«ЗАТВЕРДЖЕНО» Рішенням Загальних зборів Засновників (Учасників)
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «Мідас» Лежньов Д. О. та компанія»
Протокол № 159 від 23.03.2017 року
Примірний Договір1.
Про надання ломбардом коштів у позику на умовах фінансового кредиту.
«Кредитодавець» ПТ «Ломбард «Мідас» Лежньов Д.О. та компанія» (п. 2 Специфікації до Договору 1,2 далі «Специфікація»), з одного боку, та «Позичальник» (п. 3
Специфікації) з іншого боку, уклали цей договір (далі – Договір 1) про надання ломбардом коштів у позику на умовах фінансового кредиту, номер і дату укладання якого
зазначено в п. 1 Специфікації, про нижченаведене:
1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує готівкою кошти у позику на умовах фінансового кредиту, надалі – «Кредит», у розмірі згідно п. 6 Специфікації
2. Забезпеченням зобов’язань Позичальника за Договором 1 є заклад майна Позичальника згідно договору закладу майна до ломбарду (далі – Договір 2).
3. Позичальник зобов’язується повернутим Кредитодавцю суму Кредиту згідно п. 6 Специфікації та сплатити відсотки за користування кредитом згідно п. 4 Специфікації
не пізніше дати зазначеної в п. 8 Специфікації, при цьому якщо датою повернення Кредиту є не робочий день Кредитодавця, то датою повернення вважається його перший
наступний робочий день.
4. За наявності згоди Кредитодавця Позичальник має право:
4.1.
достроково повернути суму Кредиту та сплатити відсотки за користування Кредитом, виходячи з фактичного терміну користування Кредитом;
4.2.
за умови повного погашення відсотків за користування кредитом на день звернення: подовжити термін дії Договору 1 на будь-який період, а також повернути
частину Кредиту або отримати додаткову суму Кредиту, у разі якщо за згодою Сторін буде відповідно зменшено/збільшено оцінну вартість Предмету згідно Договору 2.
5. У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань по Договору 1 у повному обсязі та у строк згідно п.3 Договору 1, Кредитодавець у будь-який час може
задовольнити свої вимоги до Позичальника шляхом стягнення на предмет згідно Договору 2.
6. На момент звернення стягнення на предмет закладу, сума надання ломбардом коштів у позику на умовах фінансового кредиту стає доходом Позичальника, з якого
Позичальник Самостійно сплачує всі обов’язкові платежі та податки до бюджету, в порядку передбаченому чинним законодавством України.
7. У разі, якщо позичальник прострочив, а Кредитодавець не звернув стягнення на закладене майно Позичальника згідно Договору 2, Позичальник сплачує Кредитодацю
8. додаткові відсотки від суми Кредиту за кожний день прострочення відповідно умов п. 9 Специфікації. У будь-якому випадку остаточне рішення про суму відсотків
приймає Кредитодавець в особі менеджера із надання кредитів, який здійснює погашення Кредиту. При цьому загальна сума, яку повертає Позичальник, не може бути
меншою ніж сума Кредиту.
9. Сума відсотків за користування Кредитом та додаткових відсотків нараховується Кредитодавцем на день укладання Договору 1 (п. 4 Специфікації) чи подовження
Договору 1, при цьому враховується перший день надання Кредиту/подовження дії Договору 1 та не враховується день погашення Кредиту/сплати відсотків за користування
Кредитом при подовженні Договору 1, але в будь-якому випадку мінімальним строком для такого нарахування є один календарний день. Таким чином сума обмовлена в п. 5
Специфікації підлягає обов’язковому перерахуванню з урахування фактичного строку користування Кредитом у календарних днях на момент сплати. Проценти за
користування наданими ломбардом коштів у позику на умовах фінансового кредиту перестають нараховуватися після закінчення строку дії Договору.
9.1 Відсоткова ставка є фіксованою.
10. Дані Договору 1 зазначені у Специфікації є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України.
11. Договір 1 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації. Сторони дії Договору 1 визначається згідно п. 8 Специфікації. Договір 1 може бути
достроковою припинено в порядку встановленому даним Договором чи відповідно до закону, але у будь-якому випадку Договір 1 діє до моменту фактичного задоволення
грошових вимого Кредитодавця до Позичальника у повному обсязі. Договір 1 та Специфікацію складено у двох примірниках, один з яких видається Позичальнику.
12. Кредитодавець має право без згоди Позичальника передати свої права іншій особі за правочином (відступити право вимоги).
13. Кредитодавець зобов’язується надавати Позичальнику безоплатні консультації з питань виконання умов цього Договору.
14. За втрату або недостачу предмета закладу Кредитодавець несе відповідальність у розмірі оцінної вартості згідно п. 7 Специфікації втраченого майна, а за пошкодження
предмета закладу – в розмірі суми, на яку знизилась вартість заставленого майна, якщо він не доведе, що втрата або пошкодження виникло під дією непереборної сили.
15. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору.
16. Позичальника повідомлено про включення його персональних даних до обліково-реєструючої системи ломбарду – бази персональних даних, власником якої є
Кредитодавець, мету збору персональних даних, а також про права Позичальника – суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних
даних», на що Позичальник надає свою згоду.
17. «Інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Позичальнику надана.
Позичальник ознайомлений з внутрішніми правилами та положенням Кредитодавця про надання фінансових послуг і повністю з ними погоджується.
Примірний Договір 2.
Закладу майна до ломбардної установи.
Відповідно договору 1, Кредитодавець та Позичальник, далі: Заставодержатель та Заставодавець, уклали даний договір закладу майна до ломбарду (далі Договір 2), про
наступне:
1. Заставодавець передає у володіння Заставодержателю майно згідно п. 4 Специфікації, яке є предметом закладу (далі – Предмет). Опис та характеристики Предмету
наведені у п. 4 Специфікації. Опис каміння, яке є складовою частиною Предмету, здійснюється лише у разі, якщо каміння є дорогоцінним. Наступні застави Предмету
можливі виключно за письмовою згодою Заставодержателя.
2. Предмет оцінюється за взаємною згодою Заставодержателя та Заставодавця (п. 7 Специфікації), в межах максимальної оцінної вартості, встановленої згідно відповідних
правил Заставодержателя.
3. Заставодавець заявляє, що Предмет є його особливою приватною власністю, при цьому право власності на Предмет набуто Заставодавцемправомірно. Предмет нікому
іншому не відчужений, в суперечці чи під забороною ( арештом), а також заставою, в тому числі податковою не перебуває, в найом, позичку не переданий, судового спору
щодо Предмету, а також прав третіх осіб немає.
4. Заклад Предмету є забезпеченням зобов’язань Заставодавця, як Позичальника, перед Заставодержателем, як Кредитодавцем, за Договором 1, у вигляді зобов’язань щодо
повернення суми Кредиту згідно п. 6 Специфікації, сплати суми процентів за користування Кредитом згідно п. 4 Специфікації не пізніше дати, зазначеної у п. 8
Специфікації.
5. Сторони погодились не страхувати Предмет.
6. Застводержатель зобов’язується:
6.1. належним чином зберігати Предмет; за втрату Предмета нести відповідальність перед Заставодавцем у розмірі оцінної вартості Предмету, встановленої згідно п. 7
Специфікації, а за недостачу або ушкодження предмету – у розмірі суми на яку знизилася його оцінна вартість;
6.2. негайно повернути Заставодавцю Предмет при виконанні ним своїх зобов’язань за Договором 1 у повному обсязі.
7. У разі невиконання Застводавцем, як Позичальником, своїх зобов’язань за Договором 1 у повному обсязі та у строк, Заставодержатель з метою погашення Кредиту, а
також процентів за користування Кредитом, відшкодування збитків та інших витрат, понесених Заставодержателем внаслідок невиконання Заставодавцем, як Позичальником
зобов’язань по Договору 1, має право без додаткового попередження звернути стягнення на закладене майно шляхом набуття права власності на Предмет та/або його
примусової реалізації від імені та за дорученням Заставодавця, або іншим способом, що не суперечить чинному Законодавству України, при цьому засіб відчуження
обирається Заставодержателем на його власний розсуд.
8. У разі, якщо Заставодавець як Позичальник прострочив, а Заставодержатель вже здійснив перепродажну підготовку Предмету, Заставодавець втрачає право вимагати
виконання Заставодержателем зобов’язань, передбачених п. 6 Договору 2 – стосовно недостачі та/або ушкодження Предмету.
9. Дані Договору 2, зазначені в Специфікації, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України.
10. Договір 2 вважається укладеним з дати підписання Сторонами Специфікації та діє до моменту припинення Договору 1. Договір 2 може бути достроково припинено
відповідно до закону. Договір 2 та Специфікацію складено при повному розумінні Сторонами їх умов та термінології українською мовою у двох оригінальних примірниках,
які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної з Сторін.
11. Сторони домовились, що досягли згоди по всім істотним умовам Договору.
Кредитодавець (Заставодержатель) ________________
(П.І.Б. підпис)

