ЗАТВЕРДЖЕНО
Правлінням АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”
Протокол від “ ”
2018р.
Голова Правління
___________________ М.Ю. Букрєєв
(для фізичних та юридичних осіб –
продукт «Депозит «Забезпечений»»)

ДОГОВІР ЗАСТАВИ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ
м. __________

№ _________
____ _______ 20 ____ року

Сторони за даним Договором:
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК",
місцезнаходження: ______________________________, в особі ___________________, яка(-ий) діє на підставі довіреності,
посвідченої приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу __.__.20__ року за реєстром № ___ від
__.__.20__ року, з однієї сторони
та
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ:
_______________________________________, з другої сторони,
місцезнаходження / місце проживання:
уклали цей Договір про наступне:

1.

Предмет договору

1.1. Цей Договір забезпечує, переважно перед іншими кредиторами, вимоги Заставодержателя, що випливають
(виникли або можуть виникнути в майбутньому) з назва договору вкладу №
, від
(та додаткових угод
до нього), укладеного між АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” та назва вкладника (надалі - Депозитний договір), який є
невід`ємною частиною цього Договору, за умовами якого АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” зобов`язаний повернути
Заставодержателю, шляхом перерахування на відповідні рахунки, в строк до «__» ________20__ року включно
суму вкладу в розмірі _________,00 (_______)гривень, а також сплатити проценти за користування коштами на
умовах, передбачених Депозитним договором, із розрахунку __ (_______) процентів річних.
1.2. Предметом застави, який Заставодавець надає Заставодержателю в забезпечення вимог, зазначених у п.1.1
цього Договору, є таке майно, що належить йому на праві власності: облігації внутрішньої державної позики (далі
– ОВДП), кількістю ______(____) шт., номінальною вартістю _____________(_____) грн. за одну ОВДП,
загальною номінальною вартістю _______(_______________) грн., код державних ЦП ___________________, дата
погашення ЦП _______________ (далі – Предмет застави).
(редакція пункту для випадків придбання ЦП до укладення договору застави)

1.2. Предметом застави, який Заставодержателю зобов’язується надати Заставодержателю в забезпечення вимог,
зазначених у п.1.1 цього Договору, є таке майно, що буде належати йому на праві власності: облігації
внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), кількістю ______(____) шт., номінальною вартістю
_____________(_____) грн. за одну ОВДП, загальною номінальною вартістю _______(_______________) грн., код
державних ЦП ___________________, дата погашення ЦП _______________ (далі – Предмет застави).
Заставодавець зобов’язується в строк до «___»___________ 20__р. придбати у власність зазначені ОВДП та
передати їх в заставу Заставодержателю, про що письмово повідомити Заставодержателя. Таке письмове
повідомлення є невід’ємною частиною цього Договору.
(редакція пункту для випадків придбання ЦП після укладення договору застави)

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Предмет застави оцінено Сторонами по ринковій вартості на суму __ (________)гривень 00 копійок.
Доходи від ОВДП не є предметом застави за цим Договором та Заставодавець має право отримувати доходи
від ОВДП та розпоряджатися ними на власний розсуд.
ОВДП, які є Предметом застави за цим Договором, підлягають блокуванню в депозитарній установі на строк до
повного виконання Заставодавцем своїх зобов’язань за Депозитним договором.
Розблокування ОВДП, які є Предметом застави, в депозитарній установі може здійснюватися за самостійним
зверненням Заставодавця до депозитарної установи на підставі цього пункту та п.п. 3.2.3, 6.10 цього Договору
за умови виконання Заставодавцем своїх зобов'язань з повернення вкладу та нарахованих процентів.
Підтвердженням виконання Заставодавцем своїх зобов'язань можуть бути наступні документи: виписка з
вкладного рахунку Заставодержателя (ВКЛАДНИКА) про перерахування вкладу на поточний/картковий
рахунок Заставодержателя (ВКЛАДНИКА) та/або виписка з поточного рахунку Заставодержателя
(ВКЛАДНИКА) про зарахування суми вкладу та процентів на поточний рахунок Заставодержателя
(ВКЛАДНИКА), або меморіальні ордери Заставодавця про зарахування суми вкладу та процентів на поточний

Заставодавець ______________________
М.П.

(підпис)

Заставодержатель___________________
М.П. (за наявності)

(підпис)

рахунок Заставодержателя (ВКЛАДНИКА). Для здійснення зазначених дій будь-якого додаткового
погодження Заставодержателя не вимагається.
2.
2.1.

Строк та порядок виконання зобов’язань, забезпечених заставою

2.2.

