
 

Додаток 2 

до Наказу Генерального директора 

№ 32 від 01 квітня 2020 р. 

Косирєв Д. С. ________________ 

Тел. відділення: ______________ 

ДОГОВІР 

про надання фінансового кредиту та застави №__________________ від ________ м. Київ 

Кредитодавець (Заставодержатель): ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«IHTEP-PIEЛTI» І КОМПАНІЯ» Код ЕДРПОУ: 30416462 Адреса: 01135,       м. Київ, вул. Жилянська, 101, в особі представника 

_________________________________________________________, 

що діє на підставі довіреності № _________ від _____________ 

Позичальник (Заставодавець): _____________________________________________ Дата народження: ______________ РНОКПП 

(ІПН):_____________ Адреса: _________________ Паспортні дані: ________________, виданий: _________________ коли: _________‚ 

тел:________________________ 

уклали цей договір про нижченаведене: 
 

1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує фінансовий кредит у безготівковій формі шляхом перерахування кредитних коштів (надалі – 

Кредит) на банківську картку Позичальника на таких умовах: 

Строк надання 
кредиту 

Дата надання 
кредиту 

Дата повернення 
кредиту 

Сума кредиту % за користування 
кредитом 

Плата за 
кредитом 

Сума до 
повернення 

       

1.1. Реквізити банківської картки Позичальника для перерахування фінансового кредиту Кредитотавцем: ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ. 

2. Грошові зобов’язання Позичальника за цим договором по сплаті процентів за користування фінансовим кредитом можуть бути зменшені (припинені у 

відповідній сумі) за рахунок списання Кредитодавцем нарахованих Позичальнику бонусів, відповідно до умов Програми лояльності, що діє в ПТ 
«ДОНКРЕДИТ». 

3 . У випадку не виконання Позичальником (Заставодавцем) строку повернення кредиту, дія Договору автоматично пролонгується на строк - 

____календарних днів до __________р. під час якого Кредитодавець (Заставодержатель) не може звернути Стягнення на Предмет застави. 
Під час пролонгованого строку Позичальник (Заставодавець) сплачує проценти за користування кредитом у розмірі __ % від суми кредиту за кожний день 

пролонгованого строку.  

4. Забезпечення зобов’язань Позичальником за Договором с заклад майна згідно опису. Предмет закладу оцінюється за взаємною угодою Заставодавця та 
Заставодержателя. 

 Найменування та опис Предмета 

застави 

Опис Оціночна вартість 

предмету застави 
(вартість предмету 

застави), грн. 

Торгівельна марка Модель Комплектація 

1      

2      

3      

 Всього:     

 

5. Позичальник (Заставодавець) гарантує, що він є власником Предмета застави та повноважний розпоряджатися ним, що Предмет застави не 

заставлений за іншими договорами, будь-яким чином не обтяжений і не є об'єктом спору. 

6. Позичальник несе відповідальність за правильність вказаних у п.1.1. даних, а також гарантує, що картковий рахунок не є заблокованим, а обслуговування 

по ньому не призупинено банком-емітентом повністю або частково. 

7. Кредитодавець не несе відповідальність за неотримання та/або несвоєчасне отримання кредиту Позичальником  через  будь-які обмеження, встановлені 
в обслуговуванні відповідного карткового рахунку та/або відсутність дозволу на виконання відповідних операції з боку банку-емітента та/або платіжної 

системи, а також за отримання кредитних коштів неналежним отримувачем. 

