
ДОГОВІР 
ЗБЕРІГАННЯ № ___ 

 
             м. Київ                                                                              «__» __________ 2019 р. 
 
 
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРІ ТРАДИЦІЇ»ТОВ «МІЙ КАПІТАЛ» ТА ТОВ «ГАРАНТІЯ УСПІХУ», 
ідентифікаційний код  40096133 (далі - Довіритель/Кредитор), в особі Директора ____________________ , 
яка діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, і ____________________ (далі – 
Зберігач/Повірений)___________________________, який (яка) діє на підставі _______________(від власного 
імені та володіє повним обсягом право - і дієздатності), з другої Сторони, які разом іменуються Сторони, уклали 
цей змішаний Договір про зберігання/реалізацію майна (далі - Договір) про нижченаведене: 
 
 

1. ТЕРМІНИ ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ. 
1.1 КРЕДИТОДАВЕЦЬ - фінансова установа, яка видала кредит Власнику Криптовалюти, у якого на 

момент дії даного Договору є право вимоги по відношенню до Власника повернення кредиту; 
1.2 САЙТ - веб-сайт Кредитодавця  на якому Власник реєструє Персональний кабінет і має доступ до своєї 

особистої інформації, пов'язаної з укладенням Кредитодавцем кредитного договору, договору застави 
майнових прав, а також опосередковано або через який «Довіритель укладає цей договір. 

1.3 ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ - майнові права Власника на Криптовалюту, які згідно з розділом 4.0. Договору 
надання фінансового кредиту від «__»_____________201______№ ______________, надані 
Кредитодавцю у заставу. 

1.4 БІРЖА - місце обміну одних криптовалют на інші, або на основні світові валюти (долар, євро та ін.), в 
даних правовідносинах - www.bitstamp.com; 

1.5 КУРС - грошовий еквівалент продажу Криптовалюти, який встановлюється на момент підписання 
даного Договору згідно біржового котирування на біржі; 

1.6 ГАМАНЕЦЬ - реквізити обліку кількості криптовалюти, що належить Власнику та передані у заставу 
Кредитодавцю / Зберігачу; 

1.7 ГРАФІК РОЗРАХУНКІВ - детальний опис загальної вартості кредиту, наданого Власнику 
Кредитодавцем з урахуванням відсотків (за фіксованою ставкою) за користування кредитом, а також 
графік погашення Кредиту, відсотків за користування Кредитом. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

2.1 Кредитодавець передає, а Зберігач приймає на тимчасове зберігання Криптовалюту згідно з такими 
характеристиками: __________________, далі по тексту Криптовалюта і в визначених цим Договором 
випадках повертає в зворотньому порядку.  

2.2 Передача криптовалюти на зберігання за даним Договором здійснюється з метою забезпечення 
застави майнових прав на Криптовалюту Власника перед Кредитодавцем, в зв'язку з чим зобов'язання 
по поверненню криптовалюти виникають у Зберігача при настанні сукупності таких обставин: отримання 
повідомлення від Кредитодавця про повне виконання зобов'язань Власником. 

2.3 За даним Договором Кредитодавець також дає Зберігачу такі доручення: 
2.3.1 При отриманні повідомлення від Кредитодавця звернення стягнення на Предмет застави продати 

криптовалюту за ціною, яка склалася на БІРЖІ на дату її продажу і перерахувати Кредитодавцю грошові 
кошти в розмірі заборгованості, зазначеної Кредитодавцем в своєму повідомленні про звернення 
стягнення. 

2.3.2 В разі падіння курсу Криптовалюти на Біржі більше ніж на 30/40/50% «Кредитодавець»  відправляє 
Власнику відповідне повідомлення про необхідність погасити частину кредиту «Кредитодавцю» або 
додатково передавати Зберігачу на зберігання певну кількість Криптовалют, у разі невиконання цих 
зобов'язань, Кредитодавець протягом 1 (одного) робочого дня з моменту відправлення повідомлення 
звертає грошову заборгованість на предмет застави, в результаті чого Збергіач продає Криптовалюту 
за ціною, сформованою на Біржі на дату продажу та перераховує Кредитодавцю грошові кошти в 
розмірі заборгованості, зазначений Кредитодавцем в своєму повідомленні про звернення стягнення. 

 
3. ЗБЕРІГАЧ ЗАБОВ’ЯЗАНИЙ. 

3.1 Забезпечити зберігання Криптовалюти у відповідності до умов Договору. 
3.2 Без угоди та / або відповідного розпорядження Кредитодавця не використовувати, передані на 

зберігання Криптовалюти, за винятком випадків прямо передбачених Договором. 
3.3 За вимогою Кредитодавця, повернути Криптовалюту шляхом перерахування на електронний гаманець 

Власника відповідну кількість Криптовалюти, зазначеної  в даному Договорі. 
3.4 Своєчасно виконувати розпорядження Кредитодавця про реалізацію Криптовалюти при зверненні 

стягнення на предмет застави. 
 

4. ПЛАТА ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ. 
4.1 Олата «Повіреного» / «Зберігача» за даним Договором визначається як позитивна відмінність між ціною 

продажу Криптовалюти та сумою заборгованості «Власника», зазначеної Кредитодавцем у своєму 
повідомленні про звернення з викупу.  



4.2 Плата «Повіреного» / «Зберігача» по даному Договору виплачується шляхом утримання, що належать 
«Повіреному» / «Зберігачу» суми, яка визначається відповідно до п. 3.1. данного Договору, з грошових 
коштів, отриманих від продажу Криптовалюти. 

 
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, АРБІТРАЖ. 

5.1 Усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути в результаті порушення сторонами умов даного 
договору будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.  

5.2 У випадку не досягнення згоди шляхом переговорів, суперечки й розбіжності підлягають вирішенню в 
судовому порядку відповідно до законодавства України. 
 

6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. 
6.1 Даний договір укладається в письмовій формі та/або в електронному вигляді на сайті 

www.hodlcredit.io, через власний кабінет «Кредитодавця» на Сайті.  
6.2 Даний Договір починає діяти з моменту зарахування Криптовалюти з гаманця «Власника» у гаманець 

«Повіреного» і діє до моменту повного виконання сторонами зобов'язань за Договором у повному 
обсязі. 

6.3 Всі зміни та доповнення до даного Договору починають діяти з моменту їх підписання (заключення в 
електронному вигляді), при цьому погодження відбувається за допомогою застосування / виконання 
відповідних дій / процедур, виконання яких вимагає Зберігач. 

 
 

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.  

 

 

ДОВІРИТЕЛЬ: ЗБЕРІГАЧ: 
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ДОБРІ ТРАДИЦІЇ»ТОВ 
«МІЙ КАПІТАЛ» ТА ТОВ «ГАРАНТІЯ УСПІХУ»  
Юр. адреса: Україна, 01001, м. Київ,  
вул. М. Житомирська, 16/3, нежиле приміщення № 1 
по № 8 в літера А 
Для кореспонденції:  Україна, 01001, м. Київ,  
вул. М. Житомирська, 16/3, нежиле приміщення № 1 
по № 8 в літера А 
 

 

Код ЄДРПОУ 40096133 
п/р   
в   
МФО   

 

 
Директор _________________________  
                                            М.П. 

 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ СТОРІН: 
ПІБ:   ПІБ:   

E-
mail: 

 E-mail:  

Тел:  Тел:  

http://www.hodlcredit.io/

