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ПТ ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВ «СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КО» 

РОЗПОЧИНАЄ ДІЯЛЬНІСТЬ З ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОСТРОЧЕННОЇ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ АБО ЗДІЙСНЮЄ ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ЗА 

ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ НОВОМУ КРЕДИТОДАВЦЮ 

У відповідності до п. 2.4. Правил надання фінансових послуг ПТ ЛОМБАРД 

«ЕКСПРЕС-ГОТІВКА» ТОВ «СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КО»  (далі – «Правила»), 

що затверджені Рішенням Загальних зборів учасників  ПТ «ЛОМБАРД «ЕКСПРЕС-

ГОТІВКА» ТОВ «СВІТ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» І КО», Протокол № 01/22 від «06» січня 

2022 року, сума Фінансового кредиту видається із розрахунку оціночної вартості Предмету 

застави. Позичальник зобов’язується повернути Ломбарду  (Кредитодавцю) суму 

Фінансового кредиту в повному обсязі та сплатити проценти за користування Фінансовим 

кредитом в повному обсязі, виходячи з фактичного строку користування Фінансовим 

кредитом на дату повернення Фінансового кредиту в порядку та на умовах визначених 

Договором про надання фінансового кредиту та застави.  

Якщо датою повернення Фінансового кредиту є вихідний або не робочий день 

Кредитодавця, то датою повернення Фінансового кредиту вважається його перший 

наступний робочий день. 

Строк користування Фінансовим кредитом обчислюється календарними днями і  

встановлюється в Договорі про надання фінансового кредиту та застави, що укладається з 

Позичальником. Датою надання Фінансового кредиту є дата укладення Договору про 

надання фінансового кредиту та застави. Строк дії Договору співпадає зі строком 

користування Фінансовим кредитом та в будь-якому випадку припиняється у момент 

повного погашення зобов’язань за Договором або у момент реалізації заставленого майна. 

 У разі, якщо Позичальник прострочив строк користування Фінансовим кредитом, 

а Кредитодавець не звернув стягнення на закладене майно Позичальника, Позичальник має 

право викупити Предмет застави, шляхом повернення суми Фінансового кредиту в повному 

обсязі та сплати Кредитодавцю суми процентів в повному обсязі за весь фактичний строк 

користування Фінансовим кредитом. 

Датою повернення(погашення) Кредиту, так само як й сплати процентів за 

користування Кредитом та інших платежів, передбачених умовами Договору, вважається 

дата зарахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця або внесення коштів в касу 

Кредитодавця. 

Пунктом 2.12.1. Правил визначено, що діяльність із врегулювання простроченої 

заборгованості Ломбард розпочинає не раніше 41 дня з дати, повернення фінансового 

Кредиту, зазначеної в Договорі про надання фінансового кредиту. 

У відповідності до п. 2.12.2. Правил Ломбард не відступає право вимоги за 

договором про надання фінансового кредиту.  

Ломбард не залучає колекторську компанію до врегулювання простроченої 

заборгованості. Правил Кредитодавець має право укласти договір про відступлення права 

вимоги за відповідним Договором з будь-якою третьою особою без погодження з 

Позичальником та у будь-який проміжок часу.  



Підписуючи Договір Позичальник підтверджує, що йому було повідомлено про 

умови, за яких Кредитодавець розпочинає діяльність з врегулювання простроченої 

заборгованості або здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий 

кредит новому кредитодавцю 


