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ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТА ЗАСТАВИ №  _______ 

Місто:_______________________________________________________________________________________________________________  

Позикодавець (Заставодержатель) - ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "НІКІТІЧ І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД «КАРАТ", відділення №_____, що знаходиться 

за адресою ____________________________________________________________, в особі ___________________________________, що діє на 

підставі ___________________, з одного боку, та Позичальник (Заставодавець), ___________________________, документ, що посвід чує особу 

_________________________________________________________________________________________________________, з іншого боку, уклали 

цей Договір про надання фінансового кредиту та застави на наступних умовах: 1. Специфікація до Договору є його невід’ємною частиною. 2. На 

умовах визначених даним Договором Позикодавець надає Позичальнику грошові кошти у позику, забезпечені заставою, на визначений  строк та 

під процент (надалі – Кредит), у сумі, що вказана у п. 3. Специфікації, зі сплатою процентів, на строк вказаний у п. 4. Специфікації. 3. Позичальник 

зобов’язується повернути суму отриманого Кредиту у день, вказаний у п. 5/п. 5.1. Специфікації. Днем (моментом) повернення Кре диту є день 

фактичного отримання Позикодавцем коштів від Позичальника. 4. За користування Кредитом протягом визначеного строку, Позичальник сплачує 

Позикодавцю суму процентів, розраховану виходячи з процентної ставки, яка встановлена у п. 6/п. 6.1. Специфікації. Загальна с ума грошових 

коштів за користування Кредитом до повернення Позикодавцю за даним Договором - вказана у Специфікації/відповідній Додатковій угоді (далі 

- ДУ) та складається із суми наданого Кредиту та процентів за користування Кредитом. 5. Процентна ставка визначається згідно та рифів 

Позикодавця, чинних на дату укладання цього Договору. Тип процентної ставки: фіксована. Збільшення фіксованої процентної ставки відбувається 

за письмовою згодою Позичальника. 6. При розрахунку процентів враховується фактичні дні користування, зокрема, враховується д ень надання 

та день погашення Кредиту. Сторони по Договору домовились, що в разі не повернення кредиту в строк, що зазначений в п. 4. Специфікації/п.1 

відповідної ДУ, користування кредитом вважається автоматично пролонгованим на строк, що зазначений Сторонами в п. 4.1 Специфі кації/п. 1.1 

відповідної ДУ. У разі невиконання Позичальником зобов'язань щодо повернення Кредиту в строк, що зазначений в п.5/5.1 Специфікації або 

п.1/п.1.1. відповідної ДУ, Позикодавець припиняє нарахування процентів, починаючи з першого дня, що слідує за плановою датою повернення 

Кредиту, визначеною п.5./п. 5.1. Специфікації або п.1/п.1.1. відповідної ДУ до дня звернення Позичальника для укладання ДУ пр о зміну строку 

користування кредитом та сплати процентів за користування Кредитом. Також Позикодавець має право витребувати у Позичальника сплати пені 

в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, починаючи з третього дня після закінчення строку користування кредитом  

з урахуванням вимог діючого законодавства. 7. Сума процентів за користування кредитом нараховується Позикодавцем в день надання Кредиту 

та при подовженні/зміні строку користування Кредитом може бути змінена за взаємною згодою Сторін з додержанням вимог законода вства 

України, а також умов щодо тарифів Позикодавця, встановлених на день укладення Договору в залежності від суми Кредиту, суми заборгованості 

та/або строку прострочення та з урахуванням кредитної історії Позичальника. Оплата процентів може проводитися: - готівковим та безготівковим 

розрахунком відповідно до Внутрішніх правил надання фінансових послуг з надання кредиту під заставу майна ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ "НІКІТІЧ 

І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД КАРАТ" (далі – Внутрішні Правила). При безготівковому розрахунку зобов’язання Позичальника по сплаті процентів 

вважаються виконаними з моменту фактичного зарахування коштів на рахунок Позикодавця. Кінцевою датою повернення фінансового кредиту 

вважається останній день строку користування, за який сплачено проценти. В такому випадку строк користування кредитом можливо  продовжити 

від 1 до 30 днів, сплативши проценти відповідно до затверджених тарифних планів та кількості днів користування, що зазначені в п.7.1. 

