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передбачених Договором фiнансового кредиту базова процентна ставка зменшусться на
розмiр знижки.
прострочення перевищення фактичного строку користування фiнансовим
кредитом над номiн€шIьним, вказаним в п, 4 Специфiкацii, виражене у розрахункових
перiолах.
штраф - сума, яку додатково сплачус Позичальник на користь Кредитодавця у випадку
прострочення .
Iдентифiкацiя клiснта - процедура що проводиться на пiдставi поданого особисто
KrieHToM документу, що посвiдчуе його особу, довiдки про отримання iндивiдуа-rrьного
i.лентифiкацiйного номеру, для встановлення особи клiента, Кредитодавець при проведеннi
irентiфiкацiТ особи може затребувати додатковi документи вiдповiдно до Законодавства
Украiни. Фiнансовий кредит надаеться клiенту лише пiсля проведення процедури
i.лентифiкацii його особи.
I

1. Кредитодавець надае, а Позичальник одержуе у користування фiнансовий кредит
готiвкою, у розмiрi визначеному Сторонами та зазначеному у п. 6, Специфiкацii.
Фiнансовий кредит надаеться Позичальнику на власнi потреби та не е споживчим
кредитом. За користування фiнансовим кредитом Позичальник сплачуе Кредитодавцю
проценти за користування та iншi платежi згiдно з п. 8 цього ,Щоговору. Забезпеченням
виконання зобов'язань Позичальника за,Щоговором е заклад майна Позичальника згiдно з

р{овами Щоговору закладу майна до ломбарлу.
2. ,Щоговiр вважаеться укладеним з моменту пiдписання ,Щоговору Сторонами та
отримання кредиту Позичальником та дiе до повного виконання Сторонами взасмних
зобов'язань за Щоговором, ,Щоговiр складаеться у двох примiрниках - по одному для кожноi
iз CTopiH. Щей .Щоговiр може бути змiнений або доповнений за взаемною згодою CTopiH.
Bci змiни та доповнення до даного ,Щоговору повиннi бути зробленi в письмовiй формi,
пiдписанi Сторона:rли i с його невiд'емною частиною.
3. Кредитодавець зобов'язаний надати Позичальнику фiнансовий кредит в розмiрi i
на умовах, визначених даним ,Щоговором. Кредитодавець мае право на умовах .Щоговору
вимагати вiд Позичальника повернення суми фiнансового кредиту, сплати процентiв за
користування фiнансовим кредитом, сплати штрафу при простроченнi TepMiHy повернення

фiнансового кредиту,

та мае право

звернути стягнення

на

предмет закладу

гtри

простроченнi.
Кредитодавець несе вiдповiда_llьнiсть перед Позичальником за невиконання або
неналежне виконання умов даного ,Щоговору що до не Еадання Позичальнику узгодженоi
с}ми фiнансового кредиту у виглядi штрафу в розмiрi 5% вiд суми узгодженого
фiнансового кредиту.
Позичальник зобов'язуеться поверн},ти Кредитодавцю суму фiнансового кредиту в
повному обсязi та сплатити проценти за користування фiнансовим кредитом в повному
обсязi, а у випадку прострочення додатково i штраф на умовах цього,Щоговору, В п. 10
Специфiкацii до цього .Щоговору вказанi проценти за користування фiнансовим кредитом,
якi на,rежать до сплати Позичальником у разi повернення фiнансового кредиту в строк
вказаний п. 4 Специфiкацii, iз врахуванням знижки, яка вкzlзусться у Специфiкацii до цього
Щоговору.

4. Оцiнка предмету закладу здiйснена за домовленiстю CTopiH. Результатом оцiнки е
оцiнна BapTicTb предмету закJIаду, що вказана у п. 5 Спецiфiкацii до цього Щоговору. Суму
фiнансового кредиту встановлено за домовленiстю cTopiH та вказано в п. б Спецiфiкацii до
цього Щоговору.
5. ,Щата повернення фiнансового кредиту та номiнальний строк користування ним,
зазначенi у п. 4 Специфiкацii. У випадку, якщо датою повернення фiнансового кредиту е
вихiдний або неробочий день ломбардного вiддiлення, - датою повернення фiнансового
кредиту вважаеться попереднiй робочий день.
6. Позича,rьник мае irраво достроково повернути суму фiнансового кредиту за }мов
сплати процентiв за користування фiнансовим кредитом за фактичний строк користування
фiнансовим кредитом.
7. Розмiр базовоi процентноi ставки для розрахунку процентiв за користування
2

