Додаток до Правил надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах
фінансового кредиту
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Генерального директора
ПТ "ЛОМБАРД "КАСА"
№ 1-ЗП від 17 жовтня 2019 року
________________
Генеральний директор Дролюк А.Л.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ
ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
(ПРИМІРНИЙ)
№___
м. ___________

___________р.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "КАСА" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "ПАРАІБА" І
КОМПАНІЯ", що іменується у подальшому "Ломбард", в особі _________________________,
що діє на підставі ________________, та фізична особа __________________, яка діє на
підставі паспорта громадянина України, що іменується у подальшому "Позичальник", з
другої сторони, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет та умови договору
1.1. Ломбард зобов'язується надати грошові кошти (фінансовий кредит)
Позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а Позичальник
зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування ним.
1.2. Ломбард надає Позичальнику кредит під заставу _______________________
(предмет застави) у сумі __________ (____________) гривень 00 копійок готівкою на
споживчі потреби.
Невикуплені своєчасно предмети застави переходять у власність Ломбарду в рахунок
погашення не повернутої суми фінансового кредиту, процентів за користування фінансовим
кредитом та витрат на реалізацію заставленого майна.
1.3. Датою визначення процентів згідно Податкового кодексу України є нарахування
та сплата процентів у день повернення фінансового кредиту.
2. Плата за користування фінансовим кредитом
2.1. За користування фінансовим кредитом встановлюється плата в розмірі ____ % від
суми фінансового кредиту за добу.
2.2. У випадку повернення фінансового кредиту у строк до 5 днів з дня підписання
цього договору плата за користування фінансовим кредитом стягується в розмірі плати
встановленої за 5-денний строк користування фінансовим кредитом.
2.3. Розмір річної процентної ставки за користування фінансовим кредитом за умови
вчасного виконання Позичальником своїх зобов'язань за договором фінансового кредиту
визначається наступним чином: Р.ст = Д.ст. х 365(або 366), де Р.ст. – річна ставка, Д.ст. –
денна ставка, 365 – кількість днів у році, 366 – кількість днів у високосному році.
2.4 Орієнтовна сукупна вартість Кредиту за цим Договором становить ____% в
процентному значенні та __________ грн. у грошовому виразі, та складається з платежів:
2.4.1 погашення основної суми Кредиту _________________________________ грн.
2.4.2 проценти за користування Кредитом ________________________________ грн.

