
ДОГОВІР 
ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТА ЗАСТАВИ № _________ 

м. _________________        «____» _______________ 20__ року  
Кредитодавець (Заставодержатель) – ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД № 1» ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТРАКТ – ГРУП» І КОМПАНІЯ», в особі представника 
відокремленого підрозділу № ___ , що діє на підставі довіреності № ____ від «__»_______20__ р., з одного боку, 
та  
Позичальник (Заставодавець), _________________________, ___________р.н., з іншого боку, надалі разом 
іменовані Сторони, окремо – Сторона, уклали цей Договір фінансового кредиту та застави (надалі - Договір) на 
наступних умовах: 
1. Кредитодавець надає Позичальнику на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності грошові 
кошти (надалі – Кредит) у сумі, зазначеній у Специфікації (прийняття предмету застави), яка є додатком та 
невід’ємною частиною Договору (надалі – Специфікація) для задоволення власних потреб Позичальника на умовах 
даного Договору, а Позичальник зобов’язується повернути Кредит та суму процентів за кожний день користування 
Кредитом у строк, передбачений Договором.  
2. Всі розрахунки між Сторонами за Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України 
– гривні. Кредит надається за вибором Позичальника у наступній формі: 2.1. у готівковій формі шляхом передачі 
грошових коштів Позичальнику з каси відокремленого підрозділу Кредитодавця; 2.2. у безготівковій формі шляхом 
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. 
3. Договірний строк користування Кредитом, розмір процентів за кожний день користування Кредитом, який 
залежить від фактичного строку його користування, та форма надання Кредиту зазначені у Специфікації. 
4. Нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється щоденно за кожен день користування Кредитом: 
з дня його надання до дня повернення включно.  
5. Загальна сума процентів за користування Кредитом розраховується шляхом додавання сум процентів, 
нарахованих за кожний день користування Кредитом (заокруглених за правилами, передбаченими чинним 
законодавством України) з дня його надання до дня повернення включно. 
6. Оплата Позичальником суми Кредиту, процентів та інших платежів, передбачених Договором, здійснюється 
будь-яким зручним для Позичальника способом, а саме у вигляді: 6.1. готівкового розрахунку шляхом внесення 
Позичальником грошових коштів в касу будь-якого відокремленого підрозділу Кредитодавця; 6.2. безготівкового 
розрахунку в Особистому кабінеті на сайті Кредитодавця; 6.3. безготівкового розрахунку шляхом перерахування 
Позичальником грошових коштів на розрахунковий рахунок Кредитодавця, зазначений у цьому Договорі. 
7. Позичальник зобов’язується повернути суму Кредиту Кредитодавцю у день, зазначений у п. 3 Специфікації. 
Днем повернення Кредиту є день фактичного отримання Кредитодавцем повної оплати за даним Договором від 
Позичальника.  
8. У разі невиконання Позичальником зобов'язань, щодо повернення Кредиту, у дату повернення Кредиту, 
зазначену у п. 3 Специфікації, Кредитодавець не припиняє нарахування процентів за кожний день користування 
Кредитом та може нараховувати відсотки за кожний день прострочення сплати Кредиту, розмір яких зазначений у 
п. 9 Специфікації.  
Кредитодавець при зверненні стягнення на заставне майно додатково має право нарахування штрафу за 
прострочення виконання Позичальником зобов’язань щодо повернення Кредиту, розмір якого розраховується за 
формулою: 

У разі надання Кредиту під заставу майна, яке 
вироблено з дорогоцінних металів 

У разі надання Кредиту під заставу будь-якої техніки 

Штраф = РЦ * В - (СК +%), де: 
РЦ - роздрібна ціна 1 грама відповідної категорії 
дорогоцінного металу, зазначеного на сайті  
https://goldstock.com.ua/ на дату звернення стягнення 
на таке майно; В – вага предмету застави; СК - сума 
Кредиту; % - сума процентів за весь строк 
користування Кредитом, зазначений у п. 2 
Специфікації. 

