ДОГОВІР ЗАКЛАДУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Місто Київ, _________________________ дві тисячі ______________ року.
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СВІТ
ФІНАНСОВИХ
РІШЕНЬ»
І
КОМПАНІЯ» (далі - ПТ «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВ «СВІТ ФІНАНСОВИХ
РІШЕНЬ» І КО»), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України 38083827, місцезнаходження: м. Київ, вул. Святошинська, 34, зареєстроване
13 лютого 2012 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців 1 226 102 0000 040702 (далі за текстом - “ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ”), в особі
Відділення №__ ПТ «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВ «СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»
І КО», від імені якого виступає Керівник відділення _____ПІБ___________, місце проживання
якого: м. ________, вул. ______, буд. __, кв. ___, реєстраційний номер облікової картки платника
податків __________________, що діє на підставі Положення про відділення, довіреності,
посвідченої __ПІБ нотаріуса__ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального
округу “__” _______ 201_ року за реєстровим №____ та Наказу №__ від “__” _______ 201_
року, з однієї сторони, та
_____ПІБ___________, “___” _________ _____ року народження, місце проживання
якого: ___________ обл., м. ____________, вул. __________, буд. __, кв. ___, реєстраційний
номер облікової картки платника податків ____________, (далі за текстом “ЗАСТАВОДАВЕЦЬ”), з другої сторони, попередньо ознайомлені нотаріусом з загальними
вимогами чинного законодавства, додержання яких є необхідним для чинності правочину,
однаково розуміючи умови цього правочину та його правові наслідки, за відсутності у сторін
заперечень щодо умов цього правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно
вільного волевиявлення, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину,
розуміючи його природу, а також свої права та обов’язки за договором, надалі разом за текстом
цього договору – СТОРОНИ, а окремо – СТОРОНА,
уклали даний Договір про наступне:
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цей Договір забезпечує виконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ зобов'язань, які виникають з
Договору про надання фінансового кредиту ломбардом №________ від
«__»
________ 201_ року, укладеного між ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ та ЗАСТАВОДАВЦЕМ, надалі
за текстом - "Кредитний договір", за умовами якого останній зобов'язаний повернути на умовах
кредитного договору Заставодержателю отриманий Кредит в розмірі ___________ (сума
прописом) гривень __ копійок, з кінцевим терміном повернення заборгованості за Кредитом до
«__» ______ 201_ року, сплатити проценти за користування кредитом в розмірі ______% за один
календарний день (що дорівнює ____% річних), а також штрафи, пені, комісії у розмірі і
випадках, передбачених кредитним та цим договором, з урахуванням змін та доповнень до
кредитного та цього договору, якщо такі будуть укладені та підписані СТОРОНАМИ, з умовою
погашення Кредиту та процентів за Кредитним договором.
ІІ. ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ
2.1. З метою забезпечення зобов’язань по Кредитному договору ЗАСТАВОДАВЕЦЬ
передає у заставу ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ транспортний засіб марки __________, модель
_____, рік випуску ______, номер шасі (кузова, рами) __________________, тип ТЗ –_________,
колір - ______, реєстраційний номер ___________, який належить ЗАСТАВОДАВЦЮ на
підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії _________, виданого _________
“__” ________ ______ року, надалі - ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ.
2.1.1. Технічний стан ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ: ЗАСТАВОДАВЕЦЬ підтверджує, що
ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ перебуває в справному технічному стані та не має пошкоджень, які
сприяють прискореному зносу.
2.1.2. Сторони домовились, що ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ передається на відповідальне
зберігання ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ за Актом постановки транспортного засобу на збереження
(Додаток №1) до повного виконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ своїх зобов’язань згідно Кредитного
договору.
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2.2. За взаємною згодою СТОРОНИ оцінюють ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ в сумі ________
(сума прописом) гривень ___ копійок.
2.3. ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ передається ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ у наступному порядку:
2.3.1. Строк передання: “__” _________ 201_ р.
2.3.2. Місце передання: м. Київ, вул. Святошинська, 34.
2.3.3. СТОРОНИ дійшли згоди, що протягом дії цього Договору ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ
буде знаходитись на відповідальному зберіганні ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.
