
ДОГОВІР 

про надання фінансового кредиту та закладу № __.___.___ 

___.___.20___ Місцезнаходження ломбарду: ___________________________________________ Тел. (___) _________  

 

Повне товариство "Ломбард Бізнес-Альянс" Юмінова І.Г. і Компанія", (наділі – Кредитодавець/Заставодержатель) в особі ___________________, який діє 

на підставі довіреності №___ від ___.___.20___, з одного боку, та ____________________________________, паспорт серія ___ номер _______ виданий 

_________________________________________________________________ ___.___._____, що проживає за адресою ___________________________________________ 
____________________________________________, [є / не є] національним, іноземним публічним діячем та діячем, що виконує політичні функції в 
міжнародних організаціях, їх близькою особою або пов’язаною з ними особою, ІПН _____________ (надалі – Позичальник/Заставодавець) з іншого боку, 

уклали цей Договір про наступне. 
1. Загальні положення 

1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит готівкою, надалі - «Кредит», в розмірі, що обумовлений цим Договором. Кредит надається згідно 
внутрішніх Правил надання фінансових послуг Кредитодавцем, зміст яких розміщено на його офіційному сайті. 

2. Забезпечення зобов’язань Позичальником за Договором є заклад майна Позичальника згідно цього Договору. 
3. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю суму кредиту та сплатити відсотки виходячи з процентної ставки, вказаної у Договорі, та фактичного строку 

користування кредитом. Сума відсотків за користування кредитом нараховується Кредитодавцем за кожний день користування кредитом і сплачується Позичальником в 
день повернення Кредиту одночасно з поверненням Кредиту або в день подовження строку договору. 

4. Строк дії договору та відповідно строк користування Кредитом - 30 днів. Дата надання Кредиту ___.___.20___ Дата повернення ___.__.20___ 

5. Позичальник має право достроково сплатити відсотки за користування Кредитом та повернути суму Кредиту. Пролонгація Договору - за умови повної сплати відсотків 
за користування Кредитом на день звернення позичальник має право подовжити строк дії Договору на визначений в п. 4 строк, або повернути частину Кредиту. 

Дата 1 погашення відсотків «_____» ________________ 20_____р. Строк дії договору продовжено до «_____» ________________ 20_____р. 

Дата 2 погашення відсотків «_____» ________________ 20_____р. Строк дії договору продовжено до «_____» ________________ 20_____р. 
2. Відповідальність 

6. У разі невиконання Позичальником його зобов’язань за Договором у встановлений у ньому строк, Кредитодавець набуває права розпорядження закладеним майном, 
а також звернення стягнення на предмет закладу. У цьому разі Кредитодавець має право на свій розсуд реалізувати предмет закладу від імені та за дорученням 
Позичальника або залишити його за собою. Доручення Позичальника вважається отриманим з моменту перевищення строку користування кредитом. Закладодавець має 

право в будь-який час до моменту реалізації предмета закладу припинити звернення стягнення на закладене майно виконанням забезпеченого закладом зобов'язання. 
За неналежне виконання умов Договору Кредитодавець несе відповідальність  згідно чинного законодавства. 

7. У разі, якщо Позичальник прострочив, а Кредитодавець ще не звернув стягнення на закладене майно Позичальника, останній сплачує Кредитодавцю додаткові 
відсотки у вигляді пені, встановленої від суми кредиту в розмірі відповідно до умов Договору. 

3. Угода про заклад 

Позичальник (Заставодавець) за Договором передає в заклад Кредитодавцю (Заставодержателю) наступне майно (надалі – предмет закладу): 

Найменування Кількість Вага, г Вага вставки, г  Лігатурна вага, г Проба  Оцінна вартість, грн 

       

       

       

Разом:       

8. Загальна оцінна вартість, грн. _____,___ (_________________________________________________ грн ______ коп) 

9. Сума кредиту, грн. ______,       (_____________________________грн) 

Сума кредиту після 1 подовження, грн. ______________________________________________________________________________ 

Сума кредиту після 2 подовження, грн. ______________________________________________________________________________ 

10. Ставка за користування __  % (___,__ грн) за добу, (_______% за рік), після 1 подовження ___________, після 2 подовження ___________. 
Тип процентної ставки – фіксована. 

11. Додаткові відсотки (пеня) згідно п. 7 Договору ____% (         грн.) за добу, після 1 подовження __________, після 2 подовження __________ 

12. Підписуючи Договір, Позичальник (Заставодавець) підтверджує, що опис та оцінка Предмету(ів) закладу здійснені за угодою сторін. 
13. Кредитодавець зобов’язаний: 

13.1. належним чином зберігати предмет закладу в сейфах або обладнаних сховищах під замком та сигналізацією, що виключають псування або втрату предмету 

закладу, а також доступ до нього сторонніх осіб; 
13.2. за втрату чи нестачу предмета закладу нести відповідальність у розмірі його оцінної вартості , а також за пошкодження предмету закладу – у розмірі суми, на 

яку знизилася його оцінна вартість; 
13.3. повернути Позичальнику предмет закладу при виконанні Позичальником його зобов’язань за Договором в повному обсязі.  

4. Прикінцеві положення 

14. Будь-які пропозиції Позичальнику про зміну істотних умов Договору здійснюються протягом строка дії договора, шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику 
повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. 

15. Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту підписання Сторонами, але не раніше передачі майна Кредитодавцю. Договір діє до повного погашення 
зобов’язань за Договором  - сплати суми відсотків за користування кредитом, суми пені за наявності та повернення суми кредиту. Зміни та доповнення до цього Договору 

вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовому вигляді та підписані Сторонами. 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. 

16. Кредитодавець має статус платника податку на прибуток підприємства на загальних підставах. 

17. Позичальник відмовляється від страхування майна. 
18. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін. 

19. Позичальник підтверджує, що він ознайомлений з правилами та положенням про надання фінансових послуг ломбардом. 
20. 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. Інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», Позичальнику надана √_____________________ (підпис Позичальника/Заставодавця), з внутрішніми 

Правилами надання фінансових послуг Позичальник ознайомлений √_____________________ (підпис Позичальника/Заставодавця) 

Позичальник (Заставодавець) Кредитодавець 

П.І.Б.  ___________________________________________ ___________ 
Паспорт: серія ___ № ________ виданий _________________________ 
_________________________________________________ ___.___.____ 
Адреса: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Повне товариство "Ломбард Бізнес-Альянс" Юмінова І.Г. і Компанія" 
ЄДРПОУ 24246119, р/р UA413057500000026504057000672 в Криворізька 
філія ПриватБанка, МФО 305750 
50081, м. Кривий Ріг, мкрн.5-й Зарічний, 9, тел.: (0564)94-66-14 

√___________________підпис Позичальника/Заставодавця Від Кредитодавця/Заставодержателя  ______________________  _______________ 

 

Цим підписом засвідчую, що примірник укладеного Договору мені надано до початку надання фінансової послуги √__________________ 

(підпис Позичальника/Заставодавця) 
Я, _____________________________________________________, предмет(и) закладу отримав, претензій не маю ____________________ 

(підпис Позичальника/Заставодавця) 


