
Договір про надання ломбардом фінансового кредиту та застави майна (дм) № _____________ 
Відокремлений підрозділ , в особі приймальника _____________, який діє на підставі довіреності,  в подальшому Ломбард, з одного боку та громадянин(ка) ___________, в подальшому Позичальник 

(Заставодавець), з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене: 

1. Ломбард надає кошти у позику на умовах  фінансового кредиту Позичальнику(Заставодавцю) строком на ___ днів, а Позичальник(Заставодавець) в забезпечення повернення позики передає в заставу майно згідно 

Специфікації до цього договору, яка є невід’ємною частиною договору, надалі Застава. Фінансовий кредит надається виключно на власні потреби Позичальника (Заставодавця)  і  є споживчим кредитом. 

2. Прийом та видача Застави проводиться за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу згідно ст.6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”. 

3. Позичальник(Заставодавець) гарантує, що предмет застави набутий ним правомірно, під забороною на відчуження не перебуває, що Позичальник(Заставодавець) не обмежений у правах самостійно надати Предмет 

у заставу Ломбарду  зі всіма юридичними наслідками. 

4. Ломбард надає фінансовий кредит в розмірі ______ гривен та терміном  до ________ . 

5. За користування фінансовим кредитом Ломбард стягує плату в розмірі ____ відсотків,   від суми зазначеної в п.4 договору, за кожен день користування фінансовим кредитом, включаючи день отримання і день 

погашення фінансового кредиту. За згодою сторін всі розрахунки за цим договором здійснюються у готівковій формі. Річна процентна ставка   ____ відсотків. 

6. У разі непогашення Позичальником(Заставодавцем) фінансового кредиту та відсотків за користування фінансовим кредитом в термін, обумовлений цим договором, Позичальник (Заставодавець) сплачує пеню у 

розмірі ___ від фінансового кредиту за кожний день прострочення.  Ломбард має  право в односторонньому порядку зменшити розмір пені за прострочення у разі непогашення фінансового кредиту з будь-якої доби 

строку використання фінансового кредиту та дії даного договору без попередження Позичальника а також без згоди на це Позичальника. 

7. Договір фінансового кредиту може бути подовжено на повний строк за умови сплати відсотків та пені за весь термін користування фінансовим кредитом, або на менший термін пропорційно сумі сплачених 

відсотків при умові сплати пені у повному обсязі. Ломбард, на власний розсуд, має право зменшувати в односторонньому порядку розмір відсотків за користування фінансовим кредитом на користь 

Позичальника(Заставодавця), у розмірі що визначається на розсуд Ломбарду. 

8. Позичальник(Заставодавець) зобов’язаний до зазначеного цим договором терміну повернути фінансовий кредит, відсотки та пеню за час фактичного користування фінансовим кредитом. 

9. У разі невиконання Позичальником(Заставодавцем) своїх зобов’язань за Договором у повному обсязі та у встановлений термін, Ломбард набуває право звернення стягнення на Заставу. Ломбард має право звернути 

стягнення на Заставу шляхом набуття права власності на предмет застави за ціною, яка дорівнює оціночній вартості зазначеній в специфікації цього договору або шляхом продажу Ломбардом від імені 

Позичальника(Застоводавця), або іншим способом не забороненим законодавством України. Спосіб звернення стягнення на Предмет застави обирається Ломбардом на його власний розсуд. Камені, які перебували в 

виробах поверненню не підлягають. У разі не виконання своїх зобов’язань за договором фінансового кредиту Позичальник(Заставодавець) зобов’язуються самостійно виконати всі зобов’язання зі сплати відповідних 

податків згідно чинного законодавства України. 

10. Ломбард зобов’язується: провести заходи, необхідні для збереження Застави і належним чином його утримувати; негайно повернути  Позичальнику(Заставодавцю) Заставу при виконанні ним своїх зобов’язань за 

Договором у повному обсязі та у встановлений термін; за втрату Застави Ломбард несе відповідальність у розмірі, що не перевищує оціночної вартості Застави, а за пошкодження Застави – у розмірі суми, на яку 

знизилася його оціночна вартість, згідно Специфікації до цього Договору. 

11. Позичальник(Заставодавець) має право передати право отримання Застави у Ломбарді іншій особі за дорученням, оформленим нотаріально; достроково погасити суму наданого фінансового кредиту, при цьому 

відсотки за користування позикою нараховуються за час фактичного користування фінансовим кредитом. 

12. Позичальник(Заставодавець) має право застрахувати Заставу, при цьому додатково укладається договір страхування зі страховою компанією. Відмова від страхування Застави Позичальником(Заставодавцем) не є 

причиною відмови у видачі фінансового кредиту. 

13. Спори по цьому договору вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

14. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до моменту фактичного виконання Позичальником(Заставодавцем) своїх зобов’язань або задоволення Ломбардом грошових вимог до 

Позичальника(Заставодавця) у повному обсязі. 

15. З правилами та положеннями ломбарду про надання фінансових та супутних послуг, з правами як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” № 2297 від 

01.06.2010 року, Позичальник(Заставодавець) ознайомлен(а) та дає свою згоду на обробку і включення персональної інформації в бази даних клієнтів відповідно. Позичальнику надана інформація, зазначена в 

частині другій ст. 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послу ”, а також Позичальник(Заставодавець)  ознайомлений з абз. 2 п.173.2  ст.173 ПКУ, другий 

примірник договору  та фінансовий кредит у сумі ____ грн. отримав(отримала) ____________V______________ Позичальник 

 

Позичальник (Заставодавець)  Ломбард 

Ф.И.О._  

Паспорт серія  

Виданий  

Проживає:  

ідент. код  
Не є публічним діячем або особою, що діє від його імені 

   

 

 __________V________\ Позичальник 
  

Приймальник дорог. металів ___ ____________ П.І.Б. 

  
Ступінь ризику: 
 

Специфікація до договору № ______ 

 
Найменування 

виробів 

Предм

етів 

Вага, г Вага 

вставки, г 

Чиста 

вага, г 

Проба  Оцінка, грн Позика, 

грн 

Строк  Сума 

процентів
, грн 

Зберіганн

я 

До 

сплати, 
грн 

 

            

 

Всього:            

 

До видачі_____________________________________________________________________________ 

З описом виробів та сумою їх оцінки згоден, від страхування відмовляюсь______________________ 

Прийняв на відповідальне зберігання _______________________________________________________ 

Заставу отримав _________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