2.4. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ засвідчує, що:
2.4.1. На підставах, передбачених чинним законодавством України, він має право
відчужувати ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ після повного розрахунку за умовами вищевказаного
кредитного договору.
2.4.2. На підставах, передбачених чинним законодавством України, на ПРЕДМЕТ
ЗАКЛАДУ може бути звернене стягнення.
2.4.3. ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ не перебуває і протягом дії цього Договору не перебуватиме у
будь-якій заставі, закладі (окрім закладу за цим Договором), не є предметом арешту, оренди,
обтяження чи заборони відчуження, крім випадку, передбаченого цим Договором, та є вільним
від будь-яких зобов’язань, крім тих, що передбачені цим Договором, що підтверджується
витягом, виданим __________, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
“__” _______ 201_ року.
2.4.4. До нього не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові позови, пов’язані з
вилученням ПРЕДМЕТУ ЗАКЛАДУ.
2.4.5 ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ належить ЗАСТАВОДАВЦЮ на праві особистої приватної
власності. Прав у третіх осіб відносно вищевказаного транспортного засобу немає.
2.4.6. ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ не знаходиться в податковій заставі, що підтверджується
витягом виданим _________, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
“__” ________ 201_ року.
2.4.7. Йому відомі положення чинного законодавства, що при зміні змісту забезпеченого
цією заставою зобов’язання за кредитним договором, а також при переході права власності на
ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ від ЗАСТАВОДАВЦЯ до іншої особи на будь-яких підставах, заклад є
дійсним для набувача ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ.
2.5. У випадку виконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ зобов’язань по кредитному договору не в
повному обсязі, заклад зберігає силу в повному об’ємі.
IІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право:
3.1.1. Якщо виникає загроза загибелі, пошкодження чи зменшення вартості ПРЕДМЕТА
ЗАКЛАДУ не з вини ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, він має право вимагати заміни ПРЕДМЕТА
ЗАКЛАДУ, а при відмові ЗАСТАВОДАВЦЯ виконати цю вимогу – достроково звернути
стягнення на ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ.
3.1.2. У випадку, якщо в момент настання терміну виконання будь-якого зобов’язання за
кредитним договором (в тому числі, сплати процентів та/або повернення кредиту), зобов’язання
ЗАСТАВОДАВЦЕМ в повному обсязі або в частині виконано не буде, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ
має право одержати задоволення своїх вимог шляхом звернення стягнення на ПРЕДМЕТ
ЗАКЛАДУ, а саме: за рахунок коштів, виручених від реалізації ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ,
одержати задоволення своїх вимог на свій розсуд переважно перед іншими кредиторами або
залишити у своїй власності ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ в рахунок погашення заборгованості за
кредитним договором.
3.1.3. Звернути стягнення на ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ у випадку одноразової чи
неодноразових прострочок ЗАСТАВОДАВЦЕМ сплати процентів за користування кредитними
коштами, неповернення кредиту ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ або порушення інших умов
кредитного договору, а також у випадках невиконання або неналежного виконання
ЗАСТАВОДАВЦЕМ своїх зобов’язань за цим договором. В цих випадках
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, незалежно від настання строку виконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ
зобов’язань по кредитному договору, набуває право звернення стягнення на ПРЕДМЕТ
ЗАКЛАДУ.
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3.2. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ зобов’язаний:
3.2.1. Вживати заходів щодо збереження ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ.
3.2.2. Негайно повідомити ЗАСТАВОДАВЦЯ про виникнення загрози знищення або
пошкодження ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ.
3.2.3. В порядку, встановленому чинним законодавством, надати повідомлення (необхідні
дані/інформацію) для державної реєстрації обтяження рухомого майна заставою, а також
відомості про зміну умов обтяження рухомого майна заставою.
3.2.4. Без згоди ЗАСТАВОДАВЦЯ не розголошувати відомості про ЗАСТАВОДАВЦЯ які
стали йому відомі при укладанні даного договору, крім випадків, передбачених чинним
законодавством України, а також у разі порушення ЗАСТАВОДАВЦЕМ умов цього Договору
або кредитного договору.
3.2.5. Утримувати ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ належним чином.
3.2.6. У разі втрати, псування, пошкодження або знищення ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ з вини
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ – відшкодувати ЗАСТАВОДАВЦЮ завдані збитки.
