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Затверджено
рішенням Правління АТ «АКБ «КОНКОРД»
Протокол № 131 від 09.05.2022 р.

Погодження типової форми Договору застави майнових прав
(грошові кошти на депозитному рахунку в АТ «АКБ «КОНКОРД»)
(Заставодавець та Позичальник - різні особи, фізична або юридична/фізична особа-підприємець)
Розробник – відділ координації продажів VIP бізнесу
Полтавець О.Ю.
Член правління, начальник Департаменту ризик-менеджменту
Куткова Н.Б.

Начальник відділу договірної роботи Юридичного департаменту

Татаренко Т.В.

Начальник Департаменту кредитної адміністрації

Хоторнічан Л.Я.

Головний бухгалтер

Карпенко О.Ж.

Начальник Департаменту комплаєнс

Сидорова В.В.(розробка)

Керівник проектів Відділу координації продажів VIP-бізнесу

ДОГОВІР ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ №_____
м. ______________

«_____» ________ 202_ р.

Юридична особа за законодавством України – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД», що є платником податку на прибуток на загальних умовах та податку на додану вартість, місцезнаходження якого: 49000,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, ідентифікаційний код юридичної особи 34514392, код банку 307350,
(банківська ліцензія Національного банку України № 230 від 07.11.11 на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою
статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), надалі за текстом – «Заставодержатель», в особі зазначається особа що
укладає договір від імені Банку та підставі чого вона діє (довіреність, наказ та ін.)
АБО в особі яка діє на підставі довіреності,
АБО В РАЗІ, ЯКЩО ДОГОВІР УКЛАДАЄТЬСЯ У ВІДДІЛЕННІ БАНКУ!
в особі Начальника Відділення № ___ «______» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД» ________ ПІБ (повністю), який (яка) діє на підставі Довіреності, посвідченої «___» ________ 20____ року приватним нотаріусом
Дніпровського міського (або зазначити інший територіальний нотаріальний округ, нотаріус якого посвідчив довіреність) нотаріального
округу _________ за реєстром № _______ , з однієї сторони, та
В разі, якщо Заставодавцем виступає фізична особа
______________________(ПІБ повністю), паспорт серії ______ № ______, виданий _____________ «____» ______ _______року,
який зареєстрований (мешкає) за адресою: м. __________, вул. _______, буд. _____, кв.______, реєстраційний номер облікової картки
платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків _______________, надалі за текстом – «Заставодавець»
АБО паспорт громадянина України у формі id-картки № ______, запис № ____________, виданий _________ року, орган, що видав
____
АБО
В разі, якщо юридична особа/фізична особа-підприємець, виступає Заставодавецем
____________________(повна назва юридичної особи або повне П.І.Б., якщо Заставодавець фізична особапідприємець)_______________, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, або що є платником єдиного податку
___________________ (у кожному окремому випадку обрати необхідний варіант), місцезнаходження якого: ___________,
ідентифікаційний код юридичної особи /АБО реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків (ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ) _____, надалі за текстом – «Заставодавець», в особі _______ (зазначити посаду
відповідно до Статуту та ПІБ - повністю), який діє на підставі Статуту (або іншого документу)-ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ , з іншої сторони, надалі за текстом «Заставодержатель» та «Заставодавець» іменуються разом – «Сторони», а
окремо – «Сторона», уклали цей Договір застави майнових прав №________ від «___»_____________р. (далі – Договір) про наступне:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Цей Договір забезпечує виконання фізичною особою ПІБ повністю_______________ , (реєстраційний номер облікової картки платника
податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків _______ _________), далі – Позичальник, зобов’язань, що
випливають з укладеного між Позичальником та Заставодержателем Кредитного договору № __ від __.__.20__ року (далі – Кредитний
договір та додаткових угод до нього, які можуть бути укладені в майбутньому, за умовами якого Позичальник зобов’язаний:
- повернути Заставодержателю кредитні кошти в розмірі ___ грн. (_______ гривень ___ копійок), з кінцевим терміном повернення
«__»___ 20__ року включно або достроково у випадках, передбачених Кредитним договором; (здійснювати часткове повернення кредиту
згідно з графіком, що є невід’ємною частиною Кредитного договору, або зазначити конкретні дати повернення згідно кредитного договору,
вказати: щомісячно, тощо);
- сплатити проценти за користування кредитом у розмірі ___% (________ процентів) річних, а також будь-які інші підвищені розміри
процентів, можливість застосування яких передбачена Кредитним договором;
- сплатити комісії у розмірі та в порядку, зазначеному в Кредитному договорі;
Заставодержатель ________________
(підпис)
м.п.

