
Договір про надання ломбардом фінансового кредиту із заставою майна №________  

м. ________________                                  «____»____________ 20__ р. 

 

Кредитодавець (Заставодержатель): ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "КАПІТАЛ" ДОРОДНОВ І КОМПАНІЯ", код за 

ЄДРПОУ 30880975, місцезнаходження: 61007, Харківська обл., місто Харків, вул. Миру, будинок 22, в особі 

_______________________, що діє на підставі довіреності, 

Позичальник (Заставодавець): __________________________ , який мешкає за адресою: __________________________, паспорт серії 

______ № ___________, виданий (ким, коли) _________________________________________, дата народження ____________, РНОКПП 

____________________ 

Кредитодавець, з одного боку, та Позичальник, з іншого боку, які у подальшому разом іменуються – Сторони, уклали цей договір 

про надання ломбардом фінансового кредиту із заставою майна (далі - Договір) про нижченаведене: 

1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит грошовими коштами  (надалі - “Кредит”) в день підписання 

Договору (дата надання кредиту). Кредит надається у відповідності до внутрішніх Правил надання фінансових послуг 

Кредитодавцем та нормами чинного законодавства.. 

2. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю суму Кредиту та сплатити відсотки за користування Кредитом не 

пізніше дати повернення Кредиту – «___» ____ 20__ р.  2.1. Оплатити платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі 

невиконання його обов’язків, передбачених Договором (крім оплати/компенсації витрат Кредитодавця на здійснення 

врегулювання простроченої заборгованості) - можливі витрати, понесені Кредитодавцем в результаті неналежного виконання 

Позичальником умов Договору, в тому числі витрати, пов’язані з листуванням, транспортуванням, зберіганням, оцінкою майна, на 

яке може бути звернене стягнення (або предметів застави), внесенням його в реєстри обтяжень, виготовлення та підготовку 

документів, державне мито, нотаріальні та юридичні послуги, страхові платежі тощо протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту  

отримання відповідної вимоги або добровільно 

3. Позичальник має право: а) достроково повернути суму Кредиту та сплатити відсотки за користування Кредитом, виходячи з 

фактичного строку користування Кредитом; б) подовжити строк дії Договору  за умови сплати пені відсотків за користування 

Кредитом на день звернення; в) за умови сплати пені та відсотків за користування Кредитом на день звернення - повернути 

частину Кредиту; г) звертатися до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем, новим кредитором (за 

наявності) та/або колекторською компанією (за наявності) законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі 

порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки); ґ)  

звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику у процесі врегулювання простроченої 

заборгованості;. 

4. Кредитодавець має право звернути стягнення на Закладене згідно Договору майно (Предмет) Позичальника у випадку 

невиконання останнім своїх зобов’язань в строки та на умовах, передбачених Договором. 

5. Сума Кредиту, видана Позичальнику, складає _______ гривень_______ копійок. 

6. 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 ______________.  

7. Строк користування Кредитом обчислюється календарними днями та становить ______________ днів.  

8. Датою повернення Кредиту є дата: «______»________________ року 

9. За порушення строків повернення Кредиту Позичальник зобов’язується сплатити Кредитодавцю пеню в розмірі ___% від суми 

Кредиту за кожен день прострочення. 

10. В забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором в момент підписання цього Договору Позичальник передає 

Кредитодавцеві в якості застави Закладене майно: 

Опис та характеристики Закладеного майна та інші умови: 

 

Найменуванн

я Предмету 

Кільк. Вага, г Вага 

вставки, 

г 

Чиста 

вага, г 

Проба Оцінна 

вартість, 

грн. 

Кредит, 

грн. 

Строк Сума 

проценті

в, грн 

До 

сплати, 

грн 
           

           

Загалом           

 

Опис та оцінка каміння, яке є складовою частиною Закладеного майна або самостійно виступає Закладеним майном, здійснюється 

лише у разі, якщо каміння є дорогоцінним. Закладене майно оцінюється за взаємною згодою Сторін.  