3.3. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ зобов’язаний:
3.3.1. Передати ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ у володіння ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ;
3.3.2. Передати ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ на зберігання ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ;
3.4. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ має право:
3.4.1. Власності на ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ.
3.4.2. В будь-який час до моменту реалізації ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ припинити звернення
стягнення на ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ виконанням забезпеченого закладом зобов’язання.
IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. В разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим
Договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані у зв’язку з цим збитки.
4.2. За невиконання чи неналежне виконання п.п. 3.3.1-3.3.3. цього Договору
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ сплачує на користь ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ штраф у розмірі 5% від
вартості ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ згідно п. 2.2. цього Договору.
4.3. У разі порушення ЗАСТАВОДАВЦЕМ обов’язків, встановлених цим Договором,
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право вимагати дострокового виконання кредитного договору, а в
разі невиконання такої вимоги – звернути стягнення на предмет закладу.
4.4. У разі порушення ЗАСТАВОДАВЦЕМ обов’язку попередити ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ
до укладення договору закладу про всі відомі йому права та вимоги інших осіб на ПРЕДМЕТ
ЗАКЛАДУ, в тому числі і ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку,
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право вимагати дострокового виконання кредитного договору та
відшкодування ЗАСТАВОДАВЦЕМ завданих збитків.
4.5. За втрату або пошкодження ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ несе
відповідальність у розмірі вартості втраченого майна, а за пошкодження ПРЕДМЕТА
ЗАКЛАДУ – в розмірі суми, на яку знизилась вартість заставленого майна, якщо втрата або
пошкодження сталися з його вини.
V. РИЗИК ЗАГИБЕЛІ ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ
5.1. Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування ПРЕДМЕТА
ЗАКЛАДУ, загибелі ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ несе ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ, якщо не доведе, що
втрата, знищення, пошкодження, псування або загибель ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ сталися не з
його вини.
VI. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ
6.1. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ набуває права звернути стягнення на ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ у
разі невиконання або неналежного виконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ умов цього та кредитного
договору.
6.2. Звернення стягнення на ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ та його реалізація здійснюється на
розсуд ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ одним з наступних способів:
- за рішенням суду, в порядку встановленому чинним законодавством України;
- шляхом передачі ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ у власність ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ в рахунок
виконання ЗАСТАВОДАВЦЕМ фактичних вимог ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ;
- шляхом продажу ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ;
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- реалізація на публічних торгах;
- на підставі виконавчого напису нотаріуса;
6.3. Підписанням цього договору ЗАСТАВОДАВЕЦЬ надає згоду на те, що у випадку
звернення стягнення на ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ самостійно ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ останній
набуває право від свого імені продати ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ будь-якій особі на підставі
договору купівлі-продажу з дотриманням умов, визначених в Законі України “Про забезпечення
вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”. При цьому ціною продажу ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ
є сума заборгованості Заставодавця перед Заставодержателем за кредитним договором на дату
укладення.
За рахунок ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право задовольнити свої
вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи суму
кредиту, процентів, комісій, відшкодування збитків, завданих простроченням виконання
зобов’язання, штрафних санкцій, витрати, пов’язані з пред’явленням вимоги за Основним
договором і зверненням стягнення та реалізації ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ, витрати на утримання і
збереження ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ, а також інших збитків, завданих порушенням умов