Належним виконанням зобов’язань, забезпечених заставою, вважається повернення Заставодавцем суми
вкладу і процентів за користування коштами в повному обсязі та в строк, встановлені Депозитним договором.
У разі часткового виконання зобов’язань, забезпечених заставою, застава зберігається в початковому обсязі.

3.

Права та обов’язки Сторін

3.1. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ зобов’язується:
3.1.1 Без письмової згоди Заставодержателя не відчужувати предмет застави.
3.2. ЗАСТАВОДАВЕЦЬ має право:
3.2.1. Володіти і користуватися предметом застави згідно з його призначенням.
3.2.2. Отримувати доходи від ОВДП та розпоряджатися ними на власний розсуд.
3.2.3. Самостійно звернутися до депозитарної установи для розблокування ОВДП, які є Предметом застави, за умови
виконання своїх зобов'язань з повернення вкладу та нарахованих процентів. Підтвердженням виконання
Заставодавцем своїх зобов'язань можуть бути наступні документи: виписка з вкладного рахунку
Заставодержателя (ВКЛАДНИКА) про перерахування вкладу на поточний/картковий рахунок
Заставодержателя (ВКЛАДНИКА) та/або виписка з поточного рахунку Заставодержателя (ВКЛАДНИКА)
про зарахування суми вкладу та процентів на поточний рахунок Заставодержателя (ВКЛАДНИКА), або
меморіальні ордери Заставодавця про зарахування суми вкладу та процентів на поточний рахунок
Заставодержателя (ВКЛАДНИКА).
3.2.4. Вимагати від Заставодержателя не пізніше дня повернення вкладу здійснення останнім всіх передбачених
законодавством та необхідних дій щодо реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)
відомостей про припинення обтяження ОВДП, які є Предметом застави, заставою на підставі цього договору
застави і виключення запису про обтяження з ДРОРМ, а також здійснення в ДРОРМ реєстрації відомостей про
припинення обтяження ОВДП заставою і виключення запису про обтяження ОВДП в ДРОРМ.
3.2.5. Вимагати від Заставодержателя не пізніше дня повернення вкладу надання Заставодавцю документа, який
згідно з чинним законодавством (що буде діяти на дату повернення вкладу) є беззаперечною підставою для
здійснення розблокування ОВДП, які є Предметом застави, в депозитарній установі у зв’язку з виконанням
Заставодавцем забезпечених зобов’язань та припиненням цього договору застави.
3.3. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право:
3.3.1. Звернути стягнення на предмет застави у випадках та порядку, передбаченому цим Договором та діючим
законодавством України.
3.3.2. Вимагати від ЗАСТАВОДАВЦЯ вживати заходів, необхідних для збереження предмета застави.
3.4. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ зобов’язується:
3.4.1. Не пізніше дня повернення Заставодавцем вкладу здійснити всі передбачені законодавством та необхідні дії
щодо реєстрації в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) відомостей про припинення
обтяження ОВДП, які є Предметом застави, заставою на підставі цього Договору застави і виключення запису
про обтяження з ДРОРМ, а також здійснити в ДРОРМ реєстрацію відомостей про припинення обтяження ОВДП
заставою і виключити запис про обтяження ОВДП в ДРОРМ. Зазначений обов’язок виникає у разі реєстрації
Заставодержателем в ДРОРМ обтяження за цим Договором.
3.4.2. Не пізніше дня повернення Заставодавцем вкладу надати Заставодавцю документ, який згідно з чинним
законодавством (що буде діяти на дату повернення вкладу) є беззаперечною підставою для здійснення
розблокування ОВДП, які є Предметом застави, в депозитарній установі у зв’язку з виконанням Заставодавцем
забезпечених зобов’язань та припиненням цього договору застави.
4.
Порядок звернення стягнення на предмет застави
4.1. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави у порядку, встановленому
законодавством України або цим Договором, у наступних випадках:
- якщо в момент настання строку виконання зобов’язань за Депозитним договором вони не будуть виконані;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.
5.
Строк дії Договору
5.1. Цей Договір набуває законної сили після його підписання Сторонами та скріплення печатками Заставодавця та
Заставодержателя (за наявності).
(редакція пункту для договору, укладеного з юридичною особою)

4

5.1.

Цей Договір набуває законної сили після його підписання Сторонами та скріплення печаткою Банку.
Скріплення цього Договору печаткою Банку є обов’язковим.

5.2.
5.3.

Цей Договір діє до повного виконання обов’язків за Депозитним договором.
Усі зміни та доповнення до цього Договору є дійсними, якщо вони складені у письмовій формі та підписані
Заставодержателем та Заставодавцем.

