ПТ «Ломбард «Преміум», м. Одеса, вул. Князівська, буд. 30, прим 5. тел. (048) 7233433
Договір №\___ П про надання фінансового кредиту та заставу
___, з однієї сторони і Фізична особа \CLIENT@NAME\, (надалі - "Позичальник"), з іншої сторони, уклали цей договір про надання
фінансового кредиту та заставу (надалі - Договір) про наступне:
1. Кредитодавець зобов'язується на умовах, визначених цим Договором, надати Позичальнику готівкові грошові кошти (далі – «кредит»), а
Позичальник зобов'язується повернути кредит готівковими коштами у встановлений Договором термін та сплатити проценти за користування
кредитом (далі – «проценти»).
2. Виконання Позичальником зобов'язань за Договором забезпечується заставою в порядку, передбаченому п.п.10-19 цього Договору.
3. Сума кредиту за Договором становить ________ грн.
4. За цим Договором Позичальник зобов'язаний сплачувати проценти в розмірі ______% в день від суми кредиту до дня фактичного повернення
кредиту. Днем повернення кредиту вважається день фактичного повернення суми кредиту (її частини) в касу ломбарду.
5. Проценти нараховуються за методом "факт/факт", тобто за фактичний час існування боргу за цим Договором і виходячи з фактичної кількості
календарних днів у році.
6. Проценти за користування кредитом нараховуються, починаючи з дня надання Кредитодавцем кредиту і до дня фактичного повернення
Позичальником кредиту, але в будь-якому випадку мінімальним строком для такого нарахування є один календарний день.
7. Кредитодавець надає Позичальнику кредит шляхом видачі грошових коштів з каси ломбарду на строк ___ днів.
8. Датою видачі кредиту є ___ року.
9. Датою погашення кредиту є \_________ року.
10. З метою забезпечення належного виконання Позичальником своїх зобов'язань щодо повернення кредиту у зазначений у пункті 9 цього
Договору термін, Позичальник (Заставодавець) за Договором передає в заставу Кредитодавцю (Заставодержателю) наступне майно (надалі –
«предмет застави»):
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Разом загальна сума оцінки склала ______ ________\) гривень.
Підпис Заставодавця __________________
Підписуючи Договір, Позичальник підтверджує, що опис та оцінка предмета застави здійснені за угодою Сторін.
11. Предмет застави є забезпеченням виконання зобов’язань Позичальника, а саме - повернення кредиту та сплати процентів за його користування
в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
12. Предмет застави передається у володіння Кредитодавця до моменту повернення у встановлений Договором строк кредиту, сплати належних
процентів та пені.
13. Позичальник гарантує, що він є власником предмета застави та повноважний розпоряджатися ним, що предмет застави не заставлений за
іншими договорами і не є об'єктом судового спору.
14. У разі часткового виконання зобов'язань Позичальником застава зберігається у первісному обсязі.
15. Після настання строку погашення фінансового кредиту, Позичальник має _______ пільгових календарних днів (включаючи вихідні та святкові
дні) для викупу предмету застави, за кожен з котрих сплачує пеню в розмірі, передбаченому п. 21 Договору.
16. Кредитодавець має право прийняти виконання зобов'язання Позичальника в повному обсязі від третьої особи (поручителя). При цьому, після
виконання всіх зобов'язань Позичальника третьою особою (поручителем), останній стає кредитором Позичальника (Заставодавця) на всю суму
погашених зобов'язань і має право звернути стягнення на предмет застави, у т.ч. шляхом звернення предмета застави у свою власність.
17. При невиконанні або неналежному виконанні Позичальником своїх зобов'язань з повернення кредиту та процентів по ньому, предмет застави
переходить у власність Кредитодавця. Реалізація предмету застави, відправлення до Держскарбниці, передача третім особам, здійснюється
Кредитодавцем самостійно без додаткового повідомлення Позичальника.
18. Кредитодавець задовольняє свої вимоги у повному обсязі, визначеному на момент фактичного задоволення, за рахунок предмету застави в
порядку, передбаченому внутрішнім Положенням про порядок видачі ПТ "ЛОМБАРД "ПРЕМІУМ" фінансових кредитів.