Заставодавець __________________
(підпис) м.п.
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- відшкодувати будь-які витрати та збитки Заставодержателя, пов‘язані з неналежним виконанням Позичальником умов Кредитного
договору (в тому числі сплати пені, штрафів, відшкодування збитків);
- сплатити інші платежі за Кредитним договором і можливі неустойки у розмірах та у випадках, передбачених Кредитним договором
і цим Договором, а також витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги виконання зобов’язань за Кредитним договором.
Зазначений в цьому пункті Кредитний договір а також додаткові угоди та/або додаткові договори до нього, якщо такі будуть
укладені в майбутньому між Заставодержателем та Позичальником, в тому числі щодо строку виконання зобов’язань, їх суми, та інших умов,
надалі іменуються «Основне зобов’язання».
1.2. На забезпечення виконання Позичальником Основного зобов’язання Заставодавець передає у заставу (АБО в наступну заставу ОБРАТИ
НЕОБХІДНЕ) Заставодержателю право вимоги грошових коштів (Депозитний вклад), що розміщені Заставодавцем у Заставодержателя АТ «АКБ «КОНКОРД» на рахунку № ___________________ згідно ДОГОВОРУ _________ “ ____” № ____ від «___» _____ 20__ року (далі
– Депозитний договір), укладеному між Заставодавцем та Заставодержателем, (без поповнення / з поповненням – ЗАЗНАЧИТИ
ВІДПОВІДНЕ, та з виплатою процентів щомісяця / або ЗАЗНАЧИТИ інший строк виплати процентів) у розмірі _____ грн. (____________
гривень _______ копійок) /або сума в іноземній валюті , а також всіх процентів, що будуть нараховані, але не виплачені Заставодавцю за
вказаним договором на момент звернення стягнення на заставлене право (далі – “предмет застави” або “заставлене право”).
Право застави виникає з моменту підписання цього Договору Сторонами або їх повноважними представниками. Право застави
припиняється виконанням Позичальником або Заставодавцем забезпечених заставою зобов'язань за Основним зобов’язанням, а також в інших
випадках, передбачених приписами чинного законодавства.
1.3.Боржником по відношенню до Заставодавця є АТ «АКБ «КОНКОРД» (далі – Боржник), від якого Заставодавець має право вимагати
грошові кошти на умовах, передбачених Депозитним договором.
1.4.Заставодавець свідчить та гарантує:
1.4.1.дійсність прав на предмет застави;
1.4.2.заставлене право до цього часу не є предметом застави по іншому договору, не є відчуженим, не знаходиться в спорі або під забороною
чи в податковій заставі, на нього не розповсюджуються будь-які права третіх осіб та його вартість на дату укладення цього Договору складає
в повному обсязі суму, зазначену в п. 1.2. цього Договору;