фiнансовим кредитом вказано в п. 7 СпецифiкацiТ до цього,Щоговору.
8. При поверненнi фiнансового кредиту у строк вказаний в п, 4 Специфiкацii до
lОГОВОрУ фiнансового кредиту, Позича,тьник зобов'язаний сплатити Кредитодавцю
Проценти за користування фiнансовим кредитом, що вказанi в п. 10 Специфiкацii до цього
JОГОворУ. При поверненнi фiнансового кредиту пiзнiше строку вказаного
п.4
Спеuифiкацii до даного ,.Щоговору (прострочення), Позичальник зобов'язаний сплатити
Кре:итолавцю проценти за користування фiнансовим кредитом вiдповiдно до фактичного
строку користування, та додатково сплатити Itредитодавцю штраф згiдно з п. 11
Спеuифiкацii. У випадку неповернення фiнансового кредиту в строк, вказаний в п. 4
Спешифiкацii, та звернення стягнення на предмет закладу проценти за користування
нарахов}тоться вiдповiдно до п. 14 Специфiкацii, штраф не нараховуеться. У випадку
повернення Позичаrrьником кредиту ранiше строку, вказаного в п. 4 Специфiкацii,
проценти за користування фiнансовим кредитом пiдлягають перерахунку за фактичною
кi,lькiстю днiв користування виходячи з базовоi процентноi ставки та зниN(ки
9.
випадку повернення суми фiнансового кредиту в день його отримання,

в

У

фактичний строк користування фiнансовим кредитом, за домовленiстю cTopiH,
Встановлюеться 1(один) день. Пiд час користування фiнансовим кредитом предмет закJIаду

зберiгаеться у Повному товариствi "Ломбард "Украiна" (тверда застава).
10. Щаний Щоговiр припиня€ свою дiю у випадках:
- повернення Позичальником суми фiнансового кредиту та процентiв за користування
фiнансовим кредитом, якi зазначенi у Специфiкацii, а також сплати штрафу у випадках,
передбачених даним договором;
- звернення стягнення на закладене майно згiдно з договором закладу.
Щаний ,.Щоговiр може бути достроково розiрваний за взаемною згодою CTopiH або в
оДносторонньому порядку Кредитодавцем при наданнi йому Позичальником неправдивоi
iнформачii про себе,

11.Пpoлoнгaцiядiiцьoгo.ЩoгoвopyCтopoнaминепеpeдбaченa.

12. На момент звернення стягнення на предмет закJIаду срла фiнансового кредиту
стас доходом Позичzulьника, з якого BiH самостiЙно зобов'язаниЙ сплатити належнi
податки згiдно з чинним законодавством УкраiЪи. Кредитодавець € платником податку на
прибlток на загrtльних пiдставах.
13. Номер, дата та мiсце укладання, зазначенi в Специфiкацii, е вiдповiдно номером,
JаТоЮ та мiсцем укладання договору мiж Сторонами, на умовах визначених в даному

!оговорi.

14" Пiд час укладення цього ,Щоговору Позичальник надае згоду Кредитодавцю на
ОбробкУ його персональних даних вiдповiдно до Закону Украiни кПро захист IIерсонЕIльних

ДаНих)), внутрiшнього положення Кредитодавця про обробку та захист
Даних та повiдомляеться про включення Його персонzrльних даних до бази
Даних, права, визначенi Законом Украiни кПро захист персональних даних),
Jаних, ix склад та осiб, яким передаються rrepcoнaJ,IbHi данi. Метою обробки

персонilльних
персонrrльних
мету обробки
персонЕlJIьних
даних
зберiгання. Обсяг
}кладення договорiв фiнансового кредиту, закладу
персонаJIьних даних, якi включаються до бази персональних даних Кредитодавця,
визначаеться вiдповiдно до закону.
15. Щей Щоговiр мiстить iнформацiю про персонzшьнi данi Позичальника, якi за
обробка, використання,
РеЖиМоМ доступу е iнформацiею з обмеженим доступом.
збирання, накопичення та зберiгання,поширення, знищення та порядок доступу до них
здiйснюеться на пiдставi Закону YKpaiHy <Про захист персональних даних> та Положення
про обробку та захист персональних даних у базах персонапьних даних, володiльцем яких с
Кредитодавець. Персональнi данi, в тому числi кредитна iсторiя Позичальника, можуть
передаватись TpeTiM особам вiдповiдно до закону. Позичальник погоджусться з тим, що
Кредитодавець не зобов'язаний повiдомляти його про таку передачу.
16. Позиччtльник пiдтверджу€, що йому надана iнформацiя, зазначена в частинi
другiй cTaTTi 12 Закону Украiни " Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг" вiд t2.07 .2001 року Jф 2б64-III (iз змiнами та доповненнями)
17. Позичальник пiдтверджу€, що ознайомлений та погоджуеться з внутрiшнiми
правилами надання фiнансових послуг Кредитодавця.

