ДОГОВІР
про надання фінансового кредиту ломбардом №_________
м. Київ

«___» _________ 201_р.

Цей Договір про надання фінансового кредиту ломбардом (далі за текстом Кредитний договір) укладено між ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕСГОТІВКА» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ФІНАНСОВИХ
РІШЕНЬ» І КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38083827, що є платником
податку на прибуток підприємств на загальних умовах (далі за текстом “Кредитодавець”), в особі Керівника відділення №__ ПТ «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕСГОТІВКА» ТОВ «СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КО» ___________________, що діє на
підставі Положення про Відділення №__ та Довіреності від ________р., посвідченої
__________, приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу, за
реєстраційним номером ____, з однієї сторони, та
Фізичною особою — ____________ПІБ______________, що зареєстрований за
адресою: __________ обл., м. ________, вул. ___________, буд. __, кв. __, реєстраційний
номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб —
платників
податків
—
_____________,
паспорт
__
№________,
виданий
_________________ “__” _____ _____ р., який діє на підставі власного волевиявлення та є
платником податку на підставі Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (далі
за текстом - “Позичальник”), з другої сторони.
Кредитодавець і Позичальник у подальшому іменуються разом “Сторони” і
кожний окремо “Сторона”. Кредитодавець і Позичальник уклали цей Договір про надання
фінансового кредиту ломбардом (далі за текстом - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику фінансовий кредит (грошові
кошти) у розмірі, на строк та на умовах, передбачених у цьому Договорі, а Позичальник
зобов’язується повернути фінансовий кредит, сплатити відсотки за користування ним та
інші витрати та супутні послуги, що пов’язані з виконанням Договору, виконати свої
зобов’язання у повному обсязі у порядку та строки, передбачені цим Договором.
1.2. Сума фінансового кредиту становить __________ (__сума прописом___)
гривень ___ копійок.
1.3. Дата видачі кредиту «___» ________ 201_ року, дата повернення кредиту «__»
_______ 201_ року, що становить 30 днів.
1.4. Плата за користування кредитом у вигляді процентів (надалі - “процентна ставка”)
становить ___% в день (що дорівнює ___% річних) і розраховується виходячи з
фактичного користування суми кредиту до моменту фактичного його повернення.
1.5. Виконання зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем за цим Договором,
забезпечується заставою автомобіля марки __________, модель _______, державний
номер _________, ______ року випуску, колір __________, тип _________________,
номер шасі (кузова, рами) _________________, що зареєстрований __назва органу
ДАІ___, дата реєстрації “__” ______ ____р., свідоцтво про реєстрацію транпортного
засобу ___ №_______ (надалі - Предмет застави), що належить Позичальнику, - відповідно
до Договору закладу транспортного засобу від “__” _____ 201_ року, посвідченого
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу __ПІБ нотаріуса________.
2. ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ
2.1. Кредит надається Позичальнику у гривнях у готівковій формі.
2.2. Кредит надається Позичальнику через касу Кредитодавця лише після виконання
Позичальником всіх умов, передбачених п.п. 2.3 та 2.4. цього Договору.
2.3. Кредит надається Позичальнику лише після укладення між Кредитодавцем та
Позичальником договору закладу, передбаченого пунктом 1.5. цього Договору та Акту
постановки транспортного засобу на збереження.
2.4. Предмет застави розміщується на автостоянці за адресою: м. Київ, вул.
Святошинська, 34. Передача предмету застави засвідчується підписанням Акту
Кредитодавець__________________