АБО п. 1.4.2 У РАЗІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НАСТУПНОЇ ЗАСТАВИ
1.4.2. На момент укладання цього Договору Предмет застави обтяжений заставою за Договором застави майнових прав №_____ від
____.___.20____р., укладеним між Заставодавцем та Заставодержателем.
Заставлене право до цього часу не є відчуженим, не знаходиться в спорі або під забороною чи в податковій заставі, на нього не
розповсюджуються будь-які права третіх осіб та його вартість на дату укладення цього Договору складає в повному обсязі суму, зазначену
в п.1.2. цього Договору;
1.4.3.на момент підписання цього Договору не існує подій, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові справи,
майнові вимоги третіх осіб тощо), про які Заставодавець не повідомив Заставодержателя.
1.5.За наявністю інших вимог до предмету застави, в тому числі на підставі виконавчих документів, які виникли під час дії цього Договору,
Заставодержатель має переважне право отримати задоволення своїх вимог за Договором за рахунок предмету застави.
1.6. Наступні застави Предмету застави не допускаються без письмової згоди на це Заставодержателя.
1.7. При частковому виконанні умов Основного зобов’язання застава зберігається у первісному обсязі.
1.8. Заставодавець ознайомлений з умовами Основного зобов’язання, ніяких заперечень, а також непорозумінь його положень не має.
1.9. Підписанням цього Договору Заставодавець підтверджує передання предмету застави в управління Заставодержателя до повного
виконання Основного зобов’язання, без права дострокового вилучення предмету застави.
1.10. Заставодавець свідчить, що його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі.
1.11. Заставодавець свідчить, що не перебуває під впливом тяжкої для нього обставини, що змушує його укласти цей Договір.
1.12. Заставодавець свідчить, що чітко усвідомлює всі умови цього Договору та не перебуває під впливом помилки чи обману.
2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1.Заставодержатель має право:
2.1.1.у випадку порушення Позичальником зобов’язань за Основним зобов’язанням та/або Заставодавцем умов цього Договору, незалежно
від настання строку виконання забезпеченого заставою зобов’язання звернути стягнення на заставлене право та реалізувати його шляхом
використання норм цивільно-правового інституту відступлення права вимоги у порядку, передбаченому розділом 3 цього Договору, зокрема
п.3.2. зазначеного розділу Договору без укладання будь-яких додаткових договорів щодо відступлення права вимоги;
2.1.2.вступити у справу як третя особа в спорі з приводу заставленого права;
2.1.3.самостійно вживати заходів, які необхідні для захисту заставленого права проти порушень з боку третіх осіб;
2.1.4.у випадку прийняття рішення про банкрутство Заставодавця та/або Позичальника достроково звернути стягнення на предмет застави та
реалізувати його у порядку, передбаченому цим Договором.
2.1.5.в разі, якщо Заставодержателю стане відомо про посягання на предмет застави з боку будь-яких третіх осіб (або передання предмету
застави за цим договором в наступну заставу третім особам без письмового погодження на це Заставодержателя), строк повернення кредиту,
сплати процентів та інших платежів за Основним зобов’язанням вважається таким, що настав, та Заставодержатель має право здійснити
договірне списання грошових коштів з вкладного (депозитного) рахунку Заставодавця № __________ відкритого в АТ «АКБ «КОНКОРД»,
код банку 307350 за Депозитним договором, та з поточного рахунку Заставодавця № __________ відкритого в АТ «АКБ «КОНКОРД»,
код банку 307350, на який будуть перераховані проценти за Депозитним договором на момент звернення стягнення на заставлене
право, у розмірі, достатньому для задоволення АТ «АКБ «КОНКОРД» своїх грошових вимог за Основним зобов’язанням.
2.2.Заставодавець зобов’язаний:
2.2.1.до моменту повного виконання Позичальником зобов’язань за Основним зобов’язанням не вчиняти будь-яких дій щодо зменшення
вартості предмету застави або припинення прав на предмет застави;
2.2.2.вчиняти дії, необхідні для забезпечення дійсності заставленого права;
2.2.3.не здійснювати відступлення заставленого права, крім випадків, передбачених цим Договором;
2.2.4.не вчиняти дій, що тягнуть припинення заставленого права;
2.2.5.вживати заходів, необхідних для захисту заставленого права від посягань з боку третіх осіб;
2.2.6.у випадку закінчення права вимоги за зобов’язанням, що становить предмет застави за цим Договором, до закінчення строку виконання
зобов’язань за Основним зобов’язанням, продовжити строк дії зобов’язання, що становить предмет застави, або замінити його іншим
рівноцінним за вартістю та юридичною силою зобов’язанням;
2.2.7.протягом одного дня з моменту, як йому стане відомо про будь-які прямі або опосередковані зазіхання з боку третіх осіб на предмет
застави або вірогідності їх виникнення, повідомляти про це Заставодержателя з наданням необхідних документів, якщо вони є на день
повідомлення.
2.2.8. відшкодувати Заставодержателю витрати, пов’язані з отриманням витягу (в день укладання цього Договору з метою перевірки
наявності обтяжень на Предмет застави) з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (надалі - ДРОРМ), внесення запису про заставу за
цим Договором, змін і додаткових відомостей до запису ДРОРМ за цим Договором, припинення запису в ДРОРМ та проведення інших
операцій в ДРОРМ, пов’язаних з реєстрацією застави за цим Договором, шляхом сплати Заставодержателю суми, згідно з тарифами,
Заставодержатель ________________
(підпис)
м.п.

