ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР ЗАКЛАДУ МАЙНА
ЦейДоговірукладений Особами, якізазначені в Специфікації 1 до цього Договору
(надалі - Специфікація), а самеКредитодавцем, який в цьомуДоговорі є
Заставодержателем та Позичальником, який в цьомуДоговорі є Заставодавцем, про
наступне:
1. Предмет Договору:
1.1. Заставодавець, передає у заставу (заклад) Заставодержателю, в момент підписання
Сторонами
цього
Договору,
майно,
описякого
та
встановлена
за
згодоюсторіноціннавартістьякогозазначені в п. 5 Специфікації (надалі - Предмет закладу
або Предмет). Якщо Предметом є виріб з дорогоцінногометалу, Заставодавецьнадає право
Заставодержателюздійснитиопробування Предмету шляхом здійснення надпилу та
використанняхімічнихреактивів. Опис у Специфікаціїкаміння, яке є складовоючастиною
Предмету абосамостійновиступає Предметом, здійснюєтьсялише у разі, якщокаміння є
дорогоцінним.
1.2 . Заставодавецьзаявляє та гарантує,що Предмет належитьйому на правівласності,
право власності на Предмет набуто ним правомірно, відсутні будь-які права третіхосіб на
Предмет,
а
такожвідсутні
будь-якіобмеження
права
Заставодавця
на
свійрозсудрозпоряджатись Предметом;
1.3. Строкомвиконання основного зобов’язання, забезпеченого закладом, є дата
повернення Кредиту, визначена у п. 6 Специфікації.
1.4. Наступнізастави Предмету не допускаються.
1.5 У випадкахзверненнястягнення шляхом продажу Предмету на умовахкомісії
(комісійний
продаж)
розміркомісійноївинагородиЗаставодержателя
за
згодоюСторінскладає _0,5__ % відціни, за яку буде реалізовано Предмет.
1.6. Закладом Предмету забезпечуютьсязобов’язанняЗаставодавця за зазначеним в
Специфікації Договором фінансового кредиту, у тому числі, але не виключно,
зобов’язанняповернути суму виданого Кредиту та процентів за користування Кредитом
(основнезобов’язання),
штрафнихсанкцій,
збитків
та
іншихвитрат,
понесенихЗаставодержателем у зв’язку з невиконаннямзобов’язань за Договором
фінансового кредиту. На момент підписання Договору розміросновнихзабезпечених
закладом зобов’язаньЗаставодавцязазначений в підпункті 5.2. п. 5 Специфікації. Загальна
сума
всіхзабезпечених
закладом
зобов’язаньрозраховується
на
момент
зверненнястягнення на Предмет, виходячи з фактичного строку користування Кредитом.
2.Страхування Предмету: Предмет може бути застраховано за рахунок та в
інтересахПозичальника, про наявністьчивідсутністьстрахування Предмету зазначається в
п. 7 Специфікації.
3.
Права
та
обов’язкисторін:
У
разіповногоабочастковогоневиконаннясвоєчасноЗаставодавцемсвоїхзобов’язань
за
Договором фінансового кредиту, Заставодержатель, з метою задоволеннясвоїхвимог до

Заставодавця, має право без додатковогопопередженняЗаставодавцязвернутистягнення на
Предмет шляхом залишенняйого за собою (набуттяправа власності) за ціною, щоспівпадає
з сумою заборгованостіЗаставодавця за Договором, абоздійснитикомісійний продаж
Предмету, але за рахунокЗаставодавця за ринковимицінами, якісклались на момент
продажу,
абовчинитивсііншідії,
необхідні
для
реалізації
Предмету
в
іншійобранийЗаставодержателем на свійрозсудспосіб.
У випадкунабуттяЗаставодержателем права власності на Предмет, право власності на
Предмет виникає у Заставодержателя в момент прийняття ним рішення про
зверненнястягнення
на
Предмет.
У
разі,
якщоЗаставодержатель
при
зверненністягненнявжездійснивпередпродажнупідготовку
Предмету
Заставодавецьвтрачає
право
вимагативиконанняЗаставодержателемзобов’язаньщодозбереження
Предмету
у
первісномустані.
Якщовиникаєзагрозазагибелі,
пошкодження,
втрати,
чизменшеннявартості Предмету не з вини Заставодержателя, Заставодержательмає право
вимагатизаміни Предмету абодостроковоговиконаннязобов’язань за Договором
фінансового
кредиту,
а
при
відмовіПозичальникавиконатицівимоги–
достроковозвернутистягнення на Предмет.
Заставодержательвживає заходи, необхідні для збереження Предмета, належним чином
утримує
Предмет,
за
вимогоюповертаєПозичальнику
Предмет
післяналежногоповноговиконаннязабезпечених закладом вимог, але не пізніше 12 місяців
з дня належного і повноговиконаннязабезпечених закладом вимог. Про повернення
Предмета
післяналежногоповноговиконаннязабезпечених
закладом
вимогПозичальникпопереджаєЗаставодержателя за 1 (один) робочий день до
очікуваноїдатиотримання Предмета.
Заставодавецьмає право одержати Предмет післяповноговиконаннясвоїхзобов’язань за
Договором фінансового кредиту, одержативідЗаставодержателявідшкодуваннязбитків за
виняткомвипадків, визначених в пункті 3. Договору, але не більшеоцінноївартості
Предмету, зазначеної в Специфікаці. За згодоюЗаставодержателяотримання Предмету
можливе
за
місцемзнаходженняЗаставодержателяабо
будьякогоіншоговідокремленогопідрозділуЗаставодержателя. Заставодавецьзобов’язаний не
вживатидій, щопризводять до виникнення прав третіхосіб на Предмет; при
зверненністягнення
на
Предмет
самостійносплатитиналежніподаткизгідно
з
чиннимзаконодавствомУкраїни.
4.
За
невиконанняабоненалежневиконанняданого
Договору
Сторонинесутьвідповідальність, встановленуцим Договором, чиннимзаконодавством.
Ризиквипадковоїзагибелі,
пошкодження
Предмету
та
зменшенняйоговартостінесеЗаставодавець. Заходи, необхідні для дотримання чинного
законодавства про авторські права призакладі та зверненністягнення на Предмет,
вживаєЗаставодавець до передачі Предмету у заклад.
5. Спори, яківиникатимуть з цього Договору, вирішуються в такому ж порядку,
якийвизначений в Договоріфінансового кредиту.

6. Даний Договірє публічним договором та набирає чинності між Сторонами
ізмоментупідписанняСпецифікації №1 до Публічного Договору фінансового кредиту та
Публічного Договору закладу майна,і діє до моменту повноговиконання Сторонами
своїхзобов’язань за Договором фінансового кредиту. Заклад припиняється у випадках,
визначенихчиннимзаконодавствомУкраїни. Зміни до умов Договору вносяться шляхом
йоговикладеннявновійредакції. Специфікація є невід’ємноючастиноюцього Договору. В
разівтрати
(пошкодження,
знищення
та
інше)
Заставодавцем
Договору
фінансовогокредиту та/абоцього Договору, дублікатиДоговоріввидаютьсяйому на
підставіписьмової заяви, поданої до відділенняЗаставодавця, в якомубулонадано кредит.
7. Місцезнаходження та ідентифікаційніданісторінзазначені в п. 10 Специфікації

Кредитодавець/Заставодержатель:__________ Позичальник/Заставодавець:_________

