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Сторони погодили, що Специфікація до Договору надання ломбардом фінансового кредиту  (надалі - Договір1) 

та Договору закладу майна до ломбарду (надалі – Договір2), (надалі іменується Специфікація) є невід’ємною 

частиною Договору1 та Договору2 (надалі разом за текстом Договори1,2). Закріплені в Специфікації умови є 

істотними умовами Договорів1,2 та обов’язковими для виконання, а номер, дата та місце укладення, зазначені 

в Специфікації, є відповідно номером, датою та місцем укладення Договорів1,2. 

Договір надання ломбардом фінансового кредиту. 

Позичальник (п.3 Специфікації) з однієї сторони, та  Кредитодавець ( п.2 Специфікації) з іншої сторони, уклали 

Договір1 про наступне: 1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит готівкою (далі - Кредит), у 

розмірі згідно п.7 Специфікації. Кредит надається Позичальнику на власні потреби, Закон України «Про споживче 

кредитування» на Договір1 не поширюється. 2. Забезпеченням виконання зобов’язань Позичальника за Договором1 є 

заклад майна Позичальника згідно Договору2. 3. Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю суму Кредиту 

та сплатити Проценти за користування Кредитом згідно п.8 Специфікації. При цьому, якщо датою повернення Кредиту 

є неробочий день Кредитодавця, то датою повернення вважається його наступний робочий день. 4. Позичальник має 

право: 4.1. достроково повернути частину або всю суму Кредиту та сплатити Проценти за фактичний термін 

користування Кредитом; 4.2. за наявністю згоди Кредитодавця та сплати Позичальником, на день звернення, Процентів 

за користування Кредитом в повному обсязі: продовжити термін дії Договору1 на будь-який строк та/або отримати 

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

з Договором2, в такому випадку Специфікація буде викладена у новій редакції, що відповідно припиняє зобов’язання 

Сторін за попередньою редакцією Договору1, або буде укладено додаткову угоду до Договору1. 5. У разі невиконання 

Позичальником своїх зобов’язань по Договору1 у повному обсязі та у строк згідно п.4 Специфікації, Кредитодавець 

набуває право, у будь-який час, звернути стягнення на Предмет (в т. ч. право перетворити його на брухт) шляхом 

реалізації Кредитодавцем Предмета від імені Заставодавця третім особам. Позичальник доручає Кредитодавцю 

самостійно, на власний розсуд, обрати форми, канали, методи та способи реалізації Предмета третім особам. При 

зверненні стягнення Предмет залишається у власності Позичальника до моменту реалізації такого Предмета третій 

особі. Якщо при реалізації Предмета виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог 

Кредитодавця, різниця повертається Позичальнику. Повернення різниці відбувається на підставі поданої 

Позичальником заявки на повернення коштів, з зазначенням поточного рахунку Позичальника та після проведення 

звірки розрахунків по Договору1. 6.Кредитодавець не має права змінювати процентну ставку до Договору в 

односторонньому порядку. 7. Дата надання Кредиту вказана в п.1 Специфікації. 8. 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 Договором1 фінансові зобов’язання перед Кредитодавцем. У 

випадку невиконання Позичальником передбачених даним пунктом вимог, Позичальник зобов’язаний сплатити 

Кредитодавцю штраф в двократному розмірі від суми невиконаних за Договором1 зобов’язань, а також сплатити на 

користь Кредитодавця неустойку в розмірі 1% від суми боргу за кожен день прострочення. Позичальник повідомлений 

про передбачену ККУ відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами, зокрема за надання недостовірної 

інформації з метою одержання фінансового кредиту. 9. У разі, якщо Позичальник прострочив Кредит, а Кредитодавець 

не звернув стягнення на Предмет, Позичальник сплачує Кредитодавцю Проценти за весь фактичний термін, що 

розраховується у відповідності до п.8 Специфікації. 10. Підписанням Договору1 Позичальник надає згоду на передачу 

Кредитодавцем своїх прав за Договором1 іншим особам (відступ права вимоги). 11. Кредитодавець відповідає перед 

Позичальником у розмірі, що дорівнює (не більше) оціночної вартості Предмета зазначеної в п.6 Специфікації. 12. Всі 

зміни до Договору1 вносяться за погодженням сторін у письмовому вигляді. 13. Дані Договору1, зазначені в 

Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошенні виключно на підставах передбачених 

чинним законодавством України та Договором1. 14. Надання фінансового Кредиту здійснюється за умови пред’явлення 

Позичальником оригіналу паспорту або іншого документу що посвічує особу. 15. Договір1 вважається укладеним з 

дати підписання Сторонами Специфікації. 16.  Позичальник (Заставодавець) надає згоду на включення, та у разі 

необхідності, обробку його персональних даних, наданих при укладенні Договору 1,2 та Специфікації 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». 17. 