Основного договору та/або цього Договору.
Заборгованість ЗАСТАВОДАВЦЯ за кредитним договором вважається погашеною в день
отримання ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ від покупця за договором купівлі-продажу ціни вартості
ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ в повному обсязі.
У випадку, якщо ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ не має можливості укласти договір купівліпродажу ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ за ціною продажу, зазначеною в цьому пункті,
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право на свій розсуд укласти договір купівлі-продажу ПРЕДМЕТА
ЗАКЛАДУ з визначенням ціни вартості продажу реалізації ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ на підставі
оцінки ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид ПРЕДМЕТА
ЗАКЛАДУ.
6.4. За рахунок ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право задовольнити
свої вимоги в повному обсязі, що визначається на момент фактичного задоволення, включаючи
суму кредиту, процентів, відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання (а у
випадках, передбачених законом, кредитним чи цим договорами, - пеню), витрати, пов’язані з
пред’явленням вимоги за кредитним договором і зверненням стягнення та реалізації
ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ, витрати на утримання і збереження ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ, а також
інших збитків, завданих порушенням умов кредитного договору або цього договору.
6.5. Підписанням цього Договору ЗАСТАВОДАВЕЦЬ надає свою згоду на перехід права
власності на ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ до ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ за власним одноособовим
письмовим рішенням ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ у випадку набуття права звернення на ПРЕДМЕТ
ЗАКЛАДУ та відмови ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ від права на відчуження ПРЕДМЕТА
ЗАКЛАДУ. Право власності на ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ переходить до ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ з
дати прийняття ним письмового рішення про придбання ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ у власність.
6.6. Цей правочин вчиняється без витребування згоди чоловіка ЗАСТАВОДАВЦЯ, оскільки
на час придбання автомобіля та на день укладення цього договору ___ПІБ__________ в
зареєстрованому шлюбі не перебував та не перебуває, не проживав та не проживає однією
сім’єю з дружиною та спільного господарства ні з ким не вів та не веде, Предмет застави є його
особистою приватною власністю та особи, які могли б поставити питання про визнання за ними
права власності на транспортний засіб відсутні, про що він подав заяву, яка зберігається у
справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ___________ та зміст
якої доведено до відома представника ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.
6.7. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ підписанням цього договору засвідчує, що наявність будь-яких
інших документів, крім цього Договору та письмового рішення ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ про
придбання ПРЕДМЕТА ЗАКЛАДУ, для набуття права власності ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ на
ПРЕДМЕТ ЗАКЛАДУ не вимагається.
VII. ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання СТОРОНАМИ,
скріплення печаткою та нотаріального посвідчення і діє до припинення зобов’язання,
забезпеченого заставою згідно з цим Договором.
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7.2. Всі витрати по державній реєстрації обтяження рухомого майна заставою несе
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ.
7.3. Зміни та доповнення до цього договору приймаються за домовленістю СТОРІН в
письмовій формі та посвідчуються нотаріусом.
7.4. Всі повідомлення між СТОРОНАМИ здійснюються у письмовій формі.
7.5. Неврегульовані цим договором відносини між СТОРОНАМИ вирішуються у
відповідності з чинним законодавством України, зокрема Законами України «Про забезпечення
вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», «Про заставу».
7.6. Будь-який спір або розбіжність, що виникає між СТОРОНАМИ у зв’язку з цим
Договором вирішується шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення домовленості –
в судовому порядку згідно чинного законодавства України.
7.7. Нам, СТОРОНАМ, роз’яснено зміст ст.ст. 572, 574, 576-580, 582-586, 588-593
Цивільного кодексу України, ст.ст. 4-9, 11, 12, 16, 17, 26-29 Закону України «Про заставу», ст.ст.
60-65 Сімейного кодексу України.
7.8. Цей договір складений українською мовою у ТРЬОХ оригінальних примірниках, які
мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса
Київського міського нотаріального округу _______, а інші, викладені на спеціальних бланках
нотаріальних документів, видаються СТОРОНАМ договору.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ:

