ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЛОМБАРДОМ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ № ___________ від __.__.____ р. № тел. ___-___-__-__
Кредитодавець: Повне товариство «Ломбард Копійка ТзОВ «УКР.КОНЦЕПТ-КАР» і ПП «ІД», місцезнаходження: 79071, м. Львів, вул.
Щирецька, 36, ЄДРПОУ 36739166, що діє через Філію №__ ПТ «Ломбард Копійка» в особі експерта – оцінювача _____________________,
який (а) діє на підставі довіреності, з однієї сторони, та
Позичальник: _____________________, який(а) мешкає за адресою: ____________________________, паспорт серії __ № __________,
виданий ___________________________________ __.__.____ року з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо
«Стороною», уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору. 1.1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості,
повернення, строковості, платності грошові кошти в кредит під заставу в сумі _______ грн. (далі - Кредит), а Позичальник зобов’язується
повернути ці кошти із сплатою відсотків за користування на умовах визначених цим Договором.
2. Права та обов’язки Сторін. 2.1. Кредитодавець зобов'язаний: 2.1.1. прийняти належно виконане зобов’язання Позичальника. 2.1.2.
надавати Позичальнику консультаційні послуги щодо умов та порядку виконання цього Договору. 2.2. Кредитор має право: 2.2.1. у разі
порушення Позичальником зобов’язань щодо повернення суми Кредиту та відсотків за користування ним чи іншого порушення з боку
Позичальника умов цього Договору, задовольнити свої вимоги за рахунок заставного майна у спосіб, визначений договором застави. 2.2.2.
здійснити уступку права вимоги за цим Договором третім особам, без згоди Позичальника, письмово повідомивши останнього про такий факт
протягом 10 робочих днів з моменту такого відступлення. 2.3. Позичальник зобов'язаний: 2.3.1 належно та своєчасно виконувати умови
цього Договору. 2.3.2. сплачувати відсотки за користування Кредитом в порядку, визначеному цим Договором. 2.3.3. повернути Кредитодавцю
суму Кредиту та сплатити відсотки за користування Кредитом не пізніше зазначеної в Договорі дати, при цьому якщо датою повернення
Кредиту є не робочий день Кредитодавця, то датою повернення вважається його перший наступний робочий день. 2.4. Позичальник має
право: 2.4.1. на дострокове погашення всього та/або частини Кредиту та нарахованих за час фактичного користування Кредитом відсотків;
2.4.2. отримувати усні (в приміщенні філії/по телефону) чи письмові (через засоби електронного зв’язку) консультації, шляхом звернення до
експерта – оцінювача, щодо умов та порядку погашення цього Кредиту. 2.4.3. звернутися за захистом порушених прав споживача фінансової
послуги до Національного Банку України.
3. Відповідальність сторін. 3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору згідно вимог
чинного законодавства України. 3.2. Сторона Договору, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за його порушення,
якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку чи форс – мажорних обставин, що засвідчені Львівською торгово – промисловою
палатою. 3.3. Відповідальність (зобов’язання) Позичальника за цим Договором обмежується вартістю предмета застави. 3.4. Пеня, штраф та
неустойка за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору Позичальником не нараховуються.
4. Підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання Договору. 4.1. Зміна цього Договору, в тому числі шляхом його пролонгації
(продовження строку кредитування), припинення чи його розірвання можливі лише за взаємною згодою Сторін, в порядку визначеному
Правилами*, шляхом укладення Додаткового договору. Додаткова плата за пролонгацію не стягується.
5. Забезпечення виконання зобов’язань. 5.1. Забезпечення виконання зобов’язань Позичальником за цим Договором здійснюється
відповідно до Договору застави № _______ від __.__.____ року. 5.2. Сторони погодили, що зобов’язання Позичальника за Договором
фінансового кредиту обмежується вартістю предмета застави.
6. Інші умови Договору. 6.1. Дані Договору є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах,
передбачених законодавством України. 6.2. Договір вважається укладеним з дати його підписання Сторонами. Договір може бути достроково
припинено в порядку встановленому даним Договором чи відповідно до чинного законодавства України, але у будь-якому випадку Договір
діє до моменту фактичного задоволення грошових вимог Кредитодавця до Позичальника у повному обсязі. 6.3. Цей Договір складено у двох
оригінальних примірниках – по одному для кожної зі Сторін. 6.4. Цей Договір складений у відповідності до вимог чинного законодавства та
Правил. Якщо будь – які зобов’язання Сторін, що виникають на підставі Договору, не врегульовані ним, то Сторони керуються положеннями
Правил*.
Оцiночна вартість Предмета
______ грн.
При поверненні Кредиту до __.__.____ року Позичальник сплачує відсотки за
користування Кредитом із розрахунку ___% в день від суми Кредиту, що складає
Дата видачі кредиту
__.__.____ року
___ грн. в день. Якщо кредит не буде повернуто вчасно, то з __.__.____ року
Сума Кредиту/Спосіб надання
__ грн. /готівка
Позичальнику нараховуватимуться відсотки за користування Кредитом із
Строк, на який надається Кредит
_ діб
розрахунку ___% в день від суми Кредиту, що складає ___ грн. в день, але не
Дата повернення Кредиту
__.__.____ року
довше 30 (тридцяти) днів. У випадку, якщо дата видачі Кредиту і дата його
Сума відсотків до сплати
______ грн.
повернення співпадають, відсотки за користування Кредитом не нараховуються,
Сума до повернення
______ грн.
однак Позичальник зобов’язаний сплатити 3 (три) % від суми Кредиту за
зберігання Предмета застави. Одностороння зміна відсоткової ставки протягом дії Договору – заборонена. Інші супровідні послуги відсутні.
З підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що отримав суму Кредиту у повному розмірі, ознайомлений із змістом цього
Договору та з *Правилами користування послугами ломбарду в редакції від 01.02.2022 року, а також письмово повідомлений про інформацію,
вимоги до якої зазначені у ч. 2 ст. 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та яка
розміщена у кутку споживача в приміщенні філії та на сайті Ломбарду. Позичальник, підписуючи цей договір, дає згоду на включення
відомостей про нього до «Бази персональних даних «Клієнти» ПТ «Ломбард Копійка», надає згоду на інформування за допомогою смсрозсилки та усіх доступних мобільних застосунків щодо фінансових пропозицій ломбарду, стану заборгованості і розрахунків та підтверджує,
що отримав копію договору про надання ломбардом фінансового кредиту. Позичальник гарантує, що на дату встановлення з ним ділових
відносин, він не є політично значущою особою, членом її сім’ї або особою, пов’язаною з політично значущою особою, визначеною Законом
України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. У разі, якщо Позичальник набуде одного із вказаних вище статусів, то він
зобов’язаний негайно повідомити про це Кредитодавця.
Кредитодавець: ______________ /______________________ /
Позичальник: _______________ /____________________/