Позичальник__________________
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постановки транспортного засобу на збереження згідно умов Договору закладу
транспортного засобу від “__” _______ 201_р., посвідченого приватним нотаріусом КМНО
__ПІБ нотаріуса__.
2.5. Предмет застави може бути застрахований від настання будь-якого страхового
ризику за взаємною домовленістю сторін, про що укладається відповідний договір.
3. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ, ПОРЯДОК
НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ
3.1. Проценти за користування кредитом та сума кредиту повинні бути сплачені
Позичальником в строк зазначений в п. 1.3. Договору. Проценти, нараховані за
користування кредитом, сплачуються Позичальником на кожний 30-й календарний
день з дати видачі кредиту, та не пізніше строку погашення кредиту. Погашення
кредиту та сплата процентів за користування кредитом здійснюється Позичальником за
місцезнаходженням Кредитодавця, або за фактичною адресою Відділення №__ у касу
готівкою, або в установу банку на розрахунковий рахунок Кредитодавця з обов’язковим
повідомленням про це останнього. При цьому, Позичальник доручає Кредитодавцю
самостійно розраховувати розмір платежів, необхідних для виконання Позичальником
зобов’язань по цьому Договору (погашення кредиту, сплата процентів, пені, штрафів).
3.2. Проценти за користування коштами нараховуються на суму щоденного залишку
заборгованості за кредитом до моменту фактичного повернення кредиту Кредитодавцю (в
тому числі і за період прострочення погашення кредиту) без урахування зміни курсів
валют. Якщо день надання та повернення коштів співпадають, проценти за користування
кредитом нараховуються на суму наданих коштів за один день користування.
3.3.
Кошти, що спрямовуються Позичальником на виконання зобов’язань за цим
Договором, перераховуються з додержанням ним наступної черговості: в першу чергу на
сплату штрафів, пені, неустойки, процентів за користування кредитом, сплати супутніх
послуг, відшкодування Кредитодавцю збитків у зв’язку з порушенням умов цього Договору,
а потім на погашення (повернення) кредиту.
3.4. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій
одиниці України - гривнях.
4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
4.1. Виконання зобов’язань за цим Договором забезпечується для Кредитодавця пенею
та заставою у порядку, визначеному цим Договором.
4.2. У випадку непогашення Позичальником заборгованості перед Кредитодавцем у
строк, передбачений п. 1.3 цього Договору, Кредитодавець нараховує Позичальнику
неустойку (пеню) у порядку, визначеному п. 5.1. цього Договору, а також має право
звернути стягнення на предмет застави, у порядку, строки та спосіб, визначені та
погоджені Кредитодавцем та Позичальником у договорі Закладу відповідного майна, що
забезпечує виконання грошового зобов’язання Позичальника за цим Договором (далі Договір застави).
4.3. Право стягнення на предмет застави виникає у Кредитодавця через 14 календарних
днів у разі порушення умов п. 3.1 та п. 1.3 цього Договору.
4.4. У випадку звернення стягнення на предмет застави Позичальник доручає
Кредитодавцю виступати Агентом по реалізації заставного майна.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У випадку несвоєчасного повернення Кредитодавцю суми кредиту в строки,
визначені у п. 1.4 цього Договору, незалежно від наявності вини Позичальника у
невиконанні чи неналежному виконанні зобов’язань за цим Договором, останній сплачує
Кредитодавцю пеню у розмірі 0,2% (нуль цілих дві десятих відсотка) від суми позики
(кредиту) за кожен день прострочки, але не більше подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Нарахування
відсотків за користування позикою (кредитом) у період прострочення Позичальником
строків повернення нараховується в загальному порядку, визначеному цим Договором.
5.2. У випадку ненадання Кредитодавцем кредиту Позичальнику в строки передбачені
даним Договором, Кредитодавець сплачує Позичальнику пеню в розмірі 1% (один
відсоток) від суми відповідного простроченого платежу за кожний день прострочення.
Кредитодавець__________________

