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Договір надання ломбардом фінансового кредиту (Договір 1) 

Сторони домовились, що Специфікація до цього Договору є його невід’ємною частиною, а закріплені в ній 

умови є істотними умовами цього Договору та обов’язковими для виконання, 

 номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації є відповідно номером, датою та місцем укладення 

Договору 1 

      “Позичальник” (п. 3 Специфікації до Договору фінансового кредиту, закладу майна далі «Специфікація») з однієї 

сторони, та  “Кредитодавець” ( п. 2 Специфікації) з іншої сторони, уклали цей Договір (номер і дату укладення якого 

зазначено в п. 1 Специфікації), далі - “Договір 1” про наступне: 

Предмет Договору 1: Кредитодавець зобов'язується надати грошові кошти (кредит) Позичальникові у розмірі та на 

умовах, встановлених Договором 1, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. 

1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит готівкою, далі - “Кредит”, у розмірі згідно п. 7 

Специфікації. Кредит надається Позичальнику на власні потреби і не є споживчим кредитом. 

2. Забезпеченням зобов’язань Позичальника за Договором 1 є заклад майна Позичальника згідно Договору закладу майна 

до ломбарду, надалі в тесті - “Договір 2”. 

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

згідно п. 8 Специфікації не пізніше дати, зазначеної у пункті 4 Специфікації, при цьому якщо датою повернення Кредиту 

є неробочий день Кредитодавця, то датою повернення вважається його наступний робочий день.  

4. За наявності згоди Кредитодавця Позичальник має право: достроково повернути суму Кредиту і погасити відсотки за 

фактичний термін користування Кредитом; за умови повного погашення відсотків за користування Кредитом на день 

звернення: продовжити термін дії Договору 1 на будь-який період, а також повернути частину Кредиту або отримати 

додаткову суму Кредиту, в разі якщо за згодою Сторін можливо відповідно зменшити/збільшити суму Кредиту згідно з 

Договором 2, в такому випадку Специфікація буде викладена у новій редакції, що відповідно припиняє зобов’язання 

Сторін за попередньою редакцією Договору, або буде укладено додаткову угоду до цього Договору; звертатися до 

Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем/новим кредитором вимог щодо взаємодії із споживачами 

при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) та на звернення до суду з позовом про 

відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої заборгованості.  

5. Забезпеченням зобов’язання Позичальника за Договором 1 є заклад майна, згідно Договору 2. 

6. У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань по Договору 1 у повному обсязі та у строк згідно п.4 

Специфікації, Кредитодавець у будь-який час може задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення 

стягнення на Предмет згідно Договору 2. У разі невиконання своїх зобов’язань за Договором Позичальник зобов’язується 

самостійно виконати всі зобов’язання пов’язані зі сплатою передбачених чинним законодавством України податків. 

7.Кредитодавець не має права змінювати процентну ставку до Договору в односторонньому порядку. 

8. Дата надання фінансового кредиту вказана в п.1 Специфікації. 

9. У випадку вилучення Предмету з володіння Кредитодавця (виникнення права третіх осіб на закладений предмет, 

вилучення закладеного предмету правоохоронними або іншими компетентними органами тощо), або в разі настання 

інших обставин, які виникли внаслідок дії та/або бездіяльності Позичальника, внаслідок яких унеможливлюється 

звернення стягнення на заставлений предмет, Позичальник, в строк, що не перевищує 5 (п’яти) банківських днів з дати 

настання таких обставин, зобов’язаний в повному обсязі виконати всі передбачені Договором 1 фінансові зобов’язання 

перед Кредитодавцем. У випадку невиконання Позичальником передбачених даним пунктом вимог, він (Позичальник) 

зобов’язаний сплатити Кредитодавцю штраф в двократному розмірі від суми невиконаних за Договором 1 зобов’язань, а 

також сплатити на користь Кредитодавця неустойку в розмірі 1% від суми боргу за кожен день прострочення. 

Позичальник повідомлений про передбачену Кримінальним кодексом України відповідальність за шахрайство з 

фінансовими ресурсами, зокрема за надання недостовірної інформації з метою одержання фінансового кредиту.  

10. У разі, якщо Позичальник прострочив, а “Кредитодавець” не звернув стягнення на закладне майно Позичальника 

згідно Договору 2, Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти за весь фактичний термін, що розраховується у 

відповідності до частини першої пункту 8. Специфікації та додаткові проценти від суми Кредиту за кожен день 

прострочення у сумі, що розраховується у відповідності до частини другої пункту 8. Специфікації.  

11. Підписанням даного Договору Позичальник надає згоду на передачу Кредитодавцем своїх прав за Договором 1 іншим 

особам (відступ права вимоги). Кредитодавець протягом 10 робочих днів зобов’язується повідомити Позичальника 

шляхом надсилання текстового повідомлення через засоби телекомунікації про відступлення права вимоги за Договором 



1, 2 новому кредитору та про передачу йому персональних даних Позичальника. Інформація про нового кредитора 

розміщується на офіційному сайті Кредитодавця. 

