
                                                                Додаток №1  

до Наказу № 01/56-1 від 26.03.2021р. 

                                

Умови  

Акційного тарифного плану «Абсолютний нуль» 

(далі – Умови) 

ПТ «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 41589168, 

юридична адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26 г (надалі за текстом – Ломбард 

«Перший»). 

Мета впровадження: залучення нових клієнтів, підвищення лояльності нових та діючих 

клієнтів, збільшення КП. 

 Період дії Акційного тарифного плану «Абсолютний нуль» (надалі – Акційний тарифний 

план): з 01.04.2021 по 30.04.2021 року включно. 

Акційний тарифний план діє у всіх відокремлених підрозділах Ломбард «Перший». 

Цей Акційний тарифний план не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального 

бізнесу, чи конкурсом. Умови не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. 

 

Умови оформлення: 

 

Акційний тарифний план розповсюджується виключно на нових клієнтів та клієнтів, які 

не мали діючі договори фінансового кредиту та застави. Акційний тарифний план діє на всі види 

заставного майна (золото, срібло та техніка) та на будь-яку суму кредитування в межах оціночної 

вартості заставного майна.  

Акційний тарифний план не розповсюджуються при пролонгації договорів фінансового 

кредиту та застави і діє 1 раз на кожен вид заставного майна. 

В межах Акційного тарифного плану діють такі розміри процентів за кожний день 

користування Кредитом, які  зазначаються у Специфікації, яка є додатком та невід’ємною частиною 

Договору фінансового кредиту та застави: 

           Тарифний план «Абсолютний нуль-1»  «Абсолютний нуль-2» 

Період користування 

Кредитом 

(конкретний строк 

користування Кредитом 

зазначається в Специфікації) 

 в межах 1-14 

календарних днів 

(включно) 

 

 в межах 1-14 

календарних днів 

(включно) 

 

Процент за кожний день 

користування Кредитом 

0,0001%, 

але в будь-якому разі не меньше 

1 (однієї) гривні 00 копійок за 

весь строк користування 

Кредитом 

 

0,3% 

 



На умовах Акційного тарифного плану «Абсолютний нуль-1» клієнти мають можливість у 

випадку своєчасної оплати процентів, сплатити проценти на умовах Акційного тарифного плану 

«Абсолютний нуль-2» за наступні 14 дні користування Кредитом (за умови підписання нової 

Специфікації до договору фінансового кредиту та застави).  

При порушенні строку сплати процентів за Акційним тарифним планом «Абсолютний нуль-

1», Клієнту проводиться перерахунок процентів за користування Кредитом із розрахунку 0,3 % за 

кожен день за весь строк користування Кредитом. 

При порушенні строку сплати процентів за Акційним тарифним планом «Абсолютний нуль-

2», Клієнту проводиться перерахунок процентів за користування Кредитом із розрахунку 0,6 % за 

кожен день за весь строк користування Кредитом. 

Після спливу строку користування Кредитом на умовах Акційного тарифного плану клієнт 

оформлює договори фінансового кредиту та застави на умовах будь-якого діючого тарифного 

плану. 

При укладанні Договору фінансового кредиту та застави за Акційним тарифним планом 

оцінка заставного майна здійснюється за діючими тарифними планами, яким відповідає статус 

клієнта та стан заставного майна, а саме : 

- при оформленні договору фінансового кредиту під заставу золота для оцінки 

заставного майна використовуються тарифний план «Стартовий» 2 категорія; 

- при оформленні договору фінансового кредиту під заставу срібла – тарифний план 

«Легкий»; 

- при оформленні договору фінансового кредитування під заставу техніки – тарифний 

план «Максі Техніка». 

Клієнти, які оформлюють договір фінансового кредиту та застави на умовах Акції 

«Підвищена оцінка 120%», не мають можливості скористатися даним Акційним тарифним планом.  

Організатор має право вимагати від клієнта, який скористався Акційним тарифним планом 

надання інформації, необхідної для виконання своїх зобов’язань, згідно його умовам. Організатор 

не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне 

виконання своїх зобов'язань, передбачених Акційним тарифним планом, якщо таке невиконання або 

затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням надзвичайних та невідворотних 

обставин, що об’єктивно знаходяться поза його контролем (надалі – «Форс-Мажор»). При цьому 

обставинами Форс-Мажору вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання 

зобов'язань Організатора, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або 

випадками, що знаходяться поза контролем Організатора та не існували на момент початку дії 

Акційного тарифного плану, включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна 

погроза такого конфлікту, масові заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, 

воєнні дії, страйки, встановлення блок-постів та інших кордонів на території України, блокування 

об'єктів поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події викликані винятковими 



погодними умовами і стихійним лихом тощо. Організатор не несе відповідальності за можливі 

проблеми технічного характеру, які можуть вплинути на користування даним Акційним тарифним 

планом. 

 

Інші умови: 

Інформування щодо умов Акційного тарифного плану, здійснюється за допомогою 

анонсування та розміщення офіційних умов на web-сайті, що знаходиться за адресою: 

https://lombard1.com.ua/ або у всіх відокремлених підрозділах Ломбарду «Перший», та розміщення 

скороченої інформації щодо умов у рекламних матеріалах. У випадку виникнення ситуації, що 

допускає неоднозначне тлумачення цих умов і/або питань, остаточне рішення приймається 

Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. Організатор має право змінити 

ці умови, про що завчасно (за 3 робочі дні) зобов’язується повідомити шляхом розміщення 

відповідної інформації на сайті https://lombard1.com.ua/. Клієнти, що оформили договори 

фінансового кредиту та застави на умовах Акційного тарифного плану приймають на себе обов’язок 

самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на сайті. 

 

 

Директор                                                                                                    Д.В. Сальніков 

https://lombard1.com.ua/
https://lombard1.com.ua/