Строк дії Договору1 визначається згідно п.4 Специфікації. 18. Договір1 складено у двох оригінальних примірниках – 

по одному для кожної із Сторін.  

Договір закладу майна до ломбарду  

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

цей Договір, далі - “Договір2” про наступне: 1. Заставодавець передає майно згідно п.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. Вартість Предмету за взаємною 

згодою Заставодержателя та Заставодавця зазначено в п.6 Специфікації. 3. Заклад Предмету є забезпеченням 

зобов’язання Заставодавця перед Заставодержателем за Договором1, а саме зобов’язань щодо повернення суми Кредиту 

згідно п.7 Специфікації, сплати Процентів за користування Кредитом згідно п.8 Специфікації не пізніше дати, 

зазначеної у п.4 Специфікації. 4. Заставодержатель зобов’язаний вжити заходів, необхідних для збереження Предмету 

та належним чином утримувати Предмет, нести відповідальність: за втрату Предмету в розмірі його оцінної вартості 

вказаної в п.6 Специфікації, за пошкодження – у розмірі суми, на яку знизилась його оцінна вартість, а також негайно 

повернути Предмет при виконанні Заставодавцем своїх зобов’язань за Договором1 у повному обсязі. 5. У разі 

невиконання Заставодавцем, як Позичальником, своїх зобов’язань за Договором1 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 Договором1, має право звернути стягнення на Предмет 

відповідно до п.6 Договору1. 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. і Договору2. 8. Предмет 

видається тільки Позичальнику (Заставодавцю) при наявності документа, що посвідчує особу. 9. Договір2 вважається 

укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації та діє до моменту припинення Договору1. 10. Договір1 складено 

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

 

Специфікація Варіант 1 

 

1.Специфікація №__ до Договору1,2 № ___________ від __.__.____ __:__:__                                      www.best-lombard.com.ua 

2. Кредитодавець (Заставодержатель): ___________________________________ 

____________________ (Код ____________), від імені якого виступає  
 
 

__________________________, розташований __________________________, 

_________________________________, т. __________, в особі: ____________, 

договір №_____ від __.__.____. 

Графік роботи _____________________: з __:__ до __:__, т. _______________ 

Online-оплата 

Вашого 

Договору 

 

3. Позичальник (Заставодавець): ______________________________________ 

________________, що мешкає за адресою: _____________________________, 

___________________________________;  

Дисконт: ______________ 

Сума Кредиту 

Паспорт __________; виданий ________________________________________ 

_____________________; від __.__.____; 
___________ грн. 

Сума процентів за користування 

4. Дата повернення кредиту:  __.__.___ (_________) 

__________ грн. 
4.1. Строк, на який надається кредит: 30 днів (тариф "Довгостроковий" - 

0,25%/день. Тарифікація по 30 днів) 

_______________________________________ 

5. Предмет: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________.  

Дата повернення Кредиту: 

__.__.____ (________) 

 Опис предмету: _____________________________________. 

6. Сума Кредиту становить _____% від оцінної вартості та видана 

Позичальнику з каси у розмірі: _____________ грн. 
Сума до повернення  

__________ грн. 
7. Оцінна вартість предмету за угодою сторін: ___________ грн.  

8. При повернені Кредиту, Позичальник сплачує проценти за 

користування Кредитом із розрахунку (але загальна сума за 

користування складає не менше ____% від суми кредиту та не менше 

__ грн.): 

% за 

користування 

в день 

Річний % за 

користування 

 
При сплаті процентів з __.__.____ до __.__._____ включно (______) ____% ________%  
При сплаті процентів з __.__._____ (_______) _____% ________%   

    

9. Дана Специфікація є невід’ємною частиною Договорів1,2. Підписання Специфікації засвідчує фактичне 

укладання Договору1,2. Позичальник (Заставодавець) повністю згоден з описом, характеристиками, оцінною 

вартістю Предмета наведеними в п.п. 5;6 Специфікації, жодних заперечень з цього приводу не має. 10. 

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

http://www.best-lombard.com.ua/


Договору 1,2, цією Специфікацією, ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг», 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.  
     

Кредитодавець:  ____________ ____________;             Позичальник: ____________ ____________; 

Заповнюється при поверненні Кредитодавцем Предмету Позичальнику   
Я (прізвище) __________________________Предмет одержав. Матеріальних, 

фінансових та інших претензій не маю. 

  

  
"___"_________20__р.                                                             Позичальник_____________(підпис)  

 

Специфікація Варіант 2 

1.Специфікація №__ до Договору1,2 № ___________ від __.__.____ __:__:__                                      www.best-lombard.com.ua 

2. Кредитодавець (Заставодержатель): 

___________________________________ 

____________________ (Код ____________), від імені якого виступає  

 
 

__________________________, розташований __________________________, 

_________________________________, т. __________, в особі: ____________, 

договір №_____ від __.__.____. 

