
В кКИ1

Голо .С.Ткаченко

Примiрний,Щоговiр про надаIIнi ломбардом фiнансово
(flоговiр)

Крелитор (п.2 СпеuифiкаuiТ до ДоговорУ даJIi пСп.ч"фi*ачiя>), з одно_го боку, та кПозичальник> (п,3

спецrфйацii) з iншоЪо боку, укJIали цей договiр про надання ломбардом фiнансового кредиту та

закладу майна до ломбарду, ,оr.р i лату укладення якого зазначено в п.1 Специфiкаuii, ла:li к.Щоговiр>.

про нижченаведене:
l. Предмет .Щоговору: Крелитор надае, а Позичшlьник одержуе у користування фiнансовий кредит

готiвкою, надалi - кФiнансовий крелит)), на строк згiдно п.4 СпецифiкаuiТ у розмiрi згiдно п,7

специфiкацii. Забезпеченням "r*orurr"M 
зобовiязань ПозичаJIьника за .щоговором е заклад майна

позичальника згiдно п.5 специфiкачii, яке е предметом закладу (тверла ЗаСТаВа), ЛаЛi ПРеЛМеТ. ОПИС Та

характеристики Предмету, наведенi у п.5 Спечифiкацiт, здiйснюються Крелитором за погодженням з

позичальником. (in". у'спечифiкацii камiння, яке е складовою частиною Предмету або самостiйно

виступае Предметом, здiйснюеться лише у разi, якщо камiння е дорогоцiнним. Прелмет оцiнюсться за

взасмною згодою Крелитора та Позичал"пr*u згiдно п.6 Специфiкачii, в межах максим,lльнот оцiнноi

BapTocTi, uaru"о"пarrоi згiднО вiдповiднИх правиЛ Крелитора. Позичшlьник зzIявляс, що Предмет с його

особистою приватною власнiстю при цьому право власностi на Прелмет набуто Позичальником

правомiрНо. Пр"л"a'HiKoMy iншомУ не вiдчужений, пiД забороноЮ (арештом), а також заставою, в тому

числi податковою, не nap.6yuua, судового спору щодо Предмету, а також прав TpeTix осiб немае, як

внесок до статутного капiталу юридичних осiб не внесено

2. Фiнансовий крелиr rчдч.r".я у вiдповiдностi до внутрiшнiх Правил надання коштiв у позику, в тому

числi i на умовах фiнансового кредиту Крелитора та вимог чинного законодавства. Надання фiнансового

кредитУ здiйснюеТься за умовИ подuпп"-ОсобистО Позичальником документу, що посвiдчуе його особу,

вказуе мiсце проживання, а також реестрачiйного номеру облiковоi картки платника податкiв (даrri _

Iпн).
3. Права та обов'язки CTopiH:
з.1. ПозичаJIьник мас право достроково повернути суму фiнансового кредиту та сплатити проценти за

користування фiнансовим кредитом, виходячи з фактичного строку користування Кредитом;

з.2. Позичtlльник мае право подовжити TepMiH дii ,Щоговору (даrri кПролонгацiя>), за умови часткового

погашеннЯ заборговаНоЬтi щодО сплатИ прЪчентiВ ru *орrЪrУваннЯ фiнансовим кредитом за той TepMiH,

на який Позичшlьник мае HaMip подовжити лiю,Щоговору;
з.з. Позичальник мае право за уI!(ови повного погашення процентiв за користування фiнансовим

кредитом на день звернення: подовжити строк дiТ.ЩоговоРУ (далi <Пролонгачiя>) на буль-який перiол,

а також повернуги .ru.rrny фiнансовоrо *р"дrrу або отримати додаткову суму фiнансового кредиту, в

разi якщо за згодою CTopiH буле 
"iлповiдЙо 

зменшено/збiльшено оцiнну BapTicTb Прелмету заклалу, У

випадках' непередбачениХ п.п.3.2 та 3.3 До.о"ору, Специфiкацiю маС бути викЛаденО в новiй релакuii,

що вiдпоВiдно припИняе зобов'язаннЯ за,,Щоговором попередньоi релакцii.
3.4. Кредитор мае право У будь-який час задовольнити свот вимоги до Позича_пьника шляхом звернення

стягнення на Предмет закладу у разi невиконання Позичальником своiх зобов'язань по .щоговору у

повному обсязi та строк згiдно п.п. 3.5 .Щоговору

з.5. ПозичаJIьник зобов'язаний повернути Крелитору суму фiнансового кредиту в повному оосязl та

сплатити проценти за користування-фiнансовим кредитом в повному обсязi з урахуванням умов Ir,8

Специфiкацii, щО нараховуЮться на дчrу no""P".n"" фiнансовОго кредиТУ, не пiзнiше дати, зазначеноТ у

п.4 СпЁцифiкачii. У випадку, якщо датою повернення фiнансового кредиту е вихiдний або не робочий

день ломбардного вiддiлення Кредитора, то датою повернення фiнансового кредиту вважаеться його

наступний робочий день. рiчна вiдсоткова ставка .u kр.лrrом ЗrВНаЧаеТЬСЯ У СПеuИФiКаЦii, ТИП

вiдсотковоi ставки за фiнансовим кредитом - фiксована,
з.6. У разi, якщо Позича-тlьник прострочив, а Кредитор не звернув стягнення на закладене майно

Позичшlьник ,.iдrо ,Щоговору, Позича.пьник сплачуе Крелитору додатково проценти вiд суми

учасникiв
ЛОМБАРД кКИТ ГРУП
компАнIя"

року.

