законодавства України, яке регулює 
відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому 
числі будь-які документи і відомості, необхідні для з’ясування особи ЗАСТАВОДАВЦЯ та його 
фінансового стану. 

3.4. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ має право: 
3.4.1. Володіти та користуватись предметом застави відповідно до його функціонального 

призначення, з урахуванням обмежень, передбачених цим Договором. 
3.4.2. В будь-який час до моменту реалізації предмета застави припинити звернення стягнення на 

предмет застави виконанням забезпеченого заставою зобов’язання.  
 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
4.1. В разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, 

винна сторона відшкодовує іншій стороні усі завдані у зв’язку з цим збитки. 
4.2. При порушенні ЗАСТАВОДАВЦЕМ обов’язків щодо страхування предмета застави 

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право застрахувати предмет застави за свій рахунок, з наступним 
відшкодуванням всіх витрат за рахунок ЗАСТАВОДАВЦЯ. 

4.3. Сторони домовились, що строк позовної давності (включаючи вимоги про стягнення 
неустойки)  за цим Договором становить 3 (три) роки. 

 
V. РИЗИК ЗАГИБЕЛІ ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ ТА ВІДНОСИНИ СТОРІН У РАЗІ 

НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ЗА ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ, ЗА  ЯКИМ 
ЗАСТРАХОВАНО ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ 

5.1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави несе 
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави 
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ на вимогу ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ зобов'язаний надати рівноцінний предмет або  
відновити знищений або пошкоджений предмет застави. 

5.2. У разі настання страхового випадку у відповідності до умов договору страхування, 
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ не має права отримувати/використовувати страхове відшкодування без письмової 
згоди на це ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, оскільки одночасно з настанням страхового випадку в силу ст.581 
Цивільного кодексу України предметом застави стає право вимоги ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ до 
страховика. 

5.3. У разі настання страхового випадку, внаслідок якого предмет застави може бути відновлено 
(відремонтовано), ЗАСТАВОДАВЕЦЬ вправі порушувати питання перед ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ щодо 
отримання письмового дозволу від ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ стосовно отримання страхового 
відшкодування від страховика з метою відновлення предмета застави в первісний стан, при цьому 
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ після використання коштів страхового відшкодування на відновлення предмета 
застави зобов’язаний: 

- сплатити страховику відповідні страхові платежі з метою відновлення  розміру страхової суми 
до рівня, визначеного в договорі страхування на момент укладення договору страхування, та надати 
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ докази таких сплат. 

 
VI. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ 

6.1. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ набуває права звернути стягнення та реалізувати предмет застави у 
наступних випадках: 

- якщо у момент настання строку виконання зобов’язання за кредитним договором воно не 
буде виконано належним чином, а саме: при повному або частковому неповерненні суми кредиту 
(чергового платежу за кредитом) та/або при несплаті або частковій несплаті сум процентів чи комісій у 
встановлені кредитним договором строки; 

- у разі порушення ЗАСТАВОДАВЦЕМ/ПОЗИЧАЛЬНИКОМ обов’язків за цим та/або 
кредитним договором та невиконання вимоги ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ про дострокове виконання 
зобов’язань за кредитним договором; 

- якщо інша ніж ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ особа, набула право стягнення на предмет застави; 
- в інших випадках, передбачених кредитним договором, цим Договором, чинним 

законодавством України. 
6.2. Звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, виконавчого напису 

нотаріуса в порядку, встановленому чинним законодавством України, або в позасудовому порядку, 
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визначеному цим Договором. Використання позасудових способів звернення стягнення на предмет 
застави не позбавляє права ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ звернутися до суду.  

6.3. Звернення стягнення на предмет застави в позасудовому порядку:  
6.3.1. При невиконанні або неналежному виконанні ЗАСТАВОДАВЦЕМ/ПОЗИЧАЛЬНИКОМ 

умов кредитного договору та/або умов цього Договору, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ одночасно з реєстрацією 
в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про звернення стягнення на предмет застави 
надсилає ЗАСТАВОДАВЦЮ/ПОЗИЧАЛЬНИКУ  та особам, які мають зареєстровані у встановленому 
законом порядку права чи вимоги щодо предмету застави, письмове повідомлення про порушення 
зобов’язань по кредитному договору, в якому зазначає:  

