Додаток 1
до Наказу Генерального директора
№ _____ від _____2020 року
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 ЄДРПОУ: 30416462 Адреса: 01135,
м. Київ, вул. Жилянська, 101, в особі представника
_________________________________________________________, що діє на підставі довіреності № _________ від ____________та_
Позичальник
(Заставодавець):
_____________________________________________
Дата
народження:
______________
РНОКПП
(ІПН):_____________ Адреса: _________________ Паспортні дані: ________________, виданий: _________________ коли: _________‚
тел:________________________уклали цей договір про нижченаведене:
1. Кредитодавець зобов’язується надати Позичальникові грошові кошти в позику під заставу майна (надалі – Кредит/фінансовий кредит) на банківську
картку Позичальника, а Позичальник зобов’язується повернути фінансовий кредит на наступних умовах:
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1.1. Реквізити банківської картки Позичальника для перерахування фінансового кредиту Кредитотавцем: ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ.
2. Строк надання кредиту. В день підписання цього Договору Сторони узгодили строк надання кредиту (основний строк, Строк А), що визначений у стовб.
2 п. 1 Договору.
3. Сторони домовилися, що загальний строк надання кредиту може бути автоматично продовжений (пролонгований) у разі невиконання Позичальником
зобов’язань з повернення Кредиту у визначений стовб. 5 п. 1 термін (після спливу Строку А), строк надання кредиту автоматично пролонгується на строк
_____ календарних днів (Строк Б, пролонгований строк) до _________ року, під час якого Кредитодавець не може звернути стягнення на Предмет застави.
Під час пролонгованого строку (Строку Б) Позичальник сплачує проценти за користування кредитом у розмірі ____ % від суми кредиту за кожний день
пролонгованого строку (Строку Б).
4. Сторони домовилися, що основний строк надання кредиту (Строк А) може бути подовжений та змінена дата повернення кредиту (стовб. 5 п. 1) у разі
виконання певних дій Позичальником, а саме:
4.1. Подовження основного строку надання кредиту протягом Строку А можливо з ___ дня користування кредитом, за ставкою ___ % та здійснюється
шляхом часткового погашення зобов’язань Позичальником за Договором, яке не може бути меншим суми процентів за ___ днів користування кредитом.
Кількість днів такого подовження дорівнює кількості днів, за які повністю погашені нараховані проценти за користування кредитом.
4.2. Подовження основного строку надання кредиту протягом Строку Б здійснюється шляхом часткового погашення зобов’язань Позичальником за
Договором, яке не може бути меншим ніж сума процентів за фактичне користування кредитом під час Строку Б та суми процентів за ___ днів користування
кредитом під час строку А. Кількість днів такого подовження дорівнює кількості днів, за які повністю погашені нараховані проценти за користування
кредитом протягом Строку А.
4.3. 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.
5. 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».
6. Сума процентів, визначена у стовб. 6 п.1 Договору, сплачується Позичальником одночасно з поверненням кредиту. 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.
7. Кредитодавець зобов'язується надати Позичальнику кредит, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування
кредитом (далі – «проценти») на умовах, визначених у п. 1 даного Договору. Кредит надається шляхом перерахування кредитних коштів на банківську
картку Позичальника, зазначену у п.1.1 цього Договору, не пізніше 3 (трьох) робочих (операційних) днів з моменту підписання Сторонами цього Договору.
8. Забезпечення зобов’язань Позичальником за Договором є заклад майна згідно опису. Предмет закладу оцінюється за взаємною угодою Заставодавця та
Заставодержателя.
Найменування та опис Предмета
Опис
Оціночна вартість
застави
предмету застави
Торгівельна марка
Модель
Комплектація
(вартість предмету
застави), грн.

1
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3
Всього:
9. 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.
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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
Сума кредиту, грн.
Сума до повернення за всіма
Плата по кредиту, грн.
кредитом
платежами, грн.
Дата повернення кредиту
Код для сплати через платіжні термінали або Інтернет