Специфікації. Продовження строку користування кредитом в автоматично пролонгований строк, що зазначений в п. 4.1 Специфікації /п.1.1 

відповідної ДУ здійснюється за умови сплати Позичальником нарахованих процентів відповідно до п. 6.1. Специфікації/п.2.1. відповідної ДУ. У 

разі прострочення строку повернення Кредиту та бажання змінити строк користування Кредитом  Позичальник до моменту задоволенн я вимог 

Позикодавця за рахунок заставного майна, має право звернутися до Позикодавця для укладення ДУ про зміну строку користування кредитом  та 

сплату процентів за користування Кредитом на умовах, визначених в цій ДУ, яка укладається у день звернення Позичальника до По зикодавця. 8. 

Забезпеченням  зобов’язань Позичальника за цим Договором є застава майна Позичальника вказаного у п. 9 Специфікації (далі - Предмет 

застави). Предмет застави передається на зберігання  ломбарду на весь строк дії цього Договору. 9. Позичальник гарантує, що предмет застави, 

належить йому на праві приватної власності; набутий ним правомірно; не перебуває: у спільній власності, під забороною на воло діння, 

користування та відчуження; не є предметом судового спору; відсутні права та/або претензії третіх осіб, події, що створюють загрозу належному 

виконанню цього Договору, про які Позичальник не повідомив Позикодавця. 10. Предмет застави, оцінено за згодою сторін у сумі,  яка визначена 

у п. 8 Специфікації. 11. Заставлене майно на строк дії Договору передається у володіння Позикодавця, який відповідає перед Позичальником за 

збереження застави у розмірі вартості його оцінки. Сторони домовились, що страхування предмета застави не здійснюється. Документом, що 

підтверджує факт надання/повернення предмета застави є відповідні Специфікації. 12. При надходженні до Позикодавця коштів від 

Позичальника, Позикодавець направляє такі кошти на погашення боргових зобов’язань по Договору у наступній черговості: пеня, п роценти за 

користуванням Кредитом; сума основного боргу за Кредитом, та інші понесені Позикодавцем витрати. 13. Позичальник має право достроково 

повністю повернути Кредит, сплативши проценти за фактичний строк користування Кредитом, без будь -яких платежів, відшкодувань, штрафних 

санкцій. 14. За невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно чинного 

законодавства. У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань зі сплати платежів за даним Договором, Позикодавець має пра во 



задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом звернення стягнення на предмет застави, починаючи з першого дня, що слідує за датою 

повернення фінансового Кредиту, зазначенного в п. 5/п. 5.1 Специфікаціїа або п. 1/п. 1.1 відповідної ДУ до Договору в обраний  ним самим спосіб, 

згідно законодавства, проведення дій з предметом застави відповідно до п. 5.39 Внутрішніх Правил. Позикодавець не відступає права вимоги за 

Договором новому кредитору та/або не залучає колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості. 15. Факт повної або 

часткової сплати/видачі Кредиту на ломбардному відділенні є платіжний документ виданий Позикодавцем. Повідомлення про здійснення оплати 

при безготівковому розрахунку здійснюється відповідно до норм чинного законодавства. 16. Дані, зазначені в Догов орі, є конфіденційною 

інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, визначених у Внутрішніх Правилах та передбачених законодавством  України. 

Позичальник надає згоду на передачу своїх персональних даних третій особі у рамках ЗУ «Про захист персональних даних». Інформація, зазначена 

в ч. 2 ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», інформація 

щодо механізму захисту прав споживачів Позичальнику надана. Позикодавець не має права повідомляти інформацію про укладення 

Позичальником цього Договору, його умов, стану виконання, наявності простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є  стороною цього 

Договору. Така заборона не поширюється: на випадки повідомлення зазначеної інформації спадкоємцям, представникам Позичальника згідно 

чинного законодавства, третім особам в рамках виконання умов цього Договору, відповідно до Внутрішніх Правил. 17. З питань, я кі не 

врегульовані цим Договором та Специфікацією, сторони керуються Внутрішніми Правилами та законодавством України. 18. Договір вважається 