Позичальник (Заставодавець)___________
(П.І.Б. підпис)

Адреси відділень мережі ломбардів «Мідас»
№1 просп. Соборний, 177/34, тел.:
061-212-06-00,
067-900-83-79, 099-630-98-00.
№6 просп. Металургів, 15/1, тел.:
061-218-48-35.
№ 7 просп. Металургів, 15/2, тел.:
061-218-48-34.
№17 просп. Металургів, 2-ж, тел.:
061-213-22-10, 068-721-86-08.
№41 вул. Сталеварів, 9а, тел.:
061-213-37-45, 095-380-68-76.
№15 вул. Правди, 39, тел.:
061-270-35-34.
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№5 вул. Павлокічкаська, 15а, тел.:
061-222-04-51, 068-130-19-84.
№13 вул. Історична, 61, тел.:
096-021-31-58.
№9 вул. Бородинська, 7, тел.:
061-224-36-00, 068-557-60-17.
№37 вул. Товариська, 58 прим. 65а, тел.:
098-122-79-68.
№26 вул. Дніпровське шосе,14, блок А1,тел.:
067-921-66-84.
№10 вул. Щаслива, 7, тел.: 061-224-83-91.
№2 вул. Руставі, 2, тел.: 061-259-79-56.

________________________

№33 вул. Руставі,1д, тел.: 098-911-86-49.
№20 вул. Гудименко, 18/2, тел.: 061-242-61-83.
№32 вул. Гудименко 30, пр. 109, тел.: 097-048-63-62.
№22 вул. Ентузіастів, 3/111, тел.: 061-216-08-12.
№52 вул. Рубана, 23, тел.: 098-534-12-92.
№18 вул. Іванова, 81а/51, тел.: 061-265-23-34.
№4 просп. Моторобудівників, 64, тел.: 061-212-96-90.
№21 вул. Спартака Маковського, 3, тел.: 067-315-24-71.
№30 вул. Чарівна, 131, тел.: 098-661-02-20.
№24 вул. Новокузнецька, 12в, тел.: 097-263-26-65.
№44 вул. Космічна, 98, прим. 23, тел.:
067-860-19-15.

Лежньов Д.О.