е
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ДОГОВIР ЗАКЛАДУ

<Заставодержатепь) п. 2 Специфiкацii до Щоговорiв фiнансового кредиту, закладу,
зберiгання нада_lli <Специфiкацiя>>, з одного боку, та <<Заставодавець) - фiзична особа п. 3
Специфiкацii, з iншого боку, а рrLзом - Сторони, уклали цей Щоговiр закладу, далi "fiоговiр", про таке:
1. Заставодавець передае у заклад Заставодержателю майно, визначене в п.5
СпеuифiкацiТ. Майно,
складае предмет закладу передасться
володiння
Заставодержателя.
2. Заклад майна, вказаного у Спечифiкацii, е забезпеченням виконання зобов'язання
Заставодавця як позичаJIьника перед Заставодержателем як кредитодавцем за договором
яким
фiнансового кредиту(JФ,дата договору згiдно п.1 Специфiкацii), згiдно

у

що

з

позичальник зобов'язуеться повернути Кредитодавцю суму одержаного фiнансового
кредиту, визначену в п. б Специфiкацii та сплатити проценти за користування фiнансовим
кредитом та iншi платежi згiдно з р{овами договору фiнансового кредиту.
3. Розмiр вимоги, який забезпечуеться закладом, складае суму, визначену в
специфiкацii як сума фiнансового кредиту i процентiв за користування фiнансовим
кредитом, iнших платежiв згiдно з договором фiнансового кредиту. Майно, яке е
предметом закладу, е власнiстю Заставодавця й оцiнене за домовленiстю CTopiH. Сума
оцiнки визначена в п. 5 Специфiкацii.
4. У разi невиконання Заставодавцем як позичаJIьником зобов'язання по договору
фiнансового кредиту (п.1 Специфiкачii) у повному обсязi та у визначений сторонами строк,

Заставодержатель може звернуIи стягнення на закладене майно шляхом залишеЕIIя його за
собою за сумою, що спiвпадас з с}мою заборгованостi за договором фiнансового кредиту
або iншим способом, що не суперечить чинному законодавству Украiни.
5. .Щоговiр вважаеться укладеним з моменту пiдписання Специфiкацii до .Щоговору
Сторонами. .Щоговiр скJIадено у двох примiрниках по одному для кожноi iз CTopiH.
б. Номер, дата та мiсце укладання, зазначенi в Специфiкацii, е вiдповiдно номером,
Jатою та мiсцем }кладання договору мiж Сторонами, на умовах визначених в даному
Щоговорi закладу.
7. Пiд час укладення цього,Щоговору Заставодавець надае згоду Заставодержателю
на обробку Його персона]тIьних даних вiдповiдно до Закону Украiни <Про захист
персональних даних>, внутрiшнього Положення Заставодержателя про обробку та захист
персональних даних та повiдомлясться про вклIочення його персональних даних до бази
ПеРСОНаJТIьних даних, права, визначенi Законом УкраiЪи <Про захист персонапьних даних)),
rreTy обробки даних, ix склад та осiб, яким передаються персональнi данi. Метою обробки
персональних даних е укладення договорiв фiнансового кредиту, закладу i зберiгання.
Обсяг персональних даних,
включаються
бази персонzrльних даних
Заставодержателя, визначасться вiдповiдно до закону.
8. I]ей Щоговiр мiстить iнформацiю про персональнi данi Позича-пьника, якi за
режимом доступу е iнформацiсю з обмеженим доступом. iх використання, збирання,
накопичення та зберiгання, поширення, знищення та порядок дост).пу до них здiйснюеться
на пiдставi Закону Украiну кПро захист персончrльних даних> та Положення про обробку та

якi

до

Захист персонаJIьних даних у базах персонаJIьних даних, володiльцем яких е
Кредитодавець. Персональнi данi, в тому числi кредитна iсторiя Позичальника, можуть
передаватись TpeTiM особам вiдповiдно до закону. Позичальник rrогоджусться з тим, що
Кредитодавець не зобов'язаний повiдомляти його про таку передачу.

