ДОГОВІР ЗАСТАВИ МАЙНОВИХ ПРАВ №____
м. _______________

«___» _____________ 200_ р.
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________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується «Заставодавець») в особі ________________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________, з однієї сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
та
______________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується «Заставодержатель») в особі _____________________________
______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)
що діє на підставі ________________________________________, з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»)
уклали цей Договір застави майнових прав (надалі іменується «Договір») про
наступне:
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. За цим Договором в силу застави Заставодержатель має право у разі
невиконання Заставодавцем обов’язку, що забезпечується заставою за цим
Договором, одержати задоволення за рахунок заставлених за цим Договором
майнових прав переважно перед іншими кредиторами Заставодавця.
1.2. Цим Договором забезпечується виконання обов’язку Заставодавця
перед Заставодержателем, що виник на підставі п. ____ Договору
___________________ № ___ від «___» _____________ 20__ р., що був укладений
між Заставодавцем і Заставодержателем (надалі іменується – «Договір № 1»).
1.2.1. Суть забезпеченого заставою обов’язку _________________________.
1.2.2. Розмір забезпеченого заставою обов’язку _______________________.
Заставою забезпечується виконання обов’язку в цілому, включаючи сплату
Заставодавцем штрафних санкцій.
1.2.3. Строк виконання забезпеченого заставою обов’язку _____________.
1.3. Заставодавець передає в заставу Заставодержателеві належне
Заставодавцеві право вимоги до Боржника, що виникло на підставі п. ____
Договору ___________________ № ___ від «___» _____________ 20__ р., що був
укладений між Заставодавцем і Боржником.
1.3.1. Під Боржником у цьому Договорі розуміється __________________
______________________________________________________________________.
(найменування, місцезнаходження та реквізити)
1.3.2. Суть права вимоги Заставодавця до Боржника ___________________.
1.3.3. Розмір права вимоги Заставодавця до Боржника _________________.
1.3.4. Строк дії права вимоги Заставодавця до Боржника _______________.
1.3.5. Грошова оцінка права вимоги Заставодавця до Боржника __________.
2. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСТАВЛЕНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ
2.1. Реалізація предмета застави провадиться шляхом відступлення
Заставодавцем Заставодержателю вимоги, що випливає із заставленого права.
2.2. У разі _______________ вважається, що право вимоги, що є предметом
застави за цим Договором, автоматично переходить до Заставодержателя з

моменту ________________________.
2.3. Якщо Боржник до виконання Заставодавцем обов’язку, що
забезпечується заставою за цим Договором, виконає свій обов’язок перед
Заставодавцем, все одержане при цьому Заставодавцем стає предметом застави за
цим Договором, про що Заставодавець зобов’язаний негайно у письмовій формі
повідомити Заставодержателя.
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3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Заставодавець зобов’язаний:
3.1.1. Повідомити Боржника про здійснену за цим Договором заставу права
вимоги до останнього шляхом _______________ у строк ________________.
3.1.2. Виконувати дії, необхідні для забезпечення дійсності заставленого за
цим Договором права.
3.1.3. Не здійснювати відступлення заставленого за цим Договором права.
3.1.4. Не виконувати дій, що тягнуть за собою припинення заставленого за
цим Договором права чи зменшення його вартості.
3.1.5. Вживати заходів, необхідних для захисту заставленого за цим
Договором права від посягань з боку третіх осіб.
3.1.6. Надавати Заставодержателю відомості про зміни, що сталися в
заставленому за цим Договором праві, про його порушення з боку третіх осіб і
про домагання третіх осіб на це право.
3.2. Заставодержатель має право:
3.2.1. Незалежно від настання строку виконання забезпеченого заставою
обов’язку Заставодавця вимагати в судовому порядку переводу на себе
заставленого за цим Договором права, якщо Заставодавець порушив обов’язки
п. 3.1. цього Договору.
3.2.2. Вступати у справу як третя особа в судовому спорі, в якому
розглядається позов про заставлене за цим Договором право.
3.2.3. В разі порушення Заставодавцем обов’язків, передбачених п. 3.1
цього Договору, самостійно вживати всіх заходів, необхідних для захисту
заставленого за цим Договором права проти порушень з боку третіх осіб.

IL
A

W

U

.U

A

4. ДІЯ ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його
підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
4.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у
п. 4.1. цього Договору, та закінчується ___________________________________.

