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Специфікация складена у двох ідентичних примірниках - по одному для кожної Сторони, які є невід'ємною частиною Договору.

Реквізити та підписи сторін: ПОЗИКОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК

Оціночна вартість предмету застави: грн

Опис предмету застави:

Супровідні послуги Кредитодавця – відсутні. Сторони домовились, що страхування предмету застави не здійснюється.

Відсотки за кожний день прострочення сплати Кредиту: 0 %

Штраф у випадку звернення стягнення на предмет застави визначається згідно п. 6.10 Оферти.

Позичальник згоден та немає жодних заперечень щодо опису та оціночної вартості майна, що є предметом застави, а також розміру та

порядку нарахуваня процентів за фактичний строк користування Кредитом. Оферта містить всі інші, окрім зазначених у цій Специфікації,

умови Договору, якими Сторони повинні керуватися при врегулюванні правовідносин, що випливають з цього Договору. Підписанням

Специфікації Позичальник підтверджує та визнає, що: ознайомлений з Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах

фінансового кредиту, та Офертою, з інформацією, зазначеною в ч. 2 ст.12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг», в п. 9 ч. 3 ст. 9 ЗУ «Про споживче кредитування», ЗУ «Про захист прав споживачів» (в т.ч. шляхом надання доступу до

такої інформації на веб-сайті Кредитодавця: https://l1.ua/) до моменту укладення цього Договору та вона йому зрозуміла; Позичальник надає

Кредитодавцю право переуступити свої права вимоги до Позичальника своїм Правонаступникам без отримання додаткової згоди на це

Позичальника з дотриманням вимог п. 6.15 Оферти, а також звернути стягнення на предмет застави в спосіб та порядку, обраному

Кредитодавцем, з проведенням дій щодо предмету застави згідно п. 6.18. Оферти, не раніше ніж на наступний день після спливу

договірного строку користування кредитом, згідно п. 2 Специфікації, в т.ч. Позичальник надає право Кредитодавцю (його

Правонаступнику) на вчинення правочинів від його імені щодо відчуження (продажу) належного Позичальнику заставленого майна; надає

згоду на підписання Кредитодавцем додаткових угод до Договору, що укладатимуться в електронному вигляді у майбутньому із

застосуванням аналога власноручного підпису керівника Кредитодавця (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів

механічного або іншого копіювання) зразок якого наведений в п. 8.5 Оферти; надав згоду на обробку та передачу третій особі своїх

персональних даних Кредитодавцем у рамках ЗУ «Про захист персональних даних»;

Сума процентів за весь договірний строк 

користування Кредитом, грн.
Сума процентів за весь договірний строк користування 

Кредитом, зазначений у п. 2 Специфікації:
грн

Сума процентів змінюється відповідно до умов п.4 Специфікації залежно 

від фактичного строк користування Кредитом. Всього сума до сплати (сума Кредиту та 

сума процентів), грн.Всього сума до сплати (сума Кредиту та сума процентів за 

весь договірний строк користування Кредитом):
грн

з __ по __ день з __ по__ день з __ дня Дата повернення Кредиту

% % % Процент за кожен день користування 

Кредитом, % (протягом договірного строку 

користування Кредитом)

Договірний строк користування Кредитом: ___ календарних днів Сума Кредиту, грн.

Дата повернення Кредиту: __.__.2022 р.
Договірний строк користування Кредитом, 

кал. дні
Процентна ставка (фіксована) за кожний день користування Кредитом (в 

залежності від фактичного строку користування Кредитом):

Кредитодавець (Заставодержатель) – ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД №1» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОНТРАКТ-ГРУП» І КОМПАНІЯ», в особі представника відокремленого підрозділу № , що діє на підставі довіреності № від __р., з

одного боку, та Позичальник (Заставодавець), __________, _____р.н., з іншого боку, узгодили та підписали цю Специфікацію щодо

прийняття Кредитодавцем та передачі Позичальником предмету застави та щодо основних умов Договору про наступне:

Сума Кредиту: грн Інформація для ПІП

за умови погашення Кредиту протягом договірного 

строку користування Кредитом

з яких,

у готівковій формі: грн

у безготівковій формі: 0,00 грн. Оціночна вартість предмету застави, грн.

Додаток 1 до Публічної оферти щодо укладання договору фінансового кредиту та застави

Екземпляр Позичальника ID № _________

СПЕЦИФІКАЦІЯ (прийняття предмету застави) № від _____________р. (індивідуальна частина договору) про 

приєднання до Публічної оферти щодо укладення договору фінансового кредиту та застави.

QR код

м. _________ Телефон для довідок:

Ця Специфікація (прийняття предмету застави) (далі - Специфікація) є індивідуальною частиною договору

фінансового кредиту та застави (далі – Договір) та підтверджує укладення Договору шляхом прийняття (акцепту) всіх

умов Публічної оферти щодо укладення договору фінансового кредиту та застави, що є публічною частиною

Договору (надалі – Оферта). Повний текст Оферти доступний на сайті Кредитодавця за посиланням:

https://l1.ua/about/. Специфікація та Оферта складають разом Договір. Договір укладено при повному розумінні

сторонами його умов та наслідків укладення, із дотриманням вимог ст.ст. 207, 634, 638 ЦК України, ЗУ «Про

фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг». За Договором:

№1: ___, Проба:__, Вага: загальна:____, вставки:____, чиста:____-;



ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД №1» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТРАКТ-ГРУП» І КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 43521651

Юридична адреса: 69035 м.Запоріжжя, вул. Рекордна, буд.26Г

Ліцензія від 09.04.2020 р. (розпорядження Нацкомфінпослуг № 673)

Адреса відділення № _:______________________________код ЄДРПОУ _____

п/р: UA913282090000026506000000068 в АБ «Південний», адреса банку : м. Одеса, 

вул. Краснова, 6/1

Представник ________________, за довіреністю ___________

ПІБ: 

РНОКПП: 

Адреса реєстрації: 

Фактичне місце проживання: 

Документ, що посвідчує особу (номер, серія, дата та орган видачі): 

e-mail:

(підпис) (підпис)