2.4.3 комісійна винагорода за надання Кредиту ___________________________ грн.
2.4.4 на користь третіх осіб, пов'язаних із:
- страхуванням _______________________________________________________ грн.
3. Строк дії договору
3.1. Строк дії договору фінансового кредиту: з _________________ по
______________, що складає _____________ календарних днів.
3.2. Строк користування фінансовим кредитом: з ________________ по
_______________, що складає ____________ календарних днів.
3.3. Остаточним терміном повернення фінансового кредиту та сплати процентів за
користування ним є _________________.
4. Права, обов'язки та відповідальність Сторін
4.1. Позичальник зобов'язується:
4.1.1. Повернути фінансовий кредит та сплатити проценти за користування
фінансовим кредитом у термін, передбачений цим договором.
4.2. Позичальник має право:
4.2.1. Достроково в будь-який день до настання терміну повернення повернути суму
фінансового кредиту та нараховані проценти за користування ним, попередивши про це
Ломбард за один банківський день.
4.3. Ломбард має право задовольнити свої вимоги до Позичальника в повному обсязі
за рахунок заставлених цінностей у випадку, якщо після перебігу строків повернення
фінансового кредиту та процентів за користування ним грошові кошти не надійдуть від
Позичальника.
4.4. Ломбард зобов'язаний негайно повернути предмет застави Позичальнику у разі
повного розрахунку за фінансовим кредитом, процентами за користування кредитом та
сплатою інших нарахованих обов'язкових платежів, обумовлених цим договором.
4.5. Підписанням цього Договору Позичальник надає Ломбарду з метою належного
здійснення останнім своєї діяльності згоду на збір, зберігання, використання, поширення,
обробку іншим чином інформації та відомостей, які стосуються Позичальника та стали
відомі Ломбарду в процесі надання послуг Позивальнику (а тому числі тих, що згідно із
законодавством України відносяться до персональних даних), включаючи розкриття таких
відомостей та інформації уповноваженим державним органам, в т ч. правоохоронним та
контролюючим органам.
4.6. Позичальник підтверджує, що він повідомлений про включення інформації про
нього до бази персональних даних та мету збору цих даних і відмовляється від додаткового
письмового повідомлення щодо включення інформації про нього до бази персональних
даних, а також засвідчує, що ознайомлений зі своїми правами та обов'язками за Законом
України "Про захист персональних даних".
4.7. Позичальник повідомлений про кримінальну відповідальність за ст. ст. 190, 222,
358 КК України, зокрема, за надання недостовірної інформації для отримання фінансового
кредиту, подання підроблених документів для отримання фінансового кредиту.
4.8. За невиконання (неналежне виконання) умов цього договору сторони несуть
відповідальність передбачену цим договором та актами цивільного законодавства.
4.9. Ломбард несе відповідальність за прийняте під заставу майно та його збереження.
4.10. У разі порушення Позичальником грошового зобов'язання за цим Договором,
відповідно до ст. ст. 549, 625 Цивільного кодексу України, Позичальник сплачує основну
суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, три проценти річних
від простроченої суми, а також неустойку у вигляді пені, встановленої в п. 4.11 цього
Договору.
4.11. У випадку, якщо Позичальник прострочить виконання свого обов'язку щодо
повернення фінансового кредиту у дату, визначену цим Договором, Позичальник сплачує
неустойку у вигляді пені у розмірі 1 % (один відсоток) за кожен день прострочення
повернення суми боргу.

5. Інші умови
5.1. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по
одному для кожної із сторін.
5.2. Цей договір може бути змінений за згодою сторін шляхом укладення додаткової
угоди, яка є невід’ємним додатком до цього договору.
5.3. Строки користування фінансовим кредитом за договором можуть бути змінені
(пролонговані) за згодою сторін на умовах обов'язкової сплати процентів за використаний
строк надання фінансового кредиту, вказаний у п. 3.1 цього договору, та перерахування суми
кредиту на новий строк шляхом укладання нового договору.
5.4. Підставами припинення дії договору є повний розрахунок за кредитом,
процентами за користування кредитом та нарахованими обов'язковими платежами згідно
цього договору та повернення предмета застави.
5.5. Підставами пролонгації кредиту є письмова заява Позичальника про пролонгацію
фінансового кредиту.
5.6. Цей договір може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням суду в
порядку, визначеному актами цивільного законодавства.
5.7. Позичальник ознайомлений з інформацією, зазначеною в ч. 2 ст. 12 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а
також ознайомлений та погоджується з Правилами надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту Ломбарду, затвердженими Наказом Генерального директора
Ломбарду (Наказ №1-ЗП від 17.10.2019р.).
6. Договір страхування
6.1. Майно, зазначене в п. 1.2 цього договору застраховане відповідно до договору
страхування предмета застави № ______ від __________ (у разі відсутності договору
страхування поставити прочерк).
6.2. В разі відмови Позичальника від страхування предмета застави, зазначеного в п.1.2 цього
договору Позичальник ставить додатковий підпис у графі для відмови від страхування
предмета застави в розділі 7 цього договору.
7. Адреси та реквізити сторін
Ломбард
Позичальник
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД
Фізична особа
"КАСА" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "ПАРАІБА" І
ПІБ
КОМПАНІЯ"
Паспорт:
місцезнаходження: 03039, м. Київ, провулок
Реєстраційний номер облікової картки
Руслана Лужевського, буд. 14, корпус 4
платника податків:
Код ЄДРПОУ: 43241562
Місце реєстрації:
________________________
Генеральний директор
_________________ /_________________/

Підтверджую, що відмовляюся від
страхування предмету застави, зазначеному в
п 1.2 цього договору
________________________

