
Додаток 3 

затверджено 

Наказом Директора  

ПТ «ЕВ.РО.ЛОМБАРД «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ» 

№ 26 від 10 червня 2019 року 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ЗАКЛАДУ МАЙНА 

Цей Договір укладений Особами, які зазначені в Специфікації 1 до цього Договору 

(надалі - Специфікація), а саме Кредитодавцем, який в цьому Договорі є 

Заставодержателем та Позичальником, який в цьому Договорі є Заставодавцем, про 

наступне:  

1. Предмет Договору:  

1.1. Заставодавець, передає у заставу (заклад) Заставодержателю, в момент підписання 

Сторонами цього Договору, майно, опис якого та встановлена за згодою сторін оцінна 

вартість якого зазначені в п. 5 Специфікації (надалі - Предмет закладу або Предмет). Якщо 

Предметом є виріб з дорогоцінного металу, Заставодавець надає право Заставодержателю 

здійснити опробування Предмету шляхом здійснення надпилу та використання хімічних 

реактивів. Опис у Специфікації каміння, яке є складовою частиною Предмету або 

самостійно виступає Предметом, здійснюється лише у разі, якщо каміння є дорогоцінним.  

1.2 . Заставодавець заявляє та гарантує, що Предмет належить йому на праві власності, 

право власності на Предмет набуто ним правомірно, відсутні будь-які права третіх осіб на 

Предмет, а також відсутні будь-які обмеження права Заставодавця на свій розсуд 

розпоряджатись Предметом;  

1.3. Строком виконання основного зобов’язання, забезпеченого закладом, є дата 

повернення Кредиту, визначена у п. 6 Специфікації. 

1.4. Наступні застави Предмету не допускаються. 

1.5 У випадках звернення стягнення шляхом продажу Предмету на умовах комісії 

(комісійний продаж) розмір комісійної винагороди Заставодержателя за згодою Сторін 

складає _0,5__ % від ціни, за яку буде реалізовано Предмет. 

1.6. Закладом Предмету забезпечуються зобов’язання Заставодавця за зазначеним в 

Специфікації Договором фінансового кредиту, у тому числі, але не виключно, 

зобов’язання повернути суму виданого Кредиту та процентів за користування Кредитом 

(основне зобов’язання), штрафних санкцій, збитків та інших витрат, понесених 

Заставодержателем у зв’язку з невиконанням зобов’язань за Договором фінансового 

кредиту. На момент підписання Договору розмір основних забезпечених закладом 

зобов’язань Заставодавця зазначений в підпункті 5.2. п. 5 Специфікації. Загальна сума всіх 

забезпечених закладом зобов’язань розраховується на момент звернення стягнення на 

Предмет, виходячи з фактичного строку користування Кредитом.  

2.Страхування Предмету: Предмет може бути застраховано за рахунок та в інтересах 

Позичальника, про наявність чи відсутність страхування Предмету зазначається в п. 7 

Специфікації. 



3. Права та обов’язки сторін: У разі повного або часткового невиконання своєчасно 

Заставодавцем своїх зобов’язань за Договором фінансового кредиту, Заставодержатель, з 

метою задоволення своїх вимог до Заставодавця, має право без додаткового попередження 

Заставодавця звернути стягнення на Предмет шляхом залишення його за собою (набуття 

права власності) за ціною, що співпадає з сумою заборгованості Заставодавця за 

Договором, або здійснити комісійний продаж Предмету, але за рахунок Заставодавця за 

ринковими цінами, які склались на момент продажу, або вчинити всі інші дії, необхідні 

для реалізації Предмету в іншій обраний Заставодержателем на свій розсуд спосіб.  

У випадку набуття Заставодержателем права власності на Предмет, право власності на 

Предмет виникає у Заставодержателя в момент прийняття ним рішення про звернення 

стягнення на Предмет. У разі, якщо Заставодержатель при зверненні стягнення вже 

здійснив передпродажну підготовку Предмету - Заставодавець втрачає право вимагати 

виконання Заставодержателем зобов’язань щодо збереження Предмету у первісному стані. 

Якщо виникає загроза загибелі, пошкодження, втрати, чи зменшення вартості Предмету не 

з вини Заставодержателя, Заставодержатель має право вимагати заміни Предмету або 

дострокового виконання зобов’язань за Договором фінансового кредиту, а при відмові 

Позичальника виконати ці вимоги –достроково звернути стягнення на Предмет. 

Заставодержатель вживає заходи, необхідні для збереження Предмета, належним чином 

утримує Предмет, за вимогою повертає Позичальнику Предмет після належного повного 

виконання забезпечених закладом вимог, але не пізніше 12 місяців з дня належного і 

повного виконання забезпечених закладом вимог.  Про повернення Предмета після 

належного повного виконання забезпечених закладом вимог Позичальник попереджає 

Заставодержателя за 1 (один) робочий день до очікуваної дати отримання Предмета. 

Заставодавець має право одержати Предмет після повного виконання своїх зобов’язань 

за Договором фінансового кредиту, одержати від Заставодержателя відшкодування 

збитків за винятком випадків, визначених в пункті 3. Договору, але не більше оцінної 

вартості Предмету, зазначеної в Специфікаці. За згодою Заставодержателя отримання 

Предмету можливе за місцем знаходження Заставодержателя або будь-якого іншого 

відокремленого підрозділу Заставодержателя. Заставодавець зобов’язаний не вживати дій, 

що призводять до виникнення прав третіх осіб на Предмет; при зверненні стягнення на 

Предмет самостійно сплатити належні податки згідно з чинним законодавством України.  

4. За невиконання або неналежне виконання даного Договору Сторони несуть 

відповідальність, встановлену цим Договором, чинним законодавством. Ризик випадкової 

загибелі, пошкодження Предмету та зменшення його вартості несе Заставодавець. Заходи, 

необхідні для дотримання чинного законодавства про авторські права при закладі та 

зверненні стягнення на Предмет, вживає Заставодавець до передачі Предмету у заклад.  

5. Спори, які виникатимуть з цього Договору, вирішуються в такому ж порядку, який 

визначений в Договорі фінансового кредиту.  

6. Даний Договір є публічним договором та набирає чинності між Сторонами із 

моменту підписання Специфікації №1 до Публічного Договору фінансового кредиту та 

Публічного Договору закладу майна, і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх 

зобов’язань за Договором фінансового кредиту. Заклад припиняється у випадках, 



визначених чинним законодавством України. Зміни до умов Договору вносяться шляхом 

його викладення в новій редакції. Специфікація є невід’ємною частиною цього Договору. 

В разі втрати (пошкодження, знищення та інше) Заставодавцем Договору фінансового 

кредиту та/або цього Договору, дублікати Договорів видаються йому на підставі 

письмової заяви, поданої до відділення Заставодавця, в якому було надано кредит. 

7. Місцезнаходження та ідентифікаційні дані сторін зазначені в п. 9 Специфікації 

 

Кредитодавець/Заставодержатель:__________ Позичальник/Заставодавець:_________ 

 