ДОГОВIР ЗБЕРIГАННЯ

<Зберiгач> п. 2 Специфiкацii до ,Щоговорiв фiнансового кредиту, закладу, зберiгання

нада,.Ii кСпецифiкацiя>, з одного боку, та кПоклажодавець)
фiзична особа п. 3
Специфiкацii, з iншого боку, а разом - Сторони, уклали цей .Щоговiр зберiгання майна в
;rомбардi, далi - ",Щоговiр", про таке:
1,Поклажодавець передае на зберiгання Зберiгачу майно згiдно з п. 5 Специфiкацii.
Опис та характеристики майна, переданого на зберiгання, наведенi у Специфiкацii.
2. Зберiгач зобов'язуеться:

-

/

+

- нtlле}кним чином зберiгати майно, передане на зберiгання, у сейфах або обладнаних
сховищах пiд замком та печаткою Зберiгача, не допускати псування та його втрату, а також
доступ до нього cTopoHHix осiб;
- нести вiдповiдальнiсть перед Поклажодавцем за втрату майна, переданого на зберiгання,
у розмiрi оцiнноi BapTocTi предмету зберiгання, визначеноi у п,5 Специфiкацii.
- за недостачу або ушкодження майна, переданого на зберiгання, нести вiдповiдальнiсть
перед Поклажодавцем у розмiрi су\{и, на яку знизилась оцiнна BapTicTb майна;
- негайно поверн}ти Поклажодавцю майно, передане на зберiгання, у разi виконання
ocTaHHiM свого зобов'язання з повернення фiнансового кредиту, процентiв за користування
кредитом та штрафу, у випадку його нарахування.
- зберiгати передане на зберiгання майно протягом трьох мiсяцiв вiд
дня закiнчення строку
договору зберiгання, передбаченого в п.7 цього .Щоговору.
3. Майно передане на зберiгання знаходиться у закладi за договором закладу та е
забезпеченням зобов'язань Поклажодавця за договором фiнансового кредиту.
разi
прострочення виконання зобов'язань Поклажодавця за договором
кредиту
дiя
фiнансового
цього договору може бути припинена на }мовах цього .Щоговору.
4. Плата за зберiгання майна:
4.1. Плата за зберiгання майна розрrжовУеться' виходячи з тарифноi ставки 1, Що
вказана ь п. |2 Специфiкацii вiД оцiночноi BapTocTi (п.5) в день.
5. Щiя.Щоговору зберiгання припинясться у випадку:
5.1. повного погаrrrення суми фiнансового кредиту та iнших виIIлат, передбачених
Jоговоро\r фiнансового кредиту, плати за зберiгання та витребрання зЕвначеного майна
поrс-та;кодавцем, третiми особами за дорученням Поклажодавця чи порядку спадкування;
у
5.2. неповернення Позичальником фiнансового кредиту в строк, вказаний
Tl, 4
Спеuифiкацii;
5.3. зверненнЯ стягненнЯ на предмет закладУ, який знаходиться на зберiганнi,
вiдповiдно до ,щоговору закладу, в зв'язку з тим, що предмет зберiгання спiвпадае з
пред\{етом закладу, а особа Зберiгача спiвпадас з особою Заставодержателя,
6. В разi настаннЯ випадкУ передбаченого п. 5.2. даного
Щоговору, Поклажодавець
.]ас згоду Зберiгачу забрати передане на зберiгання майно.
Щоговiр вважа€ться укпаденим з моменту передачi майна пiдписання
Спеuифiкацii Сторонами. Строк дii .Щоговору становить 36-0 календарних днiв з дати
\,кjIадання Щоговору, яка зазначена
у п.1 Специфiкацii.
8. Номер, дата та мiсце укладання, зазначенi в Специфiкацit, е вiдповiдно номером,
.]атою та мiсцем укладання договору мiж Сторонами, на умовах визначених в даному
:оговорi зберiгання.
9, Пiд час укладення цього Щоговору Поклажодавець надае згоду Зберiгачу на
обробку його персонаJ'IЬних даних вiдповiдно до Закону Украiни кПро захист персональних
.]аних), внутрiшнього положення Зберiгача rrро обробку та захист персональних даних та
повiдомляеться про включення його персональних даних до бази ,raр"о"-"них даних,
права, визначенi Законом Украiни <про захист персональних даних)), мету обробки
даних,
ix склад та осiб, яким передаються персон€шьнi данi. Метою обробки персонzrльних даних е
yiс-Iадення договорiв
фiнансового кредиту, закладу i зберiгання. обсяг персональних даних,
якi включаються до бази персонаJIьних даних Зберiгача, визначаеться:вiдповiдно
до auпо"у.
10. I]ей .Щоговiр мiстить iнформацiю про персона-пьнi данi Поклажодавця. i"
використання, збирання, накопичення та зберiгання,поширення, знищення та порядок
доступу до них здiйснюеться на пiдставi Закону Украiъу <про захист персон€lльних дu"и*u
та Положення про обробку та захист персональних даних у базах персонirльних даних,
ВОЛОДiЛЬЦеМ ЯКИХ е Зберiгач. Персона-llьнi данi, в тому числi кредитЕа iсторiя
ПоклажоДавця, моЖуть передаватисЬ TpeTiM особа-пЛ вiдповiднО до законУ. Поклажодuuaц"
погоджуеться з тим, що Зберiгач не зобов'язаний повiдомляти його про таку передачу.
1 1. Позича_llьник ознайомлений та погоджусться з Правилами надання коштiв
у
позику, в томУ числi i на }мовах фiнансового кредиту Кредитодавця,
12. Позича,T ьник ознайомлений з iнформацiсю, зазначеною в ч. 2 ст. 12 Закону
УкраiЪИ "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових посл5л''.
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Пiдписи та реквiзпти CTopiH:

ПОЗИЧАЛЬНИК

КРЕДИТОДАВЕЦЬ
Мiсцезнаходх(ення:
Кол е,ЩРПОУ:
п/р
в

(пIБ),

мФо

тел./факс:

]t

Паспорт серiя
виданий
заре€стрована:

Iдентифiкацiйний номер

:

тел.

(шБ)

м.п.

спЕциФIкАцIя (шАБлон)

специфiкацiя засвiдчуе укладання логовору фiнансового кредиту мiж Кредитодавцем i Позичальником та
.]оговору закладу мiж Заставодавцем i Заставодержателем. Щоговiр зберiгання вважати не укладеним.
1. Щоговiр [ЛЪ договора] [,Щата договору]
2. Кредитодавець (Заставодержатель) : Повне товариство кЛомбарл кУкраТна> (Код З06319l9), вiд iMeHi якого
висту[ае [Назва ЛВ], розташоване: [Адреса ЛВ], тел.: [Телефон], в особi: [Касир], [Щовiренiсть] [Щата
:oBipeHocTi]
З. Позичальник (Заставодавець, Поклажодавець): [Прiзвище] [Iм'я] [По батьковi], Алреса; [Адреса]
[Паспорт], Видано: [Орган], ,Щата [Щата видачi][IНН клiента]
.1. Строк, на який надасться Кредит:
[Строк] (днiв), Щата повернення Кредиry: [.Щата завершення]
5. Опис предмету застави: вживаний (бiльш одного разу) товар. Загальна вага виробiв: [Вага] грам. Сумарна
оцiнна BapTicTb предметiв, що встановлена за згодою cTopiH: [Оцiнка] грн.
I_|я

Найменування
та опис виробу

_

грн.
б. Сума фiнансового кредиту, що видана Позичальнику з каси становить:
7. Базова процентна ставка за цим договором становить [Процент за використання]7о ([Рiчний]%
рiчних).

8. Знижка за цим договороN{ у вiдсотках до базовоI процентrrоi ставки: [Знижка]7о
9. Процентна ставка за цим договором з урахуванням знижки [Процент зi знижкою]Оh ([Рiчний]О/о

рiчних).
10. При поверненнi Позичальником фiнансового кредиту в строк, вказаний в п. 4 Специфiкацii, Позичальник
сLlачус tIроценти за користування фiнансовим кредитом якi розраховуються виходячи з rrроцентноi ставки
вказаноi в п. 9 цiсТ Специфiкацii в розмiрi [Сумма за використання] грн.
1 1. У випадку гIоверненшI фiнансового кредиту iз простроченням Позрrчальник додатково сrrлачуе штраф у
розrliрi [Процент пенi]% вiд суми кредиту за кожен день, починаючи з 7-го дшI простроченIuI.
12. ,I{оговiр зберiгання не укладено, тому сума за зберiгання майна за весь строк скJIадае 0.00 грн.
13. У разi повернення Кредиту в строк, вказаний в п. 4 Специфiкацii, сума до поверцення становить:
ICl,rrrla викупу] грн.
i-1, У разi неповернення фiнансового кредиту та зверненшI стягнення на предмет закладу проценти за
KopllcTyBaHHJI фiнансовим кредитом становлrIть 0.00 l % рiчних.
л 5. ,JaHa специфiкацiя с невiд'емною частиною договору фiнансового кредиту та договору закладу.
16, Позича,чьник надае згоду на перевiрку виробу, яка складаеться з надrrилу металу та обробки наДПилУ
к

;

Iс.-Iотним реактивом.

Пiдписи та реквiзити CTopiH:

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

ПОЗИЧАЛЪНИК

Miclцезнаходження:
Код СЩРПОУ:
видании

п/р
в
тел./факс:
_

Iдентифiкацiйний номер
тел.

м.п.

ll

(шБ)

:

Слrичков 0.I.