Заставодавець __________________
(підпис) м.п.
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встановленими Заставодержателем на день проведення відповідної операції, за такими реквізитами: одержувач АТ «АКБ «КОНКОРД» на
рахунок № -____________, відкритий в АТ «АКБ «КОНКОРД» м. Дніпро, код банку 307350, ідентифікаційний код юридичної особи
34514392 у строк, передбачений тарифами, встановленими Заставодержателем.
2.2.9.не надавати в заставу майнові права на Предмет застави за будь-якими зобов’язаннями перед третіми особами та за зобов’язаннями
третіх осіб, без письмового погодження з Заставодержателем не відступати будь-які права та обов’язки за Депозитним договором третім
особам.
2.2.10.Повідомляти Заставодержателя про зміну складу керівних осіб Заставодавця, місцезнаходження, номерів телефонів, установчих
документів протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про такі зміни та у десятиденний строк надати Заставодержателю копії
відповідних документів, засвідчених згідно чинного законодавства.
2.3. Заставодержатель зобов’язується:
2.3.1.Здійснити реєстрацію Предмету застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна згідно з порядком, встановленим діючим
законодавством України. Заставодавець засвідчує, що йому відомий та зрозумілий механізм такої реєстрації, в т.ч., але не виключно, і той
факт, що ДРОРМ є публічним реєстром та Заставодавець передає до ДРОРМ інформацію стосовно цього Договору, яка може бути розцінена
як комерційна (банківська) таємниця. При цьому Заставодержатель не несе відповідальності за збереження співробітниками та
інформаційними системами ДРОРМ інформації, яка стала їм відома у процесі проведення операцій у ДРОРМ. Також Заставодержатель не
несе відповідальності за потрапляння інформації з ДРОРМ до осіб та установ, які згідно з законодавством можуть самостійно (без погодження
з Заставодавцем або Заставодержателем) отримати інформацію з ДРОРМ (громадяни, інші банки, фінансові установи, нотаріуси тощо).
3. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ
3.1.Заставодержатель набуває право звернути стягнення та реалізувати предмет застави у випадках, передбачених умовами цього Договору,
а також якщо у момент настання строку виконання зобов’язань за Основним зобов’язанням вони не будуть виконані, а саме: при повному
або частковому неповерненні суми кредиту/при повній або частковій несплаті інших платежів, у розмірі та у випадках, передбачених
Основним зобов’язанням; та/або при несплаті або частковій несплаті в строк сум процентів за користування кредитом; та /або при несплаті
або частковій несплаті сум штрафних санкцій, у строк та у порядку, передбаченому Основним зобов’язанням.
Сторони погоджуються, що укладення (підписання) додаткових документів для підтвердження звернення стягнення на предмет
застави та його реалізації , крім цього Договору, не потрібно.
3.2. Сторони, керуючись ст.212 Цивільного Кодексу України та взаємною домовленістю, висловлюють однозначну згоду, що в момент
настання хоча б одного з випадків, передбачених, п.2.1.1, п.п. 2.2.1-2.2.7, 2.2.9., 2.2.10., п.3.1. цього Договору, у Заставодержателя з‘являється
безумовне право на звернення стягнення на предмет застави, предмет застави автоматично переходить до Заставодержателя (вважається
реалізованим) шляхом відступлення Заставодавцем Заставодержателю вимоги, що випливає із заставленого права без укладення будь-якого
окремого договору, крім цього Договору, в наступному порядку:
3.2.1.Заставодавець вважається таким, що відступив, а Заставодержатель - таким, що прийняв право вимоги грошових коштів згідно