Позичальник__________________
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5.3. Позичальник підтверджує та гарантує, що він/вона необмежений в дієздатності та
укладання цього Договору не потребує узгодження з третіми особами.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Кредитодавець зобов’язується надати кредит Позичальнику в розмірі та в порядку,
передбаченому умовами цього Договору.
6.2. Кредитодавець має право вимагати від Позичальника сплати штрафних санкцій у
разі порушення останнім строків та умов цього Договору.
6.3. Позичальник зобов’язується:
6.3.1. повернути кредит та проценти за користування ним своєчасно, в строки та на
умовах, визначених цим Договором.
6.3.2. достроково повернути суму кредиту з виплатою процентів за фактичний час
його користування, у випадках, визначених цим Договором, а також іншими пов’язаними
договорами.
6.4. Позичальник має право достроково повернути суму кредиту з виплатою процентів
за фактичний час його користування.
7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ, ПРОЛОНГАЦІЯ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО
ДОГОВОРУ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Дія Договору припиняється його повним виконанням, або в інших випадках,
передбачених чинним законодавством України. Одностороннє розірвання Договору
Сторонами не допускається. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним
законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін,
яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
7.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору повинні бути оформлені у вигляді
додаткових договорів до цього Договору у письмовому вигляді. Такі додаткові договори
будуть невід’ємною частиною цього Договору. Усі усні домовленості Сторін щодо предмету
цього Договору юридичної сили не мають.
8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Укладаючи цей Договір, Позичальник усвідомлює та підтверджує, що умови
Договору для нього зрозумілі, відповідають його інтересам, є розумними та
справедливими. Позичальник свідчить, що під час укладання та виконання цього Договору,
Позичальник не знаходиться під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди
або збігу тяжких обставин. Позичальник гарантує, що на момент укладання цього Договору
він не є жодним чином обмеженим законом, іншим нормативним актом, судовим рішенням
або іншим, передбаченим чинним законодавством України, способом в своєму праві
укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.
8.2. Сторони підтверджують, що текст Договору відображає дійсні наміри Сторін.
8.3. Всі спори по цьому Договору, якщо вони не будуть вирішені шляхом переговорів,
підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.
8.4. Кожна зі Сторін зобов’язується зберігати повну конфіденційність фінансової,
комерційної та іншої інформації, отриманої від іншої Сторони. Передача такої інформації
третім особам, за винятком уповноважених законодавством осіб і організацій, можлива
лише з письмової згоди обох Сторін, а також у випадках, передбачених законодавством
України та цим Договором.
8.5. Кредитодавець має право без згоди Позичальника ознайомлювати з умовами цього
Договору: а) страховиків, які відповідно до договорів, укладених з Кредитодавцем,
страхують його ризики; б) третіх осіб, які надають поручительство або до яких переходить
право вимоги до Позичальника на підставі договору, укладеного з Кредитодавцем;
компетентним органам – в порядку та на умовах передбачених чинним законодавством
України.
8.6. Позичальник надає згоду на включення, та у разі необхідності, обробку його
персональних даних, наданих при укладанні цього Договору, до бази даних клієнтів
Кредитодавця та їх передачу іншим суб’єктам надання ломбардних послуг. Позичальник
також підтверджує, що йому повідомлено про включення його персональних даних до бази
персональних даних, а також про мету збору даних та осіб, яким можуть бути передані
його персональні дані та відмовляється від додаткового письмового повідомлення щодо
Кредитодавець__________________

Позичальник__________________
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включення інформації про нього до бази персональних даних, а також додаткового
повідомлення щодо передачі таких даних третім особам, зазначеним у п.п. 8.5.
Позичальник також засвідчує, що він/вона ознайомлений(а) зі своїми правами як суб’єкта
персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
№2297-VI від 01.06.2010р.
8.7. Цей Договір вступає в силу з моменту його укладання в письмовій формі і діє до
дати зазначеної в пункті 1.3 даного Договору, але в будь-якому випадку до повного
погашення кредиту, сплати процентів, пені, можливих штрафів, супутніх послуг,
відшкодування Кредитодавцю збитків, завданих порушенням умов цього Договору, та
повного виконання Позичальником усіх інших умов даного Договору.
8.8. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, українською
мовою, по одному для кожної із Сторін.
9. ПІДПИСИ СТОРІН

Кредитодавець:
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД
«ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ
ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ - 38083827
Свідоцтво про реєстрацію фінустанови
Нацкомфінпослуг ЛД №559 від 02.10.2012р.
Поточний рахунок № 26507200101643 в ПАТ «КБ
«СОЮЗ», МФО 380515
Місцезнаходження: 03680, місто Київ, вулиця
Святошинська, будинок 34
Фактична адреса: ____________________
Назва установи: Відділення №__ ПОВНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕСГОТІВКА» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТ ФІНАНСОВИХ
РІШЕНЬ» І КОМПАНІЯ»

Позичальник:
ПІБ позичальника
зареєстрований за адресою: ______ обл.,
м. ______, вул. _______, буд. __, кв. __
реєстраційний номер облікової картки
платника податків за даними Державного
реєстру фізичних осіб — платників
податків — ________________
паспорт __ №________, виданий
___назва органу, що видав паспорт____
“__” _______ ____р.

______________ / ____________________ /
(підпис)

(ПІБ)

Керівник відділення - ____ ПІБ_________
______________________________________
МП
(підпис)

З внутрішнім Положенням про надання фінансових та супутніх послуг Повного
товариства «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» Товариство з обмеженою відповідальністю
«СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» і Компанія» ознайомлений(а) в повному обсязі
__________________________ /__________________________/.
(підпис)
(ПІБ)

Кредитодавець__________________

Позичальник__________________
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