12. Кредитодавець відповідає перед Позичальником у розмірі, що дорівнює, але не більше оціночної вартості предмета 

зазначеної в п.6 Специфікації. 

13. Всі зміни до Договору 1 вносяться за погодженням сторін у письмовому вигляді.  

14. Дані Договору 1, зазначені в Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошенні виключно 

на підставах передбачених чинним законодавством України та Договором 1.  Кредитодавець має право без згоди 

Позичальника розголошувати умови даного Договору: третім особам, які надають поручительство або отримують право 

вимоги до Позичальника на підставі договору укладеного з Кредитодавцем, компетентним державним органам – 

виключно на умовах та в порядку передбаченому чинним законодавством України, страховикам які відповідно до 

договорів страхування з Кредитодавцем страхують його ризики. 

15. Підписанням даного Договору Позичальник надає згоду на включення, та у разі необхідності, обробку його 

персональних даних, 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 включення інформації про нього до бази персональних даних, а також 

додаткового повідомлення щодо передачі таких даних третім особам. Позичальник 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 01.06.2010 року. 

16. Підписанням даного Договору Позичальник засвідчує, що йому надана для ознайомлення та він ознайомився зі                

ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».  

17.Надання фінансового Кредиту  здійснюється за умови пред’явлення Позичальником оригіналу паспорту або іншого 

документу що посвічує особу та надання даних про місце проживання – для фізичних осіб.  

18. Договір 1 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації. Строк дії Договору 1 визначається згідно 

п.4 Специфікації. Договір 1 може бути достроково припинено в порядку встановленому цим Договором чи відповідно до 

чинного законодавства України. Договір 1 та Специфікацію складено у двох оригінальних примірниках – по одному для 

кожної із Сторін. 

Договір закладу майна до ломбарду (Договір 2) 

Сторони домовились, що Специфікація до цього Договору є його невід’ємною частиною, а закріплені в ній 

умови є істотними умовами цього Договору та обов’язковими для виконання, 

 номер, дата та місце укладення, зазначені в Специфікації є відповідно номером, датою та місцем укладення 

Договору 2 

“Заставодавець” (п. 3 Специфікації) з однієї сторони, та  “Заставодержатель” ( п. 2 Специфікації) з іншої сторони, уклали 

цей Договір (номер і дату укладення якого зазначено в п. 1 Специфікації), далі - “Договір 2” про наступне: 

1. Заставодавець передає належне йому на правах приватної власності майно згідно пункту 5 Специфікації, що є 

предметом закладу далі - “Предмет”, у володіння Заставодержателя. 

1.1. Заставодавець заявляє, що Предмет є його власністю, при цьому право власності на Предмет набуто Заставодавцем 

правомірно, Предмет в суперечці чи під забороною на відчуження не знаходиться, по відношенню до Предмету відсутні 

права третіх осіб.   

2. Предмет  за взаємною згодою Заставодержателя та Заставодавця оцінено на суму зазначену в пункті 6 Специфікації. 

2.1. У випадку недотримання Заставодавцем пункту 1.1. Договору 2 та/або вилучення Предмету з володіння 

Заставодержателя  (виникнення права третіх осіб на Предмет, вилучення Предмету правоохоронними або іншими 

компетентними органами тощо), або в разі настання інших обставин, які виникли внаслідок дії та/або бездіяльності 

Заставодавця, внаслідок яких унеможливлюється звернення стягнення на Предмет, Заставодавець несе перед 

Заставодержателем відповідальність згідно пункту 9 Договору 1. Заставодавець також повідомлений про передбачену 

Кримінальним кодексом України відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами, зокрема за надання 

недостовірної інформації з метою одержання фінансового кредиту.  

3. Заклад Предмету є забезпеченням зобов’язання Заставодавця перед Заставодержателем як Кредитодавцем за 

Договором 1, а саме зобов’язань щодо повернення суми Кредиту згідно пункту 7 Специфікації, сплати суми відсотків за 

користування Кредитом згідно пункту 8 Специфікації не пізніше дати, зазначеної у пункті 4 Специфікації. 

4. Заставодержатель зобов’язаний вжити заходів, необхідних для збереження предмету закладу та належним чином 

утримувати Предмет, нести відповідальність: за втрату Предмету в розмірі його оцінної вартості вказаної в пункті 6 

Специфікації, за пошкодження – у розмірі суми, на яку знизилась його оцінна вартість, а також негайно повернути 

предмет закладу при виконанні Заставодавцем своїх зобов’язань за Договором 1 у повному обсязі.  

5. У разі невиконання Заставодавцем, як Позичальником, своїх зобов’язань за Договором 1 у повному обсязі та у строк, 

Заставодержатель з метою погашення Кредиту, процентів за користування Кредитом, відшкодування збитків та інших 

витрат  понесених Заставодержателем як Позичальником за Договором 1, має право звернути стягнення на Предмет 

шляхом набуття права власності на нього та/або його примусового відчуження, зокрема шляхом  реалізації третім особам 

в позасудовому порядку, при цьому засіб відчуження обирається Заставодержателем на власний розсуд. У випадку 



невиконання зобов’язань за Договором 1, Заставодавець/Позичальник зобов’язується самостійно виконати всі 

зобов’язання пов’язані зі сплатою відповідних передбачених чинним законодавством України податків. 