Штраф = РЦ  - (СК +%), де: 
РЦ - роздрібна ціна аналогічного за характеристиками 
майна (техніки), зазначена на сайті  https://myt.com.ua/ на 
дату звернення стягнення на таке майно; СК - сума 
Кредиту; % - сума процентів за весь строк користування 
Кредитом, зазначений у п. 2 Специфікації. 

9. Умови Договору, зазначені у Специфікації, можуть бути змінені Сторонами шляхом підписання іншої 
Специфікації, яка є додатком та невід’ємною частиною Договору, за умови повної сплати Позичальником 
заборгованості за весь строк користування Кредитом. Зокрема, шляхом підписання іншої Специфікації, Сторонами 
може бути змінено: суму Кредиту (за умови, що сума кредиту не повинна перевищувати оціночну вартість 
предмету застави), строк користування Кредитом, процент за кожний день користування Кредитом, суму процентів 
за весь строк користування Кредитом, загальну суму до сплати за Договором та відсотки за кожний день 
прострочення сплати Кредиту.  
10. При надходженні до Кредитодавця коштів від Позичальника, Кредитодавець направляє такі кошти на 
погашення боргових зобов’язань за Договором у відповідності до черговості погашення грошових зобов’язань за 
Договором.  
11. Черговість погашення грошових зобов’язань Позичальника: 11.1. у першу чергу – штрафні санкції та відсотки 
за кожний день прострочення сплати Кредиту; 11.2. у другу чергу –  проценти за кожний день користування 
Кредитом; 11.3. у третю чергу - сума Кредиту. 