6.
6.1.

Інші умови та відповідальність Сторін

(редакція пункту для договору, укладеного з фізичною особою)

Цей Договір укладений у 3 (трьох) примірниках, 2 (два) примірники - для Заставодавця, 1 (один) примірник –
для Заставодержателя.

Заставодавець ______________________
М.П.

(підпис)

Заставодержатель___________________
М.П. (за наявності)

(підпис)

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

Усе листування за цим Договором вважається отриманим Заставодержателем, якщо у Заставодавця є докази
відправки поштових відправлень на вказану в розділі 7 адресу Заставодержателя.
Заставодержатель надає Заставодавцю згоду на розкриття інформації іншим особам, яка стосується цього
Договору та його виконання.
Сторони зобов’язані зберігати банківську таємницю; розкриття інформації, яка складає банківську таємницю,
допускається лише у випадках, передбачених законодавством України та/або цим Договором.
Заставодавець згідно з законодавством України несе відповідальність за незаконне розголошення або
використання банківської таємниці.
Заставодержатель гарантує здійснення в ДРОРМ реєстрації відомостей про припинення обтяження ОВДП, які
є Предметом застави, заставою і виключення запису про обтяження ОВДП в ДРОРМ не пізніше дня повернення
Заставодавцем вкладу.
У разі невиконання або неналежного виконання Заставодержателем умов п.п. 3.4.1, 3.4.2, 6.6 цього Договору,
Заставодержатель сплачує Заставодавцю штраф у розмірі 10 (десять) % від ринкової вартості предмету
застави, зазначеної у п.1.3 цього Договору.
Заставодержатель має статус платника податку на прибуток _________________, передбачених Податковим
кодексом України із змінами та доповненнями.
(пункт не включається до договору, якщо Заставодержатель - фізична особа)

6.9.
6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Заставодавець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим
кодексом України із змінами та доповненнями.
Заставодержатель згоден з тим, що Заставодавець має право самостійно звернутися до депозитарної установи
для розблокування ОВДП, які є Предметом застави, за умови виконання своїх зобов'язань з повернення вкладу
та нарахованих процентів. Підтвердженням виконання Заставодавцем своїх зобов'язань можуть бути наступні
документи: виписка з поточного рахунку Заставодержателя (ВКЛАДНИКА) про зарахування суми вкладу та
процентів на поточний рахунок Заставодержателя (ВКЛАДНИКА), або меморіальні ордери Заставодавця про
зарахування суми вкладу та процентів на поточний рахунок Заставодержателя (ВКЛАДНИКА).
Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інформація, зазначена в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надана в повному
обсязі.
Усі ризики (у тому числі, збитки та погіршення фінансового стану, настання інших несприятливих наслідків),
пов’язані з істотною зміною обставин, з яких Заставодержатель виходив при укладанні цього Договору
(зокрема, зміна курсу гривні до іноземних валют, встановлення органами державної влади та місцевого
самоврядування нормативних і індивідуальних обмежень або особливого режиму щодо надання даної
банківської послуги), несе Заставодержатель, і такі обставини не є підставою для зміни або розірвання
Заставодержателем цього Договору та/або інших договорів, пов’язаних з цим Договором, а також для
невиконання Заставодержателем зобов’язань за вищезазначеними договорами.
Цей Договір є договором приєднання, умови якого встановлені Заставодавцем у затвердженій Правлінням АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК» стандартній формі. Заставодержатель приєднується до цього Договору в цілому.
Заставодержатель засвідчує, що повністю ознайомлений зі всіма умовами цього Договору, розуміє і свідомо
приймає ці умови, вважає їх розумними, справедливими та прийнятними для себе, а також засвідчує, що цей
Договір не містить явно обтяжливих для нього умов, і внаслідок укладення цього Договору він не позбавляється
прав, які звичайно мав.
(пункт не включається до договору, якщо договір укладається на умовах, відмінних від затвердженого типового договору)

7.

Юридичні адреси та реквізити Сторін
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ
АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
Україна, ____________________
МФО 313849,
код за ЄДРПОУ 13857564,
рахунок №
в
МФО
E-mail reception@industrialbank.ua

8.

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ
найменування/ ПІП

код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки
платника податків(передбачити право вибору)
місцезнаходження/ місце проживання
паспорт
телефон

№

виданий

Підписи Сторін
Підпис

Підпис

МП

МП (за наявності) (за (МПМП

виконавець :

Примірник договору отримав

_______________
(посада)

Заставодавець ______________________
М.П.

(підпис)

__________________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

__________
(дата)

Заставодержатель___________________
М.П. (за наявності)

(підпис)