Договір укладається в письмовій, а також, може укладатися в електронній формі, або в письмовій та електронній формах одночасно, обидві форми мають 
однакову юридичну силу. Сторони домовились, що в разі звернення стягнення на майно Кредитодавцем (Заставодержателем), договір відступлення права 

вимоги, може бути укладений, як у електронній, так і в письмовій формі, а також і в письмовій і в електронній формах одночасно. У разі укладення цього 

договору в електронній формі чи в електронній та письмовій формах одночасно. Ідентифікація Позичальника (Заставодавця) проводиться, також, шляхом 
проставлення електронного підпису одноразовим електронним ідентифікатором. Позичальник (Заставодавець) підтверджує, що надані ним засоби 

електронного зв’язку належать йому та використовуються ним у відповідності до чинного законодавства України. Відповідальність за недостовірні дані 

електронного одноразового ідентифікатора несе Позичальник (Заставодавець). Сторони домовились, що в разі укладення електронної форми договору, 
належним підтвердженням ознайомлення та згоди з умовами договору Позичальником (Заставодавцем) є проставлення ним електронного підпису за 

допомогою одноразового електронного ідентифікатора. 

Позичальник підтверджує, що з повним текстом Договору, розміщеному на офіційному сайті Повного товариства «Ломбард Донкредит Товариство 

з обмеженою відповідальністю «Інтер-Ріелті» і компанія» (https://blago.ua/docs), а також, з Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому 

числі на умовах фінансового кредиту Кредитодавця, а також з інформацією, зазначеною в частині другій статті 12 3У «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», ЗУ «Про електронну комерцію» Позичальник ознайомлений у повному обсязі та згодний з усіма умовами. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Предмет застави одержав, матеріальних та будь-яких інших претензій до Кредитодавця (Заставодержателя) не маю та підтверджую, що по даному 

договору зобов’язання сторін виконані належним чином, фінансові (грошові) розрахунки проведені у повному обсязі 
______________________________________________ «___» ___________________ 20__ р. 

Інформація для Клієнта 

Строк користування 

кредитом 

 Сума кредиту, грн. Сума до повернення за всіма 

платежами, включаючи 

страхування, грн. 

Плата за кредитом, грн. 

Дата повернення кредиту     

Код для сплати через платіжні термінали або Інтернет  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
8. Кредитодавець зобов'язується на умовах, визначених Договором, на строк визначений у п.1 Договору надати Позичальнику грошові кошти в сумі 

визначеній у п. 1 Договору (далі — «кредит»), a Позичальник зобов'язується повернути кредит у встановлений п. 1 термін та сплатити проценти за 

користування кредитом (далі — «проценти»). Кредит надається одночасно з підписанням Договору шляхом перерахування кредитних коштів на 

банківську картку Позичальника не пізніше 3 (трьох) робочих (операційних) днів з моменту підписання Сторонами цього Договору зазначену 

Позичальником у п.1.1 цього Договору. Процентна ставка за користування кредитом визначена у п. 1 Договору. Сума процентів визначена у п. 1 Договору 

і сплачується Позичальником одночасно з поверненням кредиту шляхом сплати Кредитодавцю суми процентів від суми кредиту, що видається. 
Позичальник має право достроково повністю/частково повернути кредит. У випадку дострокового погашення кредиту Позичальник зобов’язується 

письмово повідомити Кредитодавця за два робочих Дні до запланованої дати повернення такого кредиту. Виконання Позичальником зобов'язань за 

Договором забезпечується заставою. Кредитодавець має право на отримання достовірної інформації про Позичальника у межах, необхідних для укладання 
та виконання Договору у т. ч. у примусовому порядку. Сторони Договору підтверджують, що у випадку часткового погашення Позичальником суми 

зобов’язань за даним Договором, строк надання кредиту, дата повернення кредиту та пролонгований строк вважаються автоматично продовженими. 

Кількість днів автоматичного продовження залежить від суми часткового погашення, яка не може бути меншою суми процентів за два дні користування 
кредитом за Договором, та визначається із розрахунку: сума яку Позичальник частково сплатить Кредитодавцю, розділена на суму процентів за 

користування кредитом за Договором за один день. 

У випадку часткового погашення Позичальником суми зобов’язань за даним Договором в пролонгований строк, строк надання кредиту, дата повернення 
кредиту та пролонгований строк вважаються автоматично продовженими за умови погашення Позичальником процентів за фактичний строк користування 

кредитом у пролонгований строк та погашення суми процентів за користування кредитом не менш ніж за один день користування кредитом за Договором. 

