Застава транспортного засобу
Застава транспортного засобу фізичною особою:









свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу в органах ВРЕР;
довідка ДАІ про те, що транспортний засіб не знаходиться в угоні, під арештом та на
нього не накладена заборона відчуження;
копія сторінок паспорту та ідентифікаційного коду власника транспортного засобу та
його дружини/чоловіка;
згода дружини/чоловіка посвідчена нотаріально, або присутність у нотаріуса при
укладенні договору застави;
акт вибору транспортного засобу в автосалоні, або іншій організації-продавця з зазначеним у ньому повним описом комплектації транспортного засобу, його моделі,
року виготовлення, ціни;
для нових авто, які будуть придбані за рахунок кредитних коштів - Свідоцтво про
державну реєстрацію транспортного засобу в органах ВРЕР з відміткою «КРЕДИТ»;
довідку з відділу Державної виконавчої служби, за місцем реєстрації Позичальника,
про відсутність відкритих виконавчих проваджень по яких він є боржником.

Застава транспортного засобу фізичною особою:













свідоцтво про реєстрацію підприємства, статут підприємства, установчій договір, довідка з ЄДРПОУ, протокол та наказ про призначення керівника підприємства, картка
зразків підпису керівників, копія сторінок паспорту та ідентифікаційного коду засновників підприємства та першого керівника;
акт вибору транспортного засобу в автосалоні, або іншій організації-продавця з зазначеним у ньому повним описом комплектації транспортного засобу, його моделі,
року виготовлення, ціни;
витяг з ЄДРПОУ для укладення договору застави нотаріально;
протокол зборів засновників, про прийняття рішення щодо передачі в заставу транспортного засобу (вказати основні родові признаки майна) та з наданням повноважень особі для підписання договору та додаткових угод до нього (або рішення власника) – 2 примірника;
свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу в органах ВРЕР;
довідка ДАІ про те, що транспортний засіб не знаходиться в угоні, під арештом та на
нього не накладена заборона відчуження;
довідка про балансову вартість транспортного засобу – 2 примірника;
довідка про місцезнаходження предмета застави на період дії договору застави та
підтверджуючі договори – 2 примірника;
довідку з відділу Державної виконавчої служби, за місцем реєстрації Позичальника,
про відсутність відкритих виконавчих проваджень по яких він є боржником.

Увага!
Заставодавець зобов’язаний не видавати будь яких довіреностей на право керування та/або розпорядження предметом застави без письмової згоди Заставодержателя.