укладеним з дати підписання сторонами Договору та Специфікації, отримання Позичальником Кредиту та отримання Позикодавцем Предмета 

застави. Строк дії цього Договору встановлюється до повного виконання Сторонами своїх обов’язків по Договору. Договір припиняється його 

належним виконанням або з інших підстав, встановлених законодавством. Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін, 

а також – Позичальником в порядку п. 13. цього Договору. У разі здійснення задоволення вимог Позикодавця за рахунок Предмета застави, за 

умови відсутності заборгованості Позичальника, що перевищує вартість зобов'язання забезпеченого заставою, зобов'язання Позича льника 

вважаються повністю виконаними, а Договір - припиненим. Якщо при реалізації Предмета застави Позикодавцем виручена грошова сума 

перевищує розмір забезпечених цим Предметом застави вимог Позикодавця, різниця повертається  Позичальнику за його заявою в порядку, 

визначеному п.5.39.1. Внутрішніх Правил. Зобов’язання Позичальника (Заставодавця) обмежуються вартістю предмета застави. Позичальник має 

право відмовитись від договору в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Договором. 19. Договір укладено на  підставі та у 

відповідності до Внутрішніх Правил у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін. Будь-які зміни до 

цього Договору набувають чинності з моменту їх підписання Сторонами. 20. Позикодавець зобов'язаний ви конувати вимоги ЗУ "Про захист прав 

споживачів". Позичальник має право: звертатися до НБУ у разі порушення Кредитодавцем законодавства у сфері споживчого кредиту вання, у 

тому числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої  заборгованості (вимог щодо етичної поведінки); 

звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику у процесі врегулювання простроченої заборгованост і. Сторонам 

повідомлено, що за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб винна сторона несе 

відповідальність згідно ст. 182 Кримінального кодексу України. 21. Позичальник отримав оригінал цього Договору та Додатки одразу після їх 

підписання, але до початку надання Позичальнику фінансової послуги. 22. Листування між Сторонами цього Договору здійснюється за адресами, 

в. ч. електронними, зазначеними в п. 24 цього Договору та/або в Заявці на отримання Кредиту. Позичальник надає свою згоду на отримання від 

Позикодавця повідомлення/листування та інших матеріалів у вигляді СМС-повідомлень за допомогою мобільного зв’язку (зокрема, але не 

виключно через Viber, Telegram), телефоних дзвінків , засобами електронної пошти, які також вважаються належним 

повідомленням/листуванням за цим Договором. Взаємодія Позикодавця та Позичальника при врегулюванні простроченної заборгованності 

здійснюється з додержанням вимог ст. 25 ЗУ «Про споживче кредитування». 23. Позичальник шляхом власноручного підпису цього Договору 

засвідчує, що йому повідомлено про зобов'язання Позикодавця шодо обробки персональних даних Позичальника для цілей ЗУ "Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержанних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення", ознайомлений в Внутрішніми Правилами, їх положення йому зрозумілі і повністю з ними погоджується, повідомленний про 

фіксування взаємодії, в тому числі, але не виключно і при врегюлюванні простроченної заборгованності, дає доручення Позикодавцю на вчинення 

дій відповідно до п. 5.39 Внутрішніх Правил. 

 

ПОЗИКОДАВЕЦЬ 24. Підписи сторін: ПОЗИЧАЛЬНИК 
ПТ "НІКІТІЧ І КОМПАНІЯ "ЛОМБАРД «КАРАТ", код ЄДРПОУ 30431234 

Місцезнаходження: 69019, м. Запоріжжя, вул. Незалежної 
України, буд. 39, прим. 2 
Тел. +380676100762 

Поточний рахунок _______________________________ 
 

_________________________________ 
(підпис) 

ПІБ ____________________ РНОКПП __________ 
Адреса реєстрації ____________________ 

Фактичне місце проживання ____________________ 
Документ, що посвідчує особу (номер, серія, дата та орган 
видачі): Паспорт громадянина України, серія: __, №______, 

видано: "___"__________ ____ року, електронна адреcа 
для листування _______________ телефон 

________________________________(підпис)  

 

  

  

 

 

 

 

 