Графік роботи _____________________: з __:__ до __:__, т. _______________ 

Online-оплата 

Вашого 

Договору 

 

3. Позичальник (Заставодавець): ______________________________________ 

________________, що мешкає за адресою: 

_____________________________, ___________________________________;  

Дисконт: ______________ 

Сума Кредиту 

Паспорт __________; виданий ________________________________________ 

_____________________; від __.__.____; 
___________ грн. 

Сума процентів за користування 

4. Дата повернення кредиту:  __.__.___ (_________) 

__________ грн. 4.1. Строк, на який надається кредит: __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Предмет: 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_.  

Дата повернення Кредиту: 

__.__.____ (________) 

 Опис предмету: _____________________________________. 

6. Сума Кредиту становить _____% від оцінної вартості та видана 

Позичальнику з каси у розмірі: _____________ грн. 
Сума до повернення  

__________ грн. 
7. Оцінна вартість предмету за угодою сторін: ___________ грн.  

8. При повернені Кредиту, Позичальник сплачує проценти за 

користування Кредитом із розрахунку (але загальна сума за 

користування складає не менше ____% від суми кредиту та не менше 

__ грн.): 

% за 

користування 

в день 

Річний % за 

користування 

 
При сплаті процентів включно до __.__._____ (______) ____% ________%  
При сплаті процентів з __.__._____ (_______) _____% ________%   

    

9. Дана Специфікація є невід’ємною частиною Договорів1,2. Підписання Специфікації засвідчує фактичне 

укладання Договору1,2. Позичальник (Заставодавець) повністю згоден з описом, характеристиками, оцінною 

вартістю Предмета наведеними в п.п. 5;6 Специфікації, жодних заперечень з цього приводу не має. 10. 

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

Договору 1,2, цією Специфікацією, ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг», 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.  
     

Кредитодавець:  ____________ ____________;             Позичальник: ____________ ____________; 

Заповнюється при поверненні Кредитодавцем Предмету Позичальнику   
Я (прізвище) __________________________Предмет одержав. Матеріальних, 

фінансових та інших претензій не маю. 

  

  
"___"_________20__р.                                                           Позичальник_____________(підпис)  

 

http://www.best-lombard.com.ua/


Специфікація Варіант 3 

1.Специфікація №__ до Договору1,2 № ___________ від __.__.____ __:__:__                                      www.best-lombard.com.ua 

2. Кредитодавець (Заставодержатель): 

__________________________________ 

____________________ (Код ____________), від імені якого виступає  

 
 

__________________________, розташований __________________________, 

_________________________________, т. __________, в особі: ____________, 

договір №_____ від __.__.____. 

Графік роботи _____________________: з __:__ до __:__, т. _______________ 

Online-оплата 

Вашого 

Договору 

 

3. Позичальник (Заставодавець): ______________________________________ 

________________, що мешкає за адресою: 

_____________________________, ___________________________________;  

Дисконт: ______________ 

Сума Кредиту 

Паспорт __________; виданий ________________________________________ 

_____________________; від __.__.____; 
___________ грн. 

Сума процентів за користування 

4. Дата повернення кредиту:  __.__.___ (_________) 

__________ грн. 4.1. Строк, на який надається кредит: __________ днів (Акційний термін), _ 

__________________________________________________________________ 

5. Предмет: 

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________.  

Дата повернення Кредиту: 

__.__.____ (________) 

 Опис предмету: _____________________________________. 

6. Сума Кредиту становить _____% від оцінної вартості та видана 

Позичальнику з каси у розмірі: _____________ грн. 
Сума до повернення  

__________ грн. 
7. Оцінна вартість предмету за угодою сторін: ___________ грн.  

8. При повернені Кредиту, Позичальник сплачує проценти за 

користування Кредитом із розрахунку (але загальна сума за 

користування складає не менше ____% від суми кредиту та не менше 

__ грн.): 

% за 

користування 

в день 

Річний % за 

користування 

 
При сплаті процентів з __.__.____ до __.__._____ включно (____) ____% ________%  
При сплаті процентів з __.__.____ (______) ____% ________% 

 При сплаті процентів за користування з __.__.______ (______) ____% ________%   
    

9. Дана Специфікація є невід’ємною частиною Договорів1,2. Підписання Специфікації засвідчує фактичне 

укладання Договору1,2. Позичальник (Заставодавець) повністю згоден з описом, характеристиками, оцінною 

вартістю Предмета наведеними в п.п. 5;6 Специфікації, жодних заперечень з цього приводу не має. 10. 

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

Договору 1,2, цією Специфікацією, ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг», 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.  
     

Кредитодавець:  ____________ ____________;             Позичальник: ____________ ____________; 

Заповнюється при поверненні Кредитодавцем Предмету Позичальнику   
Я (прізвище) __________________________Предмет одержав. Матеріальних, 

фінансових та інших претензій не маю. 

  

  
"___"_________20__р.                                                           Позичальник_____________(підпис)  

 

http://www.best-lombard.com.ua/