Депозитного договору, укладеного між Заставодавцем та АТ «АКБ «КОНКОРД», який є Боржником відповідно до зазначеного Депозитного
договору, а також всіх процентів, що будуть нараховані, але не виплачені Заставодавцю за вказаним договором на момент звернення
стягнення на заставлене право.
3.2.2.Заставодавець, керуючись статтею 1071 Цивільного кодексу України та відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні» доручає Заставодержателю, як кредитору здійснювати договірне списання грошових коштів з вкладного (депозитного)
рахунку Заставодавця № __________ відкритого в АТ «АКБ «КОНКОРД», код банку 307350 за Депозитним договором та з поточного
рахунку Заставодавця № __________ відкритого в АТ «АКБ «КОНКОРД», код банку 307350, на який будуть перераховані проценти за
Депозитним договором на момент звернення стягнення на заставлене право, та надає Заставодержателю право здійснити списання грошових
коштів у розмірі, достатньому для задоволення АТ «АКБ «КОНКОРД» своїх грошових вимог, для погашення існуючої заборгованості
Позичальника за Основним зобов’язанням.
Право на договірне списання розповсюджується на суми заборгованості за нарахованими та не сплаченими у строк процентами, неповернену
у строк суму кредиту, штрафні санкції, витрати Заставодержателя, пов’язані із здійсненням операцій купівлі-продажу валюти на МВРУ,
включаючи податки збори, комісії та інші платежі за Основним зобов’язанням.
3.2.3.На підставі норми статті 606 Цивільного кодексу України (зобов’язання припиняється поєднанням Боржника і Кредитора в одній особі),
Заставодержатель набуває право вимагати від Боржника належного виконання зобов’язань за Депозитним договором, укладеним між
Заставодавцем та АТ «АКБ «КОНКОРД», а саме: сплати грошових коштів. В такому випадку АТ «АКБ «КОНКОРД» списує меморіальним
ордером грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) рахунку Заставодавця відповідно до зазначеного Депозитного
договору та з поточного рахунку Заставодавця № __________ , та спрямовує їх на задоволення вимог Заставодержателя, що випливають із
Основного зобов’язання та цього Договору.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1.За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством
України.
4.2.Заставодавець несе перед Заставодержателем відповідальність у повному обсязі (у тому числі за понесені прямі та непрямі збитки) за
недійсність вимоги, право на яку передається в заставу відповідно до умов цього Договору.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1.Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Позичальником зобов’язань за Основним
зобов’язанням та будь-якими додатковими угодами та /або додатковими договорами до нього та/або Банком за Депозитним договором.
6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Положення наступного абзацу цього пункту використовується у випадку відсутності в паспорті Заставодавця
штампу про реєстрацію шлюбу та/або відсутності інформації про зареєстрований шлюб (Заставодавець фізична
особа):
Заставодавець свідчить, що він/вона ні з ким не проживають однією сім’єю і немає осіб, які б стверджували наявність такого факту та заявляли
свої права на майно, яке набуте ними за час спільного проживання і належить їм на праві спільної сумісної власності. У разі порушення
гарантій, передбачених попереднім реченням цього пункту Договору Заставодавець відшкодовує Заставодержателю понесені збитки, розмір
яких у будь-якому випадку не може бути меншим ніж сума, визначена у п.п. 1.2. цього Договору.

