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Голова зборів
Дороднов Ю.В. ___________________________
Примірний
Договір про надання ломбардом фінансового кредиту №________
м. ________________
«____»____________ 201_ р.
Кредитодавець: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КАПІТАЛ» ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ», код за
ЄДРПОУ 30880975, місцезнаходження: 61007, Харківська обл., м. Харків, вул. Миру, буд. 22, в особі
_______________________, що діє на підставі __________________,
Позичальник: __________________________ , який мешкає за адресою: __________________________,
паспорт серії ______ № ___________, виданий (ким, коли) _________________________________________,
дата народження ____________, ідентифікаційний код ____________________
Кредитодавець, з одного боку, та Позичальник, з іншого боку, які у подальшому разом іменуються –
Сторони, уклали цей договір про надання ломбардом фінансового кредиту (далі - Договір 1) про
нижченаведене:
1. Предмет договору
1.1.
Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит грошовими коштами, надалі “Кредит”. Забезпеченням зобов’язань Позичальника за Договором 1 є заклад майна Позичальника згідно
договору закладу майна до ломбарду - Договір 2 - №______ від ___________. Кредит надається у
відповідності до внутрішніх Правил надання фінансових послуг Кредитодавцем та нормами чинного
законодавства.
2. Права та обов'язки Сторін
2.1.
Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику Кредит грошовими коштами в день
підписання Договору 1.
2.2.
Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю суму Кредиту та сплатити відсотки за
користування Кредитом не пізніше дати, визначеної цим Договором. При цьому, якщо датою повернення
Кредиту є неробочий день Кредитодавця, то датою повернення вважається його перший наступний
робочий день.
2.3.
Позичальник має право:
2.3.1. Достроково повернути суму Кредиту та сплатити відсотки за користування Кредитом, виходячи з
фактичного строку користування Кредитом;
2.3.2. Подовжити строк дії Договору 1 за умови сплати пені (у випадку порушення строків повернення
Кредиту) та сплати відсотків за користування Кредитом на день звернення;
2.3.3. За умови сплати пені (у випадку порушення строків повернення Кредиту) та відсотків за
користування Кредитом на день звернення - повернути частину Кредиту.
2.3.4. У випадках, передбачених п.п. 2.3.2 та 2.3.3 п.2.3 Договору 1, Сторонами укладається додаток до
Договору 1, що змінює відповідні зобов`язання Позичальника перед Кредитодавцем.
2.4.
Кредитодавець має право:
2.4.1. Звернути стягнення на закладене згідно Договору 2 майно Позичальника у випадку невиконання
останнім своїх зобов’язань в строки та на умовах, передбачених Договором 1.
3. Сума Кредиту та відсотки за користування Кредитом
3.1.
Сума Кредиту, видана Позичальнику, складає _______ гривень_______ копійок.
3.2.
При поверненні Кредиту Позичальник сплачує відсотки за користування Кредитом із розрахунку
______________% в день від суми Кредиту. Тип процентної ставки - фіксована. Річна відсоткова ставка за
Кредитом становить ______________.
3.3.
Сума відсотків за користування Кредитом та пеня (у випадку порушення строків повернення
Кредиту) нараховується Кредитодавцем в день погашення Кредиту чи подовження Договору 1, при цьому
враховується перший день надання Кредиту/подовження дії Договору 1 та не враховується день погашення
Кредиту/сплати відсотків за користування Кредитом при подовженні Договору 1, але в будь-якому випадку
мінімальним строком для такого нарахування є один календарний день. Таким чином обумовлена сума
підлягає обов’язковому перерахунку з урахуванням фактичного строку користування Кредитом у
календарних днях на момент сплати.
4. Дата надання Кредиту
4.1.
Датою надання Кредиту є дата підписання Сторонами цього Договору 1, якою відповідно є дата:
«______»____________ 20__ року

5.1.
днів.

5. Строк користування Кредитом
Строк користування Кредитом обчислюється календарними днями та становить ______________

6. Дата повернення Кредиту
Датою повернення Кредиту є дата: «______»________________ року
7. Відповідальність Сторін
7.1.
За порушення строків повернення Кредиту Позичальник зобов’язується сплатити Кредитодавцю
пеню в розмірі ___% від суми Кредиту за кожен день прострочення.
7.2.
У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань по Договору 1 у повному обсязі та у строк
згідно умов Договору 1, Кредитодавець у будь-який час може задовольнити свої вимоги до Позичальника
шляхом звернення стягнення на закладене майно згідно Договору 2.
7.3.
За невиконання або неналежне виконання умов Договору 1 Сторони несуть відповідальність
згідно з чинним в Україні законодавством та цим Договором.
8. Строк дії Договору 1, підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання Договору 1
8.1. Строк дії Договору 1 обчислюється календарними днями та становить _______________ днів з
дати його підписання.
8.2. Договір 1 може бути Сторонами пролонговано на умовах, визначених цим Договором 1.
Пролонгація Договору 1 оформлюється у письмовій формі додатковою угодою, яка є невід’ємною
частиною Договору 1.
8.3. Договір 1 припиняє дію у наступних випадках:
8.3.1. У випадку повного виконання Позичальником своїх зобов’язань у відповідності до умов Договору
1, а саме: повернення Позичальником суми Кредиту, сплати відсотків за користування Кредитом, а також
сплати пені у випадку порушення строків повернення Кредиту.
8.3.2. У випадку звернення стягнення на майно Позичальника згідно Договору 2 в порядку,
передбаченому чинним законодавством та Договором 2.
8.3.3. У будь-якому випадку Договір 1 діє до моменту фактичного задоволення грошових вимог
Кредитодавця до Позичальника у повному обсязі.
8.4. Одностороння відмова від Договору 1 не допускається. Розірвання Договору 1 допускається лише за
згодою Сторін. Договір 1 може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного
порушення Договору 1 другою Стороною.
8.5. Зміни та доповнення до цього Договору 1 вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому
вигляді та підписані Сторонами.
9. Інші умови
9.1. Договір 1 вважається укладеним з дати його підписання Сторонами.
9.2. Дані Договору 1 є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на
підставах, передбачених законодавством України.
9.3. Сторони домовились, що предмет закладу не страхується.
9.4. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою
у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін.
9.5. Сторони домовились, що досягли згоди по всім істотним умовам Договору.
9.6. Позичальника повідомлено про включення його персональних даних до обліково-реєструючої
системи ломбарду – бази персональних даних, володільцем якої є Кредитодавець, мету збору персональних
даних, а також про права Позичальника – суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про
захист персональних даних», на що Позичальник надає свою згоду.
9.7. Позичальника ознайомлено з внутрішніми Правилами надання фінансових послуг Кредитодавцем
та інформацією, зазначеною в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», про що свідчить його підпис: ___________________.
6.1.

Підписи Сторін:
Кредитодавець:
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КАПІТАЛ»
ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ»
код за ЄДРПОУ 30880975
61007, Харківська обл., м. Харків, вул. Миру, буд. 22
________________________________________

Позичальник:

_____________ /__________________________/

______________ /_____________________________/