10. Застава. Позичальник (Заставодавець) за Договором передає в заставу (заклад) Кредитодавцю (Заставодержателю) майно (надалі – «Предмет застави»),
найменування та опис якого наведені в п. 8 Договору. Підписуючи Договір, Заставодавець підтверджує, що опис та оцінка Предмета застави, які зазначені
у п.8 Договору, здійснені за взаємною згодою Сторін. Предмет застави є забезпеченням виконання зобов’язань 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 Заставодержателя до моменту повного виконання зобов’язань Заставодавця за цим Договором
або до припинення права застави у випадках, визначених чинним законодавством. Заставодержатель відповідає за збереження предмету застави згідно
чинного законодавства. Позичальник має право застрахувати Предмет застави на строк дії Договору. Страхування Предмету застави здійснюється
страховою компанією, від імені якої на підставі відповідної Агентської угоди діє Кредитодавець.
11. Сторони узгодили, що зобов’язання Позичальника (Заставодавця) обмежуються вартістю Предмета застави.
12. Звернення стягнення. У разі невиконання Позичальником (Заставодавцем) 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 реалізації Застоводержателем Предмета застави
від імені Заставодавця третім особам. Застоводавець доручає Застоводержателю самостійно, на власний розсуд обрати форми, канали, методи та способи
реалізації Предмета застави третім особам. При зверненні стягнення Предмет застави залишається у власності Заставодавця до моменту реалізації такого
предмета застави третій особі. Якщо при реалізації Предмета застави виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог
Заставодержателя, різниця повертається Заставодавцю. Повернення різниці відбувається на підставі поданої Заставодавцем заявки на повернення коштів,
з зазначенням поточного рахунку Заставодавця та після проведення звірки розрахунків по даному Договору фінансового кредиту та застави.
13. У разі відсутності можливості виконання зобов’язань Позичальником особисто за цим Договором щодо повернення кредиту та сплаті всіх належних
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 в такій вимозі. Сторони домовились,
що у разі повернення Предмету застави Позичальнику (або заявленій їм особі) засобами поштового зв’язку, належним підтвердженням отримання Предмету
застави та відсутності майнових чи фінансових претензій до Кредитодавця, є передання його Кредитодавцем відповідній службі поштового зв’язку для
відправлення Позичальнику, або особі, вказаній останнім у відповідному повідомленні, згідно умов даного Договору.
14. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. Договір діє до моменту повного виконання зобов`язань
Позичальника або до припинення права застави у випадках, передбачених законодавством. 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 є його невід’ємною
частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами. 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. Сторони домовилися, що досягли згоди по всім істотним умовам Договору. Кредитодавець має статус платника податку на прибуток
підприємств на загальних підставах, без сплати ПДВ. Позичальник не є платником ПДВ.
15. 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.
16. Позичальник дає згоду на отримання від Кредитодавця повідомлень за допомогою мобільного та інтернет-зв’язку у вигляді SMS-повідомлень та
повідомлень за допомогою всіх видів мессенджерів (Viber, Telegram, тощо) та листування за допомогою електронної пошти, які будуть вважатися належним
повідомленнями за цим Договором.
17. Позичальник дає згоду на отримання від Кредитодавця інформації (у т.ч. після закінчення строку дії цього Договору), яка містить рекламноінформаційний характер (в тому числі щодо нових продуктів та послуг) за допомогою мобільного та інтернет-зв’язку у вигляді SMS-повідомлень та
повідомлень за допомогою всіх видів мессенджерів (Viber, Telegram, тощо), електронною поштою.
18. 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. 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. 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.
19. Кредитодавець має право на отримання достовірної інформації про Позичальника у межах, необхідних для укладання та виконання Договору. З метою
оцінки кредитних ризиків та правильності проведення нарахування за даним кредитним договором, Позичальник перед укладенням договору зобов’язаний
повідомити Кредитора про свій соціальний статус (студент, пенсіонер, військовослужбовець тощо), а також надати належним чином завірені копії
документів та інформацію, які впливають на порядок та розмір нарахувань по кредитному договору. Позичальник зобов’язується негайно (в день, коли така
зміна відбулася) повідомляти Кредитодавця про зміну свого соціального статусу, якщо вона відбулася в період дії цього Договору. У випадку не
повідомлення про статус чи його зміну та/або не надання підтверджуючих документів та/або надання завідомо не достовірних даних чи документів,
Позичальник зобов’язується компенсувати Кредитору суму коштів, яка відповідає розміру проведених нарахувань за кредитним договором, в тому числі
процентів за користування кредитними коштами, всіх інших видів платежів а також компенсувати витрати Кредитора, пов’язані з обслуговуванням кредиту.
20. Цей Договір складений на підставі та регулюється внутрішніми Правилами надання коштів y позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту
Кредитодавця.
21. 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», ЗУ «Про електронну комерцію» Позичальник ознайомлений.

Позичальник (Заставодавець) _______________

Кредитодавець (Заставодержатель) ___________________