Положення наступного абзацу цього пункту використовується у випадку наявності в паспорті штампу Заставодавця
про реєстрацію шлюбу та/або надання інформації про зареєстрований шлюб (Заставодавець фізична особа):
Заставодавець свідчить, що його чоловік/дружина згоден/згодна з укладанням цього Договору та його умовами. На підтвердження
цього чоловік/дружина Заставодавця надав/надала Заставодержателю письмову заяву про таку згоду. У разі порушення гарантій,
передбачених першим реченням цього абзацу даного пункту Договору Заставодавець відшкодовує Заставодержателю понесені збитки, розмір
яких у будь-якому випадку не може бути меншим ніж сума, визначена у п. 1.2. цього Договору.

Положення наступного абзацу цього пункту використовується у випадку, якщо Заставодавцем є юридична
особа):

Заставодержатель ________________
(підпис)
м.п.

Заставодавець __________________
(підпис) м.п.

ДОГОВІР ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ №____ від __.__.202_ р.,
укладений між АТ «АКБ «КОНКОРД», та _______ «______».

Сторінка 4 з 6

Заставодавець гарантує, що рішення про передачу Предмету застави в заставу за цим Договором прийнято уповноваженими на те
органами управління Заставодавця, і таке рішення оформлено належним чином відповідно до Статуту, внутрішніх документів Заставодавця
та відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Цей Договір Сторонами прочитаний, та зрозумілий, відповідає їхнім дійсним намірам та досягнутим домовленостям, що засвідчується
власними підписами Сторін, які діють з повним розумінням предмету та змісту Договору.
Сторони цього Договору погодили, що з укладанням цього Договору Сторони досягли згоди з усіх його істотних умов та не існує будь-яких
інших неузгоджених умов, які можуть бути істотними та необхідними за змістом цього Договору
6.3.Заставодавець свідчить, що ознайомлений з умовами Основного зобов’язання та не має будь-яких заперечень щодо цих умов і
погоджується з цими умовами.
6.4.Зміни та доповнення до цього Договору (зокрема, при частковій чи повній зміні предмета застави) можуть бути внесені за згодою Сторін,
яка повинна бути оформлена у письмовій формі.
6.5.Цей договір складений у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один для Заставодавця, другий - для
Заставодержателя.
6.6. Сторони, укладаючи цей Договір, домовилися про наступну форму укладання даного Договору, яка є обов’язковою для Сторін і
погоджена Сторонами, а саме: кожна сторінка, на якій викладено цей Договір, містить підпис кожної Сторони (уповноважених представників
Сторін, що підписали цей Договір) та печатки сторін (якщо Сторона є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, та має
печатку).
6.7.Взаємовідносини сторін в частині, що не передбачені цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
6.8. Усі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, у випадку якщо вони здійсненні у письмовій формі
та надіслані рекомендованим листом, або врученні особисто за зазначеними у розділі 7 цього Договору адресами Сторін, або повідомленими
додатково в порядку, визначеному цим договором.
Датою відправлення повідомлень, надісланих рекомендованим листом, буде вважатися дата поштового штемпеля відділу зв’язку
відправника.
Датою відправлення повідомлень, вручених особисто, буде вважатися дата їх доставки за місцезнаходженням одержувача та
проставлення на другому екземплярі письмового повідомлення підпису одержувача.
Датою отримання повідомлень, відправлених рекомендованим листом, буде вважатися дата поштового штемпеля відділу зв’язку
одержувача.
Датою отримання повідомлень, вручених особисто, буде вважатися дата їх особистого вручення (проставлення на другому
екземплярі письмового повідомлення підпису одержувача).
Заставодавець приймає на себе всі ризики, пов‘язані з неповідомленням та/або несвоєчасним повідомленням Заставодержателю
свого фактичного місцезнаходження/місця перебування, та/або неодержанням повідомлень та інших відправлень, що направляються
Заставодержателем на його адресу.
Заставодавець беззастережно погоджується, що у випадку відсутності Заставодавця за
місцезнаходженням (в тому числі неможливості встановлення дійсного місцезнаходження/місця перебування), та/або відмови Заставодавця