12. Позичальник має право достроково повернути Кредит Кредитодавцю та сплатити проценти за кожний день 
користування Кредитом. 
13. Якщо Позичальником сплачено Кредитодавцю грошові кошти у розмірі, що перевищує суму, необхідну для 
виконання ним грошових зобов’язань за Договором, Позичальник має право письмово звернутись до Кредитодавця 
з проханням повернення суми переплати з обов’язковою вказівкою свого ПІБ, РНОКПП, номеру та дати Договору, 
розміру переплати та порядку її отримання: готівково або безготівково (у випадку безготівкового отримання – 
банківські реквізити для перерахування). Якщо Позичальник протягом строку позовної давності (3 роки) не 
звернувся до Кредитодавця з вимогою повернення йому суми переплати, Позичальник позбавляється права на 
отримання зазначеної суми. 
14. Кредит надається Позичальнику на власні потреби під заставу майна, зазначеного у п. 8 Специфікації. Предмет 
застави передається на зберігання Кредитодавцю в день укладення Договору і знаходиться на зберіганні в 
останнього протягом всього строку дії Договору. Майно, що передається Кредитодавцю в якості предмету застави 
за Договором, оцінено за згодою Сторін у розмірі оціночної вартості, яка визначена у п. 7 Специфікації. 
Кредитодавець несе перед Позичальником відповідальність за збереження майна у розмірі його оціночної вартості. 
Факт передачі майна у заставу підтверджується підписанням Сторонами Договору та Специфікації. 
15. Позичальник гарантує, що майно, що передається Кредитодавцю в якості предмету застави за Договором, 
належить йому на праві приватної власності; набуте ним на законних підставах; не перебуває у спільній власності; 
не є предметом судового спору; не знаходиться під забороною володіння, користування та розпорядження та 
відсутність прав та/або претензії третіх осіб, подій, що створюють загрозу належному виконанню Договору, про 
які Позичальник не повідомив Кредитодавця. 
16. У разі невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов’язань за Договором, Позичальник 
надає Кредитодавцю право переуступити свої права вимоги до Позичальника своїм Правонаступникам шляхом 
укладання договорів переуступлення прав вимоги (цесії), факторингу, тощо без отримання додаткової згоди на це 
Позичальника.  
17. У разі невиконання Позичальником своїх грошових зобов'язань, задоволення вимог Кредитодавця або його 
Правонаступників, здійснюється шляхом звернення стягнення на майно, передане у заставу у передбачений 
чинним законодавством України спосіб, зокрема, але не виключно шляхом його відчуження, продажу на користь 
третіх осіб, включаючи продаж за договором комісії. Порядок, спосіб такого відчуження, вартість реалізації 
заставленого майна, тощо визначається Кредитодавцем (його Правонаступником), як Заставодержателем, 
самостійно. Для таких цілей, Позичальник надає право Кредитодавцю (його Правонаступнику) на вчинення 
правочинів від його імені щодо відчуження (продажу) належного Позичальнику заставленого майна.  
18. За рахунок предмета застави Кредитодавець (його Правонаступник) має право задовольнити в повному обсязі 
свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів за користування 
Кредитом, відсотків за прострочення, штрафів, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, 
необхідних витрат на утримання заставного майна, а також витрат, понесених у зв'язку із пред'явленням вимоги чи 
зверненням стягнення на майно, переданого у заставу. 
19. Позичальник надає Кредитодавцю, його Правонаступникам або третім особам право здійснення поліпшення 
(перетворення), передпродажної підготовки майна, що передано Кредитодавцю в якості предмету застави за 
Договором, з дати прострочення Позичальником виконання своїх зобов’язань за Договором.  
20. Документом, що підтверджує факт повної або часткової сплати Кредиту, є платіжний документ виданий 
Кредитодавцем. Документом, що підтверджує факт повернення предмету застави Позичальнику є Специфікація 
повернення предмету застави, підписана обома Сторонами. 
21. Дані, зазначені в Договорі, є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, 
передбачених діючим законодавством України.  
22. Позичальник шляхом власноручного підпису на цьому Договорі підтверджує, що він ознайомлений з 
Правилами надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту та застави Кредитодавця.  
23. Позичальник надає згоду на використання та обробку своїх персональних даних Кредитодавцем для 
підтвердження повноважень, виконання умов цього Договору та для цілей запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення.  
24. Позичальник надає згоду на використання, обробку та передачу третій особі Кредитодавцем персональних 
даних Позичальника виключно для підтвердження повноважень та виконання умов Договору, та у рамках Закону 
України «Про захист персональних даних».  
25. Інформація, зазначена в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг», в пункті 9 частини третьої статті 9 Закону України «Про споживче кредитування» 
Позичальнику надана до укладання Договору. 
26. Позичальник повідомлений про кримінальну відповідальність за ст. ст. 190, 222, 358 КК України, зокрема, за 
надання недостовірної інформації для отримання фінансового кредиту, подання підроблених документів для 
отримання фінансового кредиту. 
27. З питань, які не врегульовані Договором та Специфікацією, сторони керуються діючим законодавством 
України. 
28. Договір вважається укладеним з дати його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх 
зобов’язань за Договором.  