закладу майна до ломбарлу



ФiнансовОго кредитУ за кожниЙ день проСтроченнЯ у cyMi, що розраховуеться у вiлповiлностi до п.8

Специфiкацii.
з,7, У разi якщо Позичальник прострочив, а Крелитор вже здiйснив передпроДажну пiлГотовкУ

предмеiу, Позичальник втрачае право вимагати виконання Кредитором зобов'язань, передбачених п.п

3.8 .Щоговору стосовно недостачi таlабо ушкодження Прелмету.
3.8. КредИтор зобоВ'язаний: l) надатИ Позичальнику Фiнансовий кредит в порядку та на умовах
,r.р"дбч.ra"ri До.о"ором; 2) не вимагати вiД Позичальника сплати iнших платежiв, окрiм,,Щоговором; 3)

вживати заходiв, необхiдних для збереження Предмета та нчlлежним чином утримувати Прелмет; 4) за

втратУ Прелмета нестИ вiдповiда.ГtьнiстЬ переД Позичальником у розмiрi оцiнноi BapTocTi Предмету,

".iuro"n.roТ 
згiднО п.6 СпецИфiкацii, за недостачу абО ушкоджеНня Предмету- у розмiрi суми, на яку

знизилисЯ його оцiНна BapTicTb, яка встановлена згiдно п.6 Специфiкацii; 5) негайно повернути

Позичальнику Предмет при виконаннi ним своТх зобов'язань за .Щоговором у повному обсязi та у
визначений строк.
З.9. Сторони домовились, що Предмет не страху€ться.
4. Сума прочентiв за користування фiнансовим кредитом та додаткових процентlв нарахову€ться

кредитором в день погашення фiнансового кредиту чи подовження,щоговору, але у буль-якому випадку

мiнiмальним строком для такого нарахування е один кt}лендарний день. Таким чином сума, обумовлена

в п.9 Специфiкачiт пiдлягае обов'язковому перерахунку з урахуванням фактичного строку користування

фiнансовим кредитом у кЕшендарних днях на момент сплати.
j. д*i.щоговъру, зазначенi у Спеuифiкацii, е конфiденцiйною iнформачiсю та можуть буги розголошенi
викJIючно на пiдставах, передбачених законодtlвством Украiни.
6. Змiни, пролонгацiя, припинення дii та розiрвання Щоговору.
6.1.,,щоговiр фiнансового кредиту припиняс свою дiю у випадках: 1) повернення Позичальником суми

фiнансово.ъ *р.л"rу та процентiв за користування фiнансовим кредитом, якi зазначенi у Спеuифiкацiт. а

також сплати додаткових процентiв у випалках, передбачених .Щоговором; 2) звернення СТЯГНеННЯ На

закладене майно до ломбарлу.
6.2. Змiни та пролонгацiя Договору оформлю€ться у письмовий формi шляхом викладення СпеuифiкаuiТ

в новiй релакчiт (або певних випадках складено Додаток до Специфiкашiт), яка е невiд'емною частиною

,,щоговору. Змiни та доповнення до .щоговору вважаються дiйсними, якщо вони здiйсненi в письмовому

виглядi та пiдписанi Сторонами.
6.3. Одностороння вiдмова вiд Договору-не допускаеться. Розiрвання .ЩоговорУ ДОПУСКа€ТЬСЯ ЛИШе За

згодою CTopiH. .Щоговiр може бути розiрвано за рiшенням суду на вимогу однiеТ iз cTopiH у разi iстотного

порушення rЩоговору другою Стороною.
7. БiдповiдальнiстЬ CTopiH: за невикоНання абО ненiшежне виконання умов .Щоговору Сторони несуть

вiдповiда-пьнiсть згiдно з чинним в YKpaiHi законодавством та,Щоговором.

8. На момент звернення стягнення на предмет закладу, сума фiнансового кредиту стас доходом

Позича-гlьника, з 
"*оaо 

BiH catr,tocTiйHo зобов'язаний сплатити належнi податки згiдно чинного

законодавства Украiни. Крелитор с платником податку на загальних пiдставах.