6. У разі, якщо Заставодавець як Позичальник прострочив і Заставодержатель вже здійснив передпродажну підготовку 

Предмету, Заставодавець втрачає право вимагати виконання Заставодержателем зобов’язань передбачених пунктом 4 

Договору 2 стосовно нестачі та/або ушкодження Предмету. 

7. Дані Договору 2, зазначені в Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на 

підставах, передбачених чинним законодавством України та умовами Договору 1 і Договору 2. 

8. Предмет видається тільки Позичальнику (Заставодавцю) при наявності документа, що посвідчує особу. 

9. Підписанням даного Договору Заставодавець/Позичальник надає згоду на включення, та у разі необхідності, обробку 

його персональних даних, до бази даних клієнтів Заставодержателя та їх передачу іншим суб’єктам надання ломбардних 

послуг. Заставодавець 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 01.06.2010 року. 

10. Договір 2 вважається укладеним з дати підписання Сторонами специфікації та діє до моменту припинення Договору 

1. Дію Договору 2 може бути достроково припинено відповідно до чинного законодавства України. Договір 2 та 

Специфікацію складено у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із Сторін. 

 

1. Договір 1, 2 № _______ від __.__.____  __:__:__    Online-оплата на нашому сайті: best-lombard.com.ua 

(специфікація до договору надання фінансового кредиту,  

закладу майна до ломбарду) 

2. Кредитодавець (Заставодержатель): _______ (код _______),  

від імені якого виступає _______, розташований: _______, тел. _______,  

в особі _______, довір. № _______ від __.__.____ 

3. Позичальник (Заставодавець): ПІБ _______, що мешкає за  

адресою: _______; Паспорт _______; виданий _______; від __.__.____; 

4. Строк, на який надається кредит: _______, 

5. Предмет: _______ , опис предмету: _______. 

6. Оцінна вартість предмету за угодою сторін: _______. 

7. Сума Кредиту становить _______ % від оцінної вартості та видана 

Позичальнику з каси у розмірі: _______  грн. 

8. При поверненні кредиту Позичальник сплачує відсотки за 

користування Кредитом із розрахунку _______  в день від суми кредиту, але 

загальна сума до розрахунку по нарахованим відсоткам складає не менше _______  гривень. Річний відсоток за 

даним договором складає _______, крім випадку застосування зазначеного у пункті 9.  

9. При поверненні кредиту та сплаті відсотків у повному обсязі, або здійсненні повної пролонгації Договору 

саме в останній день строку вказаного в пункті 4 Специфікації, Позичальник сплачує відсотки за користування 

Кредитом із розрахунку _______  в день від суми Кредиту, але загальна сума до розрахунку по нарахованим 

відсоткам складає не менше _______  гривень. В такому випадку річний відсоток за даним договором складатиме 

_______. 

10. У разі невиконання своїх зобов’язань у строк, Позичальник сплачує додатково 0% від суми Кредиту за 

кожен день починаючи з 1-го дня прострочення. 

11. Сума до повернення без урахування фактичного строку користування Кредитом: _______ грн. 

12. Дана специфікація є невід’ємною частиною Договору 1,2. Підписання специфікації засвідчує фактичне 

укладання Договору 1,2. Позичальник(Заставодавець) повністю згоден з описом, характеристиками, оцінною 

вартістю Предмета наведеними в п.п. 5;6 даної Специфікації, жодних заперечень з цього приводу не має. 

Позичальник (Заставодавець) своїм підписом засвідчує, що до укладання Договору 1,2 зі змістом та умовами 

Договору 1,2, цією Специфікацією, а також з внутрішніми правилами Кредитодавця (Заставодержателя) з надання 

фінансових кредитів під заклад майна (дорогоцінних металів та техніки) ознайомлений, їх положення йому 

зрозумілі і він повністю з ними погоджується. Позичальник (Заставодавець) також надає згоду на включення, та у 

разі необхідності, обробку його персональних даних, наданих при укладенні Договору 1,2 до бази даних клієнтів 

Кредитодавця (Заставодержателя) 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 включення інформації про нього до бази персональних даних, а також додаткового 

повідомлення щодо передачі таких даних третім особам. 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 01.06.2010 року. 

 

QR-код посилання для 
Online-оплати вашого 
договору 

 

 

Сума кредиту за даним 
договором 

____ грн. 

Сума відсотків за  
користування кредитом 

____ грн. 

 
Дата повернення Кредиту: 

 

__.__.____ 
(День ____) 

Сума до повернення ____ грн. 

Дисконт: 

___ 



Кредитодавець: _______ /ПІБ/     Позичальник: _______ /ПІБ/ 

 

Заповнюється при поверненнi Заставодержателем Предмету Заставодавц Я, (прізвище) _______ предмет 

одержав. Матеріальних, фінансових та інших претензій до Заставодержателя не маю. 

 

"__"_____20__       Заставодавець __________(підпис) 

 

 

  


