Затверджено
Наказом Генерального директора
№ 25-ЗП від 11.09.2017р.
Екземпляр Позичальника
1. Специфікація №1 до Договору №____________________від ________________року
Телефон для довідок:
м. Київ
_____________
2.

Кредитодавець(Заставодержатель) ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "КАСА.ЮА" ЗА УЧАСТЮ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕСЕФ-ФІНАНС", ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЗАГАВ-ФІНАНС",
відділення
№_____,
що
знаходиться
за
адресою:
________________________, в особі ___________________, що діє на підставі ________________ , з
одного боку

3.

Позичальник (Заставодавець) __________________ ____________р.н., документ що посвідчує особу
__________________________________, місце проживання: __________________________, з іншого боку.

4.

Сума фін. кредиту:

5.

Строк користування фінансовим кредитом:

6.

Дата повернення фінансового кредиту:

7.

Процент за користування фінансовим кредитом:
- всього за термін надання сума відсотків за користування кредитом:

0,00 грн.
__ календарних днів
__.__.2017р.
0,00% на добу
0,00 грн.

Для _____________________
Оціночна вартість застави (грн.)
Сума фін. кредиту (грн.)
Строк користування (діб)

0,00
0,00
0

У раі невиконання своїх зобов"язань у строк Позивачальник сплачує _____ % від суми фінансового
кредиту за кожен день прострочення, поинаючи з ___дня прострочення.
8.

Всього сума до повернення за Договором, яка включає суми кредиту та процентів за користування,
з урахуванням сплачених платежів складає:

9.

Оціночна вартість застави:

0,00 грн.
____

Дата повернення (подовж.)
Процент за користування (добовий)
Сума процентів за користування (грн.)

__.__.2017
0,0000
0,00

10. Сума фінансового кредиту, видана Позичальнику з каси, становить ____%, від оцінної вартості _____грн.
11. Опис застави:

Сума до повернення (грн.)

0,00
_____________
(без характеристики), Кіл-ть __ шт.
Вага (заг.) ___гр., вага (чиста) ___ гр.

12. Позичальник ознайомлений зі змістом та умовами Договору, з внутрішніми правилами/положенням про надання фінансових послуг Позикодавцем, тарифами
Позикодавця і погоджується з їх застосуванням до правовідносин, що виникають з цього Договору.
13. Позичальник надає згоду на використання та обробку своїх персональних даних Позикодавцем виключно для підтвердження повноважень та виконання умов наступного
Договору. Позичальник надає згоду на передачу своїх персональних даних третій особі виключно у рамках Закону України "Про захист персональних даних" від
01.06.2010р. № 2297-VI.
14. Позичальник згоден та немає жодних заперечень щодо опису та оціночної вартості майна, що є заставою.
15 Дана специфікация складена у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін та є невід'ємною частиною Договору про надання фінансового кредиту під заставу майна.
Від Кредитодавця/Заставодержателя: ________/ПІП/
Від Позичальника/Заставодавця _________/ПІП/
Заповнюється при поверненні Заставодержателем предмету закладу Заставодавцю:
Предмет закладу отримав та переврив. Жодних матеріальних, фінансових та будь-яких
інших претензій до Заставодержателя не маю.
Від Позичальника/Заставодавця _________/ПІП/