від одержання відправлення під розпис, повідомлення надсилається Заставодержателем за останнім відомим йому місцезнаходженням /
місцем перебування Заставодавця. Таке повідомлення вважається одержаним Заставодавцем на 10-й (десятий) день з дати його відправлення,
що підтверджується поштовим штемпелем відділу зв’язку відправника, факт отримання повідомлення після цього оскарженню не підлягає.
Заставодержатель вважається таким, що знав про зміну адреси Заставодавця, виключно у разі укладення Сторонами відповідної додаткової
угоди до цього Договору. Повідомлення про зміну адреси Заставодержателя здійснюється шляхом розміщення інформації на офіційному веб–
сайті www.concord.ua.
6.9. Недійсність окремих положень цього Договору не є наслідком недійсності інших його положень і Договору в цілому, якщо можна
припустити, що Договір був би вчинений і без включення до нього недійсного положення.
6.10. Заставодавець надає Заставодержателю дозвіл розкривати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську
діяльність» становить банківську таємницю, у випадку, якщо розкриття такої інформації необхідно Заставодержателю для захисту своїх прав
та інтересів з питань, пов'язаних з виконанням цього Договору шляхом звернення до:
•
правоохоронних та (або) судових органів;
•
нотаріусів (як приватних так і державних);
•
державного реєстру обтяжень рухомого майна;
•
адвокатів (третіх осіб), діяльність яких пов’язана зі стягненням заборгованості за кредитними договорами.
•
страхових компаній та ін.
6.11. Заставодержатель має право повністю або частково перевести свої права та зобов’язання по цьому Договору, а також по угодам,
пов’язаним із цим Договором, третій особі без згоди Заставодавця. Заставодавець не має права повністю або частково уступити свої права та
зобов’язання по цьому Договору іншій особі без попередньої письмової згоди Заставодержателя.
6.12. Особа, уповноважена від імені Заставодавця на підписання цього Договору (надалі – «Власник персональних даних»), надає
Заставодержателю свою однозначну згоду/дозвіл (надалі – «Згода») на обробку своїх Персональних даних з метою забезпечення реалізації
відносин у сфері банківської діяльності, на термін, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, однак у будь-якому
випадку до моменту припинення Заставодержателя та/або його правонаступників.
Власник персональних даних надає свою згоду на передачу (поширення) його Персональних даних Заставодержателем Третім
особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних
Заставодержателя з метою зазначеною в абзаці 1 цієї Згоди та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового
повідомлення про здійснення зазначених дій.
Підписанням цього Договору Власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про права, передбачені
Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору Персональних даних та інформацією щодо осіб, яким передаються
Персональні дані.
Власник персональних даних підтверджує, що його повідомлено про включення його персональних даних до бази персональних
даних «КЛІЄНТИ» АТ «АКБ «КОНКОРД» місцезнаходження якої є юридична адреса АТ «АКБ «КОНКОРД»: 49000, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2.
Власник персональних даних підтверджує, що він (вона) повідомлений (- на) про мету збору його (її) персональних даних, та права
суб’єкта персональних даних передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Застереження: Термін «обробка персональних даних» визначається чинним законодавством, зокрема Законом, та означає будь-яка
дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення
(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних
(автоматизованих) систем.
Термін «Персональні дані» - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована. Це означає будь-яку інформацію про фізичну особу або інформацію, що стосується фізичної особи, в тому числі, однак не
виключно інформацію щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати, місця народження,
громадянства, адреси проживання, адреси реєстрації, сімейного, соціального, майнового/фінансового стану, доходів, номерів контактних
телефонів/факсів, адреси електронної пошти, а також дані про освіту, професію, місце працевлаштування, стаж роботи тощо.
7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Заставодержатель ________________
(підпис)
м.п.