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД
«ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І
КОМПАНІЯ»,
ідентифікаційний код юридичної особи 38083827

______________ ____________________________
в особі Керівника відділення №__, що діє на підставі
довіреності
(підпис)
(ПІБ)

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ:
ПІБ,
“__” ________ ____ року народження, місце
проживання якого: _______ обл., м. _______,
вул. __________, буд. ___, кв. __,
реєстраційний номер облікової картки
платника податків ____________

________________ _____________________
(підпис)
(ПІБ)

М.П.
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Додаток №1
до Договору закладу транспортного
засобу, посвідченого __ПІБ
нотаріуса__, приватним нотаріусом
КМНО “__” ______ 201_ року, р/№___
Акт
постановки транспортного засобу на збереження
«__» _________ 201_ р.

м. Київ

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КОМПАНІЯ»,
податковий номер 38083827, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Святошинська, буд. 34,
зареєстроване Виконавчим комітетом Донецької міської ради Донецької області 13.02.2012 року,
номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців 1 226 102
0000 040702 (далі за текстом - “ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ”), в особі в особі Керівника відділення
№__ ПТ «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВ «СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КО»
___________________, що діє на підставі Положення про Відділення №__ та Довіреності від
________р., посвідченої __________, приватним нотаріусом київського міського нотаріального
округу, за реєстраційним номером ____, з однієї сторони, та
Фізична особа — ____________ПІБ______________, що зареєстрований за адресою:
__________ обл., м. ________, вул. ___________, буд. __, кв. __, реєстраційний номер облікової
картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків —
_____________, паспорт __ №________, виданий ______________ “__” _____ _____ р.,
іменований далі як “ЗАСТАВОДАВЕЦЬ”, з другої сторони,
керуючись нормами параграфа 6 глави 49 Цивільного кодексу України і Законом України
"Про заставу", на виконання Договору закладу транспортного засобу посвідченого ___ПІБ
нотаріуса____, приватним нотаріусом КМНО “__” _____ 201_ року, р/№______, укладеного між
Заставодавцем та Заставодержателем (надалі іменується "Договір закладу"), склали цей Акт
постановки транспортного засобу на збереження про наступне:
1. Заставодавець передав, а Заставодержатель прийняв у заставу транспортний засіб
марки __________, модель _______, державний номер _________, ______ року випуску, колір
__________, тип _________________, номер шасі (кузова, рами) _________________, що
зареєстрований __назва органу ДАІ___, дата реєстрації “__” ______ ____р., свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу ___ №_______ (надалі - Предмет застави).
2. Оцінна вартість предмета застави за згодою Сторін становить _______,00 (___сума
прописом___) гривень.
3. Згідно одометра предмета застави пройдений кілометраж на момент складання цього
акта становить ________ км.
4. Предмет застави передано в доброму технічному стані. (опис дефектів чи пошкоджень)
5. Разом з предметом застави Заставодавець передав, а Заставодержатель прийняв на
збереження Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу _______ та 1 комплект ключів.
6. Заставодержатель прийняв на себе обов'язки:
• вживати заходів, необхідних для збереження предмета застави;
• утримувати предмет застави належним чином, що виключає знищення та пошкодження
(псування) предмета застави.
7. Заставодавець та Заставодержатель підтверджують свої зобов'язання за Договором
закладу транспортного засобу.
8. Цей акт складено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що її підписали.
Предмет застави передав
за ЗАСТАВОДАВЦЯ

9. ПІДПИСИ СТОРІН
Предмет застави прийняв
за ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

______________ / ____________ /

______________ / _____________ /

