ДОГОВІР ЗАСТАВИ № __.__.__ від __.__.___ р.
Заставодавець: __________________________, який(а) мешкає за адресою: _____________________________________, паспорт серії __
№ __________, виданий __________________________________ __.__.____ року, з однієї сторони, та
Заставодержатель: Повне товариство «Ломбард Копійка ТзОВ «УКР.КОНЦЕПТ-КАР» і ПП «ІД», місцезнаходження: 79071, м. Львів,
вул. Щирецька, 36, ЄДРПОУ 36739166, що діє через Філію №__ ПТ «Ломбард Копійка», в особі експерта - оцінювача
__________________________________, який (а) діє на підставі довіреності, з іншої сторони, далі іменовані «Сторони», а кожна окремо
«Стороною», діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо
ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин уклали цей Договір про таке:
1. За цим Договором Заставодавець, з метою забезпечення виконання зобов'язань, заставляє майно, що є його власністю (далі - Предмет
застави) у вигляді дорогоцінних металів чи техніки, а Заставодержатель має право у разі невиконання Заставодавцем своїх зобов’язань,
переважно перед іншими кредиторами Заставодавця звернути стягнення на Предмет застави. 2. За цим Договором забезпечується
виконання зобов’язання Заставодавця, суть, розмір та строк якого передбачені Договором про надання фінансового кредиту №__.__.__ від
__.__.____ року (далі – Договір №1) між цими ж Сторонами. 3. Заставодавець гарантує, що Предмет застави належить йому на праві
власності та на момент укладення цього Договору Предмет застави не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові
спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо
користування з іншими особами, треті особи не мають прав на Предмет застави, правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх,
неповнолітніх чи непрацездатних дітей (ч. 6 ст. 203 ЦК України), наявна згода іншого з подружжя на укладення цього Договору у випадках
та в порядку передбачених чинним законодавством України. 4. Предмет застави передається на зберігання Заставодержателя. Адреса
місцезнаходження (зберігання) Предмета застави: _______________________________ сейф (сейфова кімната у приміщенні Філії). 5.
Заміна Предмета застави здійснюється Заставодавцем тільки за письмовою згодою Заставодержателя. 6. Право застави виникає з моменту
підписання цього Договору Сторонами. 7. Право застави припиняється з виконанням Заставодавцем забезпечених заставою зобов'язань
передбачених п. 2. цього Договору або у разі задоволення вимог Заставодержателя, на умовах визначених цим Договором. 8. У випадку
часткового виконання Заставодавцем забезпеченого заставою зобов'язання, застава зберігається в початковому обсязі. 9. Заставодержатель
має переважне право на задоволення своїх вимог за цим Договором, яке виникає у випадку невиконання (або неналежного виконання)
Заставодавцем своїх зобов'язань, перед іншими Кредиторами. 10. Задоволення вимог Заставодержателя здійснюється на його вибір: 10.1.
або шляхом звернення стягнення на Предмет застави з набуттям права власності нього за ціною, що становить суму боргу Заставодавця;
10.2. або шляхом примусового відчуження (без набуття права власності на нього) Предмета застави в позасудовому порядку. 11. Сторони
домовились, що передача Предмета застави у власність Заставодержателя здійснюється в наступному порядку: 11.1. Сторони погодили,
що у випадку невиконання (або неналежного виконання) Заставодавцем своїх зобов'язань перед Заставодержателем за Договором 1,
Предмет застави переходить у власність Заставодержателя не пізніше наступного дня, після закінчення строку, вказаного в Розділі 7
Договору 1 (на 31 день). Заставодержатель не зобов’язаний повідомляти Заставодавця про перехід права власності на Предмет застави, але
на письмовий запит останнього зобов’язаний вказати дату набуття Предмета застави у власність та суму, за якою Предмет застави
перейшов у власність Заставодержателя. 11.2. Перехід права власності не потребує додаткового оформлення і Сторони погоджуються про
те, що інформація, вказана у цьому Договорі відображає усі питання по переходу права власності від Заставодавця до Заставодержателя,
щодо яких Сторони мали намір домовитись. 11.3. Сторони дійшли згоди, що Заставодержатель набуває у власність Предмет застави за
ціною, яка становить суму боргу Заставодавця за Договором 1. 12. Сторони домовилися, що примусове відчуження (без набуття права
власності на нього) Предмета застави здійснюється в наступному порядку: 12.1. Сторони погодили, що у випадку невиконання (або
неналежного виконання) Заставодавцем своїх зобов'язань перед Заставодержателем за Договором 1, Предмет застави відчужується
(реалізується) Заставодержателем третім особам в позасудовому порядку за ціною, що становить суму боргу Заставодавця за Договором 1
на момент виставлення Предмета застави на реалізацію. Заставодержатель не зобов’язаний повідомляти Заставодавця про продаж
Предмета застави, але на письмовий запит останнього зобов’язаний надати йому звіт про реалізацію Предмета застави. 12.2. У випадку,
якщо Заставодавець погасить весь борг перед Заставодержателем до моменту укладення договору купівлі - продажу Предмета застави з
третьою особою, Предмет застави повертається Заставодавцю.
ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ:
Найменування предметів застави та його опис
Кількість предметів
Оціночна вартість предмета застави за згодою сторін: _______ грн.
Кредитодавець (Заставодержатель): ___________ /____________/

Позичальник (Заставодавець): ____________ /___________/

Предмет одержав. Матеріальних, фінансових, інших претензій не маю.

„___”________________ 20__ р. _______ /___________

----------------------------------------------------------------------------------------------------ПІБ Заставодавця, № і дата договору застави,
Найменування предметів застави та його опис
Сума
К-ть
ПІБ експерта – оцінювача
кредиту
предметів