Заставодавець __________________
(підпис) м.п.

ДОГОВІР ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ №____ від __.__.202_ р.,
укладений між АТ «АКБ «КОНКОРД», та _______ «______».
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ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»
ідентифікаційний код юридичної особи 34514392,
Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
площа Троїцька, будинок 2,
Код банку 307350,

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ
Якщо Заставодавець, фізична особа
ПІБ (повністю)_______________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків за
даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
________.

Тел.: +38 (0562) 31-04-38.
Факс: +38 (0562) 31-04-39.

Місце проживання: ____________________

Посада

Паспорт: серія __ № _____ виданий _____________,

____________________________ ПІБ
м.п.

у разі паспорту в формі ID-картки зазначається наступне:
паспорт з безконтактним електронним носієм № документу
___________, орган, що видав_________, дата видачі
____________)
Тел.:
адреса електронної пошти (Е-mail): _______
___________________ (ПІБ)
Якшо, Заставодавець юридична особа/фізична особапідприємець
ідентифікаційний код юридичної особи /АБО реєстраційний
номер
облікової картки платника податків за даними Державного
реєстру
фізичних осіб – платників податків (ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ)
______________.
Місцезнаходження: ______________________
________________________________________.
п/р________________ код банку_________
в _____________________________.
Тел.: ___________________;
Факс: ___________________;
Електронна пошта: ______________________.
Інші реквізити: ___________________________
_________________________________________
_________________________________________.
________________________________ ________________(ПІБ)
м.п.

АБО В РАЗІ, ЯКЩО ДОГОВІР УКЛАДАЄТЬСЯ У ВІДДІЛЕННІ БАНКУ
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи 34514392,
Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
площа Троїцька, будинок 2,
Код банку 307350,

ЗАСТАВОДАВЕЦЬ
Якщо Заставодавець, фізична особа

Тел.: +38 (0562) 31-04-38.
Факс: +38 (0562) 31-04-39.

Місце проживання: ____________________

Відділення № _____ «________» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД»
Місцезнаходження: ________, м. _______________, вул.
_________________________, буд. ______.
Тел.: _______, факс: _________
Начальник Відділення № _____ «_______» АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«КОНКОРД»
__________________ _____________________________(ПІБ)
м.п.

Заставодержатель ________________
(підпис)
м.п.

ПІБ (повністю)_________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків за
даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
________.

Паспорт: серія __ № _____ виданий _____________,
у разі паспорту в формі ID-картки зазначається наступне: паспорт
з безконтактним електронним носієм № документу ___________,
орган, що видав_________, дата видачі ____________)
Тел.:
адреса електронної пошти (Е-mail): _______
________________________ (ПІБ)
Якшо, Заставодавець юридична особа/фізична особапідприємець
ідентифікаційний код юридичної особи /АБО реєстраційний
номер
облікової картки платника податків за даними Державного
реєстру
фізичних осіб – платників податків (ОБРАТИ НЕОБХІДНЕ)
______________.
Місцезнаходження: ______________________
________________________________________.
п/р________________ код банку_________
в _____________________________.
Тел.: ___________________;
Факс: ___________________;
Заставодавець __________________
(підпис) м.п.

ДОГОВІР ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ №____ від __.__.202_ р.,
укладений між АТ «АКБ «КОНКОРД», та _______ «______».
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Електронна пошта: ______________________.
Інші реквізити: ___________________________
_________________________________________
_________________________________________.
________________________________ ________________(ПІБ)
м.п.

Заставодержатель ________________
(підпис)
м.п.

Заставодавець __________________
(підпис) м.п.