Кількість днів такого автоматичного продовження залежить від суми часткового погашення та визначається із розрахунку: сума яку Позичальник частково 
сплатить Кредитодавцю, зменшена на суму сплачених процентів у пролонгований строк, розділена на суму процентів за користування кредитом за 

Договором за один день. Кількість днів для продовження терміну дії Договору округлюється до цілого числа в меншу сторону. 

Позичальник може сплатити проценти за кредитом дистанційно, за допомогою банківських платіжних систем, зокрема з використанням банківської 
платіжної картки, програмно-технічних комплексів самообслуговування чи інших платіжних пристроїв. 

9. Кредитодавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору про надання фінансового кредиту та застави згідно вимог 

чинного законодавства України. На умовах діючої у Позичальника Програми лояльності, Кредитодавець не нараховує Позичальнику проценти за 
користування фінансовим кредитом у відповідній сумі. В такому випадку, грошові зобов’язання Позичальника за цим договором по сплаті процентів за 

користування фінансовим кредитом вважаються зменшеними (припиненими у відповідній сумі) за рахунок  бонусів, відповідно до умов Програми 

лояльності, що діє в ПТ «ДОНКРЕДИТ». Позикодавець має право за своєю ініціативою в односторонньому порядку здійснювати  анулювання (прощення) 
заборгованості за простроченими договорами фінансового кредиту і застави. 

10. Позичальник (Заставодавець) за Договором передає в заставу (заклад) Кредитодавцю (Заставодержателю) майно (надалі – «Предмет застави»), 

найменування та опис якого наведені в п. 4 Договору. Підписуючи Договір, Позичальник (Заставодавець) підтверджує, що опис та оцінка Предмета застави, 
які зазначені у п.4 Договору здійснені за взаємною згодою Сторін. Предмет застави є забезпеченням виконання зобов’язань Позичальника (Заставодавця) 

щодо повернення кредиту, сплати процентів за його користування, в порядку та на умовах, визначених Договором. Сторони встановлюють наступну 

черговість виконання грошових зобов’язань Позичальника за цим Договором: - в першу чергу сплаті підлягають відсотки за користування кредитом; - в 
другу чергу сплаті підлягає основна сума (тіло) кредиту. Предмет застави передається у володіння Кредитодавця (Заставодержателя) до моменту повного 

виконання зобов’язань Позичальника за цим договором або до припинення права застави у випадках, визначених чинним законодавством. Кредитодавець 

відповідає за збереження предмету застави згідно чинного законодавства. У разі невиконання Позичальником зобов’язання щодо повернення кредиту та/або 
процентів за користування ним y строк, передбачений п. 3 Договору, Кредитодавець (Заставодержатель) набуває право звернення стягнення па Предмет 

застави (в т. ч. право перетворити його на брухт). Заставодержатель має право звернути стягнення на Предмет застави шляхом набуття права власності на 

предмет застави за ціною, яка дорівнює загальному розміру грошових зобов’язань Позичальника за цим договором на момент звернення стягнення (у т. ч. 
кредит, проценти тощо) або шляхом продажу Кредитодавцем від імені Позичальника Предмета застави або іншим способом, не забороненим 

законодавством України. Спосіб звернення стягнення на Предмет застави обирається Кредитодавцем на його власний розсуд. Якщо при реалізації Предмета 

застави виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог Кредитодавця (Заставодержателя), різниця повертається Позичальнику 
(Заставодавцю). У разі часткового виконання зобов'язань Позичальником (Заставодавцем) застава зберігається у первісному обсязі. Сторони погодились 

застрахувати Предмет застави за його оціночною вартістю на строк фактичного користування кредитом. Страхування Предмету застави за рахунок та в 

інтересах Позичальника (Заставодавця) здійснюється ПАТ CK «Кремінь» від імені якого на підставі Агентської угоди № 01/12-15 від 07.12.2015 р. діє 
Кредитодавець (Заставодержатель).11. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та видачі кредиту. 