9. Щоговiр вважасться укладеним з дати пiдписання Сторонам Спечифiкацii. Строк дii Щоговору

визначаеться згiдно п.4 Специфiкацii. ,щоговiр може бути достроково припинено в порядку

встановленому.Щоговором чи вiдповiдно до закону, аJIе у будь-якому випадку .Щоговiр дiе до моменту

фактичного задоволення грошових вимог Крелитора до Позича.гlьника в повному обсязi. .щоговiр та

ёпецифiкацiю склаДено У двох ориГiнальниХ примiрниКЕlх - пО одномУ для кожнОТ зi CTopiH. Буль-якi

пропозицii ПозичальникУ про iMiHy iстотних умов .ЩоговорУ здiйснюються протягоМ строку дiт

.щъговору, шляхом направлення Крелитором Позичальнику повiдомлення у спосiб, що да€ змогу

встановити дату нtшравлення такого повiдомлення.
l0. Номер, дата та мiсце укладення ,щоговору, зазначенi в Спечифiкацii, е вiдповiдно номером, датою та

мiсцем у*пuлa"п".Щоговору мiж Сторонами, на умовах визначених в ,Щоговорi.

Пiдписи cTopiH: Крелитор позичальник

кЩим пiдписом засвiдчую, що примiрник укладеного,Щоговору MeHi

надано до початку надання фiнансовоi послуги>
пidпuс

Спечифiкачiя ло Д,оговору на зворотi



l.Специфiкацiя до.Щоговору лъ- вiд 

- 

р,, (о _:-:J
2.Крелитор: Повне товариство "Ломбард "Кит Груп Плюс" ТоВ кКит Груп i

КЬмпанiяu (Код 3907499l), мiсчезнаход2кення: бl003, M,XapKiB, вул, Кооперативна,

6/8, к. 302
вiд iMeHi якого вистУпас Вiдокремлений пiдроздiл Ng-,
розташований:
в особi: довiр.N_ вiл

Телефон вiддiлення

Сума
l

С.чма , i
:вlдсоткlв за l 

-
,*фп.ry"ч*"ri _-
ý""д" 

*l**.*

.Щата
повернення

(пiлпис)

кредиту

3. Позичальник:
який мешкае за адресою:

.: вlд: ; IПН: ПОВеРнення

4. Строк лii.щоговору та вiдповiдно, строк, на який надасться кредит становить _ днlв,

.Щата наланн" Крiлитv JJ_року,,Щата повернення Крелиry:

-1-1-5. Предмет заlшаду: -

Опис Предмету закладу :

Номер Прелмету закладу ,._
6. Оцiнна BapTicTb Прелмету (за угодою CTopiH): 

-- 
грн,

7. Сума Кредштry становить 7о вiд оцiнноi BapTocTi, що дорiвнЮе 

- 

грн,

Сума, видана Позичальнику з каси: -...-.- грн,

8.при поверненнi Кредиry Позичальник сплачуе проценти за користування Кредитом iз розрахунку 

-о/о 

u

день вiд суми Кредиту, що склада€ грн.. Рiчний вiдсоток за користУваннЯ КредитоМ визначастьсЯ

шляхом множення денноi uiд.оr*о"оТlЫu*" "u 
з65 та станоВитЬ %' Тип вiдсотковоi ставки -

фiксована. У разi невиконання cBoix зобов'язань у строк, Позичшlьник сплачу€ додатково починаючи з 

-дня прострочення 

-%за 

кожен день просточення повернення кредиry вiд суми зобов'язань,

9.сумадо повернення без урахування фактичного строку корисryвання Кредитом: _ грн,

l0.B зв'язКу з вкJIюченням персОнаJIьниХ даниХ Позича.гlьника до бази персонzшьних даних Кредитора, яка

ведетьсЯ з метоЮ оперативнОго бухгалТерськогО та податкового облiку виданих фiнансових кредитiв,

позичальник ознайомлений зi своiми nfiuuu"" згiдно ст.8 Закону Украiни 'iпро захист персоналъних даних",

надае КредиторУ дозвiл на обробку своiх персонаJIьн"* дчпr* в обсязi зrвначеному в СпеuифiкаuiТ,

Позичальни* пiдr"ЬЪр*ус, що 
"ir,luo"u 

не е публiчним дiячем, його близькоТ особою або пов'язаною з ним

особою. позичальнику надана iнформачiя, зазначена в частинi лругiй cTaTTi l2 ЗаКОНУ УКРаТНИ КПРО фiНаНСОВi

послугИ та державНе реryлювання ринкiв фiнансових послуг), ilЪ."u-r""к з кПравилами надання коштiв у

позику, у тому ""ani 
i на умовах фiнансового кредиту)) Кредитора ознайомлений i повнiстю з ними

погоджуеться. Позичальник пьвнiсrо rrооaп a on""o" i хаiактеристиками Предмета, наведеними в п, 5 данот

спечифiкаuiт, та не ма€ заперечень з цього приводу. Позичальник також пiдписуеться в тому, що змiст та

умови .щоговору, та Спечифiкацii йому зрозумiло з'tх положеннями зголен(а) повнiстю,

кредитор: | позичальник: 1_1
ЗaпoвнюетьсяпpипoвepненнiКpелитopoмПpeлмeтуПoзичальникy:Я,
предмет ол.рrпчъ. Матерiальн"х,6i"ансових та iнших претензiй до Кредитора не маю,

202_р. позича-пьник

Т. l

|_|J