Заклад майна є забезпеченням Позичальника перед Кредитодавцем, а саме зобов’язань щодо повернення суми фінансового 

кредиту, сплати суми процентів за користування Кредитом та пені за порушення строків повернення кредиту. Закладене майно не 

страхується. 

 

11. У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань у повному обсязі та у строк згідно умов Договору, Кредитодавець у будь-

який час може задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення стягнення на закладене майно.  

12. За невиконання або неналежне виконання умов Договору 1 Сторони несуть відповідальність згідно з чинним в Україні 

законодавством та цим Договором. 

13. Сторони погодили право: 1) Кредитодавця та/або нового кредитора (за наявності) на залучення колекторської компанії до 

врегулювання простроченої заборгованості за Договором;  

2) Кредитодавця, нового кредитора (за наявності), колекторської компанії (за наявності): звертатися до третіх осіб у порядку та на 

умовах, передбачених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування», з метою інформування про необхідність 

виконання Позичальником зобов’язань за Договором; повідомляти інформацію про укладення Позичальником Договору, його 

умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору - представникам, 

спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена Договором та які 

надали згоду на таку взаємодію; передавати інформацію про прострочену заборгованість близьким особам Позичальника із 

дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче кредитування»;  

3) Сторони погодили заборону Кредитодавцю, новому кредитору (за наявності), колекторській компанії (за наявності), повідомляти 

інформацію про укладення Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її 

розмір особам, які не є стороною Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації 

представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена 

Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість 

близьким особам споживача із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче кредитування», на 

підставі волевиявлення (згоди) Позичальника вказаного у вищевказаному пунктіДоговору щодо передачі зазначеної інформації.  

14. Кредитодавець зобов’язується повідомити Позичальника у спосіб, визначений ч.1 ст.25 Закону України «Про споживче 

кредитування», у разі відступлення права вимоги за Договором новому кредитору або залучення колекторської компанії до 



врегулювання простроченої заборгованості, протягом 10 робочих днів з дати відступлення права вимоги за Договором новому 

кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості, про такий факт та про передачу 

персональних даних Позичальника, а також надати інформацію про нового кредитора або колекторську компанію відповідно 

(найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, 

місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку - номер телефону, адресу, адресу електронної пошти). 

15. Строк дії Договору 1 обчислюється календарними днями та становить _______________ днів з дати його підписання. 

16. Будь-які пропозиції Позичальнику  про зміну істотних умов Договору здійснюються протягом _________ днів з дати його 

укладання, шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення 

такого повідомлення. 

15. Договір може бути пролонговано Сторонами на умовах, визначених цим Договором. Пролонгація Договору  оформлюється у 

письмовій формі додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною Договору.  

16. Договір 1 припиняє дію у наступних випадках: а) у випадку повного виконання Позичальником своїх зобов’язань у 

відповідності до умов Договору, а саме: повернення Позичальником суми Кредиту, сплати відсотків за користування Кредитом, а 

також сплати пені у випадку порушення строків повернення Кредиту; б) у випадку звернення стягнення на Заставлене майно. У 

будь-якому випадку Договір діє до моменту фактичного задоволення грошових вимог Кредитодавця до Позичальника у повному 

обсязі.  

Одностороння відмова від Договору не допускається. Розірвання Договору допускається лише за згодою Сторін. Договір може бути 

розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення Договору  другою Стороною.  

17. 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. 

18. 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: ___________________. 

 

Підписи Сторін: 
 

Кредитодавець:   

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "КАПІТАЛ " ДОРОДНОВ І 

КОМПАНІЯ" 

код за ЄДРПОУ 30880975 

61007, Харківська обл., місто Харків, вул. Миру, 22 

 

_____________  /__________________________/ 

 

Позичальник:  

 

 

 

 

 

______________ /_____________________________/ 

 

Підпис Позичальника про отримання примірника цього Договору: __________________ 

 

 

 

Я, ________________________________________ (прізвище, ініціали) «____» __________ 20___ року отрима в/ла від Кредитодавця 

Заставлене майно за цим Договором. Претензій до Кредитодавця не маю. 

 

Підпис: _________________________ 

 