29. Договір припиняється його належним виконанням або з інших підстав, встановлених чинним законодавством 
України. Договір може бути достроково розірваний виключно за взаємною згодою Сторін. 
Позичальник має право розірвати Договір в односторонньому порядку або відмовитись від Договору протягом 14 
(чотирнадцяти) днів з дня його укладання виключно у випадку повного погашення заборгованості за Договором 
(відсотків за кожний день прострочення сплати Кредиту, процентів за кожний день користування Кредитом та суми 
Кредиту). 
30. У разі здійснення задоволення вимог Кредитодавця за рахунок майна, що є предметом застави за Договором, 
зобов'язання Позичальника вважаються повністю виконаними, а Договір - припиненим. Зобов’язання 
Позичальника (Заставодавця) обмежуються вартістю предмета застави. 
31. Кредитодавець несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору згідно чинного 
законодавства України. Кредитодавець зобов'язаний виконувати вимоги ЗУ «Про захист прав споживачів». 
Позичальник має право на звернення до Національного банку України у разі порушення Кредитодавцем (його 
Правонаступником) та/або колекторською компанією законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому 
числі порушення вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог 
щодо етичної поведінки), а також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу 
у процесі врегулювання простроченої заборгованості. 
32. Будь-які пропозиції Позичальнику про зміну істотних умов Договору здійснюються протягом 10 (десяти) днів 
з дати його укладання, шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу 
встановити дату відправлення такого повідомлення. 
33. Листування між Сторонами Договору здійснюється за адресами, зазначеними в цьому Договорі та/або за 
іншими адресами, про які Сторони повідомили одна одну в письмовому вигляді. Позичальник надає свою згоду на 
отримання від Кредитодавця (його Правонаступника) повідомлення/листування у вигляді СМС-повідомлень за 
допомогою мобільного зв’язку, направлення відповідних текстових повідомлень за допомогою мессенджерів 
(Viber, WhatsApp, тощо), або шляхом направлення електронного листа на e-mail позичальника, які також 
вважаються належним повідомленням/листуванням за Договором, що прирівнюється Сторонами до письмового 
повідомлення. Датою отримання Позичальником повідомлення направленого на e-mail, є дата що настане раніше: 
- дата отримання відповідного електронного листа поштовим сервером одержувача,  
- другий день з моменту відправлення повідомлення, якщо протягом 2 робочих днів з часу відправлення 
повідомлення (листа), Кредитодавець (його Правонаступник) не одержує повідомлення в електронній формі про 
неможливість доставлення повідомлення (листа). Ризик неодержання повідомлення (листа) внаслідок зміни e-mail 
позичальника, або втрати доступу до нього, покладається на Позичальника. На адресу електронної пошти, 
повідомлення (листи) направляються у вигляді електронного документа, створеного відповідно до Закону України 
«Про електронні документи та електронний документообіг», підписаного кваліфікованим електронним підписом 
уповноваженого представника (керівника) Кредитодавця (його Правонаступника), який прирівняний до 
власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».  
34. Кредитодавець (його Правонаступник) має право звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, 
передбачених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування», з метою інформування про необхідність 
виконання Позичальником зобов’язань за цим Договором. 
Кредитодавцю (його Правонаступнику) заборонено повідомляти інформацію про укладення Позичальником цього 
Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є 
стороною цього Договору, окрім випадків, передбачених Законом України «Про споживче кредитування». 
35. Договір укладено українською мовою у двох автентичних примірниках – по одному для кожної із Сторін. Будь-
які зміни до Договору набувають чинності з моменту їх підписання Сторонами. 
36. Реквізити та підписи сторін: 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК 
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД № 1» 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТРАКТ – ГРУП» І 
КОМПАНІЯ» 
місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто 
Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 26Г 
Код ЄДРПОУ: 43521651 
Ліцензія від 09.04.2020 р. (розпорядження 
Нацкомфінпослуг № 673) 
Адреса відокремленого підрозділу № _____: 
_______________________________________;  
ЄДРПОУ _________;   
п/р UA913282090000026506000000068 в АБ 
«Південний», адреса банку : м. Одеса, вул. 
Краснова, 6/1 
Представник за довіреністю ____________________              
_____________________ 
                                                                                                
(підпис)                        

ПІБ____________________________ 
РНОКПП _______________________ 
Адреса реєстрації_______________ 
Фактичне місце проживання____________ 
_____________________________________ 
Документ, що посвідчує особу (номер, серія, дата та 
орган видачі):_____________ 
e-mail: ______________ 
 

_____________________________ 
(підпис) 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Лінія відриву 
Цим підписом засвідчую, що примірник укладеного Договору фінансового кредиту та застави № ___ від _______ 
мені надано до початку надання фінансової послуги. 
 _____________________ (підпис)                                       ПІБ Позичальника 