- зміст та загальний розмір порушеного/невиконаного зобов’язання;  
- короткий опис (характеристика) предмета застави;  
- посилання на право третіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку 

права чи вимоги щодо предмету застави, виконати порушене/невиконане зобов’язання (за наявності); 
- визначення позасудового способу звернення стягнення на предмет застави у випадку 

невиконання вимоги ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ; 
- вимогу до ЗАСТАВОДАВЦЯ/ПОЗИЧАЛЬНИКА виконати порушене зобов’язання або 

передати предмет застави у володіння ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ протягом 30 (тридцяти) календарних 
днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна відомостей про звернення 
стягнення на предмет застави; 

- місце та час проведення процедури продажу (якщо предмет застави реалізується 
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ у позасудовому порядку). 

6.3.2. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ зобов’язується на вимогу ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ негайно передати 
предмет застави у володіння ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ. Предмет застави передається ЗАСТАВОДАВЦЕМ у 
володіння ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ згідно Акту приймання-передачі. Разом з майном, що складає 
предмет застави, ЗАСТАВОДАВЕЦЬ зобов’язаний передати свідоцтво про реєстрацію транспортного 
засобу та інші документи, на вимогу ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ. 

6.3.3. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ розпочинає звернення стягнення на предмет застави у 
позасудовому порядку, якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту надсилання 
повідомлення, передбаченого пп. 6.3.1. цього Договору, вимога  ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ не буде 
виконана. 

6.4. Передача ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ права власності на предмет застави: 
6.4.1. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право після одержання предмета застави у володіння 

задовольнити свої вимоги по кредитному договору та цьому Договору шляхом набуття права власності 
на предмет застави. 

6.4.2. Право власності на предмет застави переходить від ЗАСТАВОДАВЦЯ до 
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ  на наступний день після закінчення терміну, передбаченого в пп. 6.3.3 цього 
Договору, та оформлюється Актом приймання-передачі предмета застави. 

6.4.3. Перехід права власності на предмет застави є підставою для припинення зобов’язань 
ЗАСТАВОДАВЦЯ/ПОЗИЧАЛЬНИКА по кредитному договору, у тому числі щодо погашення суми 
кредиту, процентів за користування кредитними коштами, збитків, неустойки,  комісій, іншої 
заборгованості та витрат, пов’язаних з пред’явленням вимоги за кредитним договором та зверненням 
стягнення на предмет застави, а також витрат, пов’язаних з утриманням і збереженням предмету застави, 
витрат на страхування предмету застави, що визначаються на момент переходу права власності на 
предмет застави. 

6.5. Продаж ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ предмета застави: 
6.5.1. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право після одержання предмета застави у володіння 

задовольнити свої вимоги по кредитному договору та цьому Договору шляхом продажу предмета 
застави будь-якій особі-покупцю або на публічних торгах. 

6.5.2. Продаж здійснюється ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ від імені ЗАСТАВОДАВЦЯ будь-якій особі 
- покупцеві, якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту надсилання 
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ повідомлення, передбаченого пп. 6.3.1 цього Договору, не надійде 
повідомлення про придбання предмета застави  від осіб, які мають переважне право на придбання 
предмета застави. 

6.5.3.Умови договору купівлі-продажу предмета застави визначаються ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ 
самостійно з урахуванням обмежень, встановлених законом. Ціна договору купівлі-продажу предмета 
застави визначається ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ, але не повинна бути меншою ринкової вартості 
предмета застави, визначеної шляхом його незалежної оцінки, проведеної акредитованим у 
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна і 
майнових прав та професійну оціночну діяльність.  
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6.5.4. З метою реалізації прав ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, передбачених цим Договором та Законом 
України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень»,  даним Договором 
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ уповноважує ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ: 

- представляти ЗАСТАВОДАВЦЯ в будь-яких установах, підприємствах та організаціях 
незалежно від їх підпорядкування і форм власності з усіх без винятку питань, пов’язаних з продажем 
предмету застави – автомобіля ______(повна характеристика)_______________, у тому числі в органах 
нотаріату, у відповідних уповноважених державних органах, товарних біржах; 

- ремонтувати автомобіль, проходити техогляд, доставляти автомобіль для проходження 
техогляду та експертизи; 

- знімати автомобіль з реєстраційного обліку у відповідних уповноважених державних 
органах, одержати транзитні номери;   