Договір діє до моменту повного виконання зобов`язань Позичальника або до припинення права застави у випадках передбачених законодавством. Не 

пізніше спливу пролонгованого строку, строк повернення коштів Позичальником може бути подовжений (пролонгований) на підставі взаємної згоди Сторін. 
Договір може бути розірваний тільки на підставі взаємної згоди Сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством. Додаткові угоди (у т. ч. про 

зміну Договору), додатки до Договору e його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані 
Сторонами. Річна відсоткова ставка за користування кредитом – фіксована і складає _____ %. Договір складений при повному розумінні сторонами його 

умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із 

Сторін..Кредитодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах, без сплати ПДВ. Позичальник не с платником ПДВ. 
Права та обов’язки за Договором Позичальник може передати третім особам лише за письмового згодою Кредитодавця. У разі відсутності можливості 

виконання зобов’язань Позичальником (Заставодавцем) особисто за цим Договором щодо повернення кредиту та всіх належних сплаті сум, оплата даних 

платежів та/або отримання предмету застави (в тому числі, засобами поштового зв’язку), на його вимогу (заявлену за допомогою телефонного, 
факсимільного чи іншого виду зв’язку), може бути здійснено іншою особою, вказаною  Позичальником (Заставодавцем) в такій вимозі. 

Сторони домовились, що у разі направлення заставного майна засобами поштового зв’язку, належним підтвердженням отримання предмету застави та 

відсутності майнових чи фінансових претензій до Кредитодавця (Заставодержателя), є передання його Кредитодавцем (Заставодержателем), відповідній 
службі поштового зв’язку, для відправлення Позичальнику (Заставодавцю), або особі, вказаній останнім у відповідному повідомленні, згідно умов даного 

Договору. 

Сторони домовилися, що досягли згоди по всім істотним умовам Договору. 
Позичальник надав безумовну, безвідкличну та не обмежену строком дії згоду Кредитодавцю на збір та обробку своїх персональних даних. Позичальника 

письмово повідомлено про включення його персональних даних до обліково-реєструючої системи ломбарду, про мету збору персональних даних, a також 

про права Позичальника – суб’єкта персональних даних‚ визначених ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Позичальник надає згоду на 

передачу своїх персональних даних третім особам, при чому така передача персональних даних не потребує подальшого повідомлення Позичальника про 

такі дії. Під третіми особами, зазначеними вище в даному пункті маються на увазі усі без виключення особи (юридичні та фізичні), яким Кредитодавець 

надає доступ до персональних даних Позичальника, в тому числі, але не обмежуючись, бюро кредитних історій, оператори поштового, мобільного зв’язку, 
судові та правоохоронні органи та інші. 

12. Позичальник (Заставодавець) дає згоду на отримання від Кредитодавця (Заставодержателя) повідомлення/листування у вигляді SMS-повідомлень за 

допомогою мобільного зв’язку, які будуть вважатися належним повідомленням/листуванням за цим Договором, 
13. Сторони підтверджують, що зобов’язання Позичальника (Заставодавця) обмежуються вартістю предмета застави. 

14. Цей Договір складений на підставі та регулюється внутрішніми Правилами надання коштів y позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту 

Кредитодавця. 
15.Підписанням цього договору Позичальник підтверджує достовірність вказаних ним у п. 1.1. цього Договору реквізитів карткового рахунку, а також 

підтверджує належність йому та правомірність використання ним такого карткового рахунку. Сторони домовились, що всі витрати по сплаті комісії банку 

та/або платіжної системи, а також інших платежів пов’язаних із перерахуванням кредитних коштів Кредитодавцем та поверненням кредитних коштів 
Позичальником несе Позичальник. 

16. Підписанням цього договору Позичальник підтверджує, що з Внутрішніми правилами надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового 

кредиту Кредитодавця, а також з інформацією, зазначеною в частині другій статті 12 3У «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» Позичальник ознайомлений. 

Позичальник (Заставодавець) _______________                                    Кредитодавець (Заставодержатель) ___________________ 