19. Сторони домовилися, що у разі недостатності суми, вирученої від реалізації предмету застави, Кредитодавець отримує суму, якої не вистачає,
з іншого майна Позичальника, на яке може бути звернене стягнення відповідно до чинного законодавства.
20. Сума кредиту підлягає поверненню шляхом внесення грошових коштів в касу ломбарду.
21. При простроченні повернення кредиту (його частини) Позичальник понад сплату процентів, установлених в п. 4 Договору, додатково сплачує
пеню в розмірі \_________ % в день від простроченої суми до моменту повернення кредиту.
22. Позичальник несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у Договорі реквізитів та зобов'язується негайно у письмовій формі
повідомляти Кредитодавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків, у тому числі як за
заподіяння майнової шкоди шляхом обману.
23. Кредитодавець несе відповідальність за виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством України. У
випадку втрати або приведення предмету застави у непридатний стан з вини Кредитодавця (Заставодержателя), останній відшкодує збитки в розмірі
суми оцінки предмету застави, визначеної в п.10 цього Договору.
24. Кредитодавець має право на отримання достовірної інформації про Позичальника у межах, необхідних для укладання та виконання Договору,
у т.ч. у примусовому порядку.
25. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
26. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які
мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
27. При достроковому погашені фінансового кредиту Позичальник зобов’язаний попередити працівників ломбарду не менш ніж за 1 добу до
16:00 години.
Кредитодавець
Позичальник
ПТ «ЛОМБАРД ПРЕМІУМ»
______________________________________
65026, м. Одеса, вул. Князівська, буд.30, приміщення №5
ІПН ________ дата народження ________
ЕДРПО 36921414, МФО 307123
дані паспорта _________________
місце проживання _______\
______________ / _______ /
З Положенням про порядок видачі ПТ "ЛОМБАРД "ПРЕМІУМ" " фінансових кредитів, Позичальник ознайомлений.
Позичальник ______________________
Я, _______________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серія __ № ______, виданий ______________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________
(за наявності), як суб’єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю ПТ «ЛОМБАРД ПРЕМІУМ»
свою згоду на обробку моїх персональних даних (на паперових носіях, на бланках картотек, в інформаційних (автоматизованих) системах ПТ «ЛОМБАРД
ПРЕМІУМ» тощо, у тому числі в частині реєстрації та зберігання таких даних в переліку клієнтів ПТ «ЛОМБАРД ПРЕМІУМ» для реалізації ПТ «ЛОМБАРД
ПРЕМІУМ» своїх прав та обов’язків, визначених чинним законодавством України та укладеними між ПТ «ЛОМБАРД ПРЕМІУМ» та мною договорами, при
наданні мені банківських послуг, зокрема у ході розгляду питання щодо можливості надання мені кредитних послуг, оформлення зі мною кредитних відносин,
укладення договорів застави та/або іпотеки у забезпечення виконання мною зобов’язань, інформування мене про умови обслуговування у ПТ «ЛОМБАРД
ПРЕМІУМ». Обсяг моїх персональних даних, щодо яких ПТ «ЛОМБАРД ПРЕМІУМ» має право здійснювати процес обробки, визначається мною як будь-яка
інформація про мене та умови укладених зі мною договорів, що стали відомі ПТ «ЛОМБАРД ПРЕМІУМ » при встановленні та у ході відносин зі мною, у тому
числі від третіх осіб.

Цим підтверджую, що мені повідомлено про мої права як суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних»,
володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, що збираються, мету збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися мої
персональні дані. Цим підтверджую, що розумію і погоджуюся з тим, що ПТ «ЛОМБАРД ПРЕМІУМ» не несе будь-якої відповідальності за розголошення
третім особам персональних даних щодо мене у разі, якщо таке розголошення необхідне для реалізації Банком своїх прав та обов’язків, визначених чинним
законодавством України та укладеними зі мною договорами.
„__” _______ 20__
__________________ __________________
Предмет застави отриманий, претензій не маю ________________________________