- визначати місце стоянки автомобіля;  
- подавати та одержувати необхідні довідки та документи, подавати та підписувати від імені 

ЗАСТАВОДАВЦЯ  будь-які документи та заяви;  
- підписувати від імені ЗАСТАВОДАВЦЯ договір купівлі-продажу автомобіля, в тому числі 

попередній договір купівлі-продажу автомобіля; 
- сплачувати необхідні податки, збори  та платежі. 
У разі продажу предмета застави ЗАСТАВОДАВЕЦЬ доручає ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ отримати 

грошові кошти, виручені від продажу, та спрямувати їх на погашення витрат ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ і 
заборгованості ЗАСТАВОДАВЦЯ (ПОЗИЧАЛЬНИКА) за кредитним договором та цим Договором. 

 
VII. ІНШІ УМОВИ 

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до повного 
виконання зобов`язань, забезпечених заставою за цим Договором. У випадку продовження строків 
виконання зобов’язань за кредитним договором (шляхом укладення додаткових угод до нього), застава, 
передбачена цим Договором, зберігається до повного виконання вказаних зобов’язань.  

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору приймаються в письмовій формі та підлягають 
нотаріальному посвідченню. 

7.3. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі. 
7.4. Правовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються чинним 

законодавством України, зокрема Законом України «Про заставу» та Цивільним кодексом України. 
7.5. Цей Договір складений у трьох примірниках - по одному для Сторін та один примірник - 

приватному/державному нотаріусу, кожен з яких має однакову юридичну силу. 
7.6. Всі витрати, пов’язані з укладенням/внесенням змін та виконанням цього Договору несе 

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ.  
7.7. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ своїм підписом на цьому Договорі, зокрема, підтверджує свою згоду на 

збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, 
розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних 
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ, а також на передачу цих персональних даних третім особам. 

Під персональними даними для цілей цього пункту розуміється будь-яка інформація про 
ЗАСТАВОДАВЦЯ, що отримана ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ на підставі цього Договору, або отримана 
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ в процесі виконання цього Договору (обсяг та ціль отримання інформації і, як 
наслідок, обробка персональних даних ЗАСТАВОДАВЦЯ в рамках внутрішніх процедур 
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ в обсязі не меншому, ніж це передбачено вимогами чинного законодавства 
України).  

Для цілей цього пункту до числа третіх осіб будуть відноситися професійні консультанти, 
аудитори, установи, що здійснюють обробку персональних даних на професійній основі, особи, які 
здійснюватимуть дії щодо повернення ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ заборгованості 
ЗАСТАВОДАВЦЯ/ПОЗИЧАЛЬНИКА за кредитним та цим Договором, або виявлять намір придбати 
(придбають) права вимоги за кредитним та цим Договором, або яким права вимоги за кредитним та цим 
Договором будуть відступлені, Національний банк України, а також інші 
підприємства/установи/організації, що надаватимуть послуги ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ в процесі 
здійснення банківської діяльності. 

Цим ЗАСТАВОДАВЕЦЬ підтверджує, що вважає наявність цього пункту в Договорі достатнім 
для повного виконання ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ вимог ч.2 статті 12 Закону України «Про захист 
персональних даних» і таким, що не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене нижче. 
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ  цим також підтверджує, що він повідомлений: 

- про те, що дата підписання ним цього Договору є датою внесення його персональних даних до 
бази персональних даних ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ; 



Договір застави   
за програмами цільового роздрібного кредитування «Авто в кредит»  

 

Роз’яснення, які наводяться по тексту договору та які виділено курсивом, необхідно вилучати при підготовці оригінального 
договору. 

- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»; 
- про те, що метою збору його персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері 

надання банківських послуг, дотримання вимог чинного законодавства України, в т.ч. вимог Закону 
України «Про банки і банківську діяльність», інших законів та нормативно-правових актів України, 
положень, установчих та інших документів ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, що регулюють банківську 
діяльність; 

- про те, що особи, яким передаються персональні дані (надалі – “відповідальні працівники 
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ”), використовують такі персональні дані виключно відповідно до їхніх 
службових або трудових обов'язків та такі відповідальні працівники ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ несуть 
персональну відповідальність за розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було 
довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням ними службових або трудових обов'язків. 

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
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