Договір 1 «Про надання ломбардом фінансового кредиту»
«Кредитодавець» Повне товариство «Ломбард «К
»
«
»
». Код
ЄДРПОУ: 38606701. Місцезнаходження: 01019,м. К , в .
, буд. 19, з одного боку, та «Позичальник» , з іншого боку,
уклали цей договір (далі - Договір 1) про надання ломбардом фінансового кредиту.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
Кредитодавець зобов’язується надати грошові кошти готівкою (надалі -Фінансовий кредит) Позичальнику у розмірі та на умовах, встановлених цим
договором, а Позичальник зобов’язується повернути отриманий фінансовий кредит готівкою та сплатити проценти.
Забезпеченням зобов’язань Позичальника за Договором 1 є заклад майна Позичальника згідно договору «Закладу майна до ломбардної установи»
(далі - Договір 2). Надання фінансового кредиту здійснюється за умови подання особисто Позичальником документу, що посвідчує його особу, вказує
місце проживання, а також документу про присвоєння ідентифікаційного номеру.
ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:
Позичальник зобов’язується повернути Кредитодавцю суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом не пізніше зазначеної
дати, при цьому якщо датою повернення Кредиту є не робочий день Кредитодавця, то датою повернення вважається його перший наступний
робочий день. Страхування майна Позичальника, що передане в заклад у забезпечення виконання зобов’язань за цим договором Кредитодавцем не
проводиться, що не обмежує права Позичальника на страхування цього майна самостійно та за свій рахунок.
Позичальник має право: достроково повернути суму Кредиту та сплатити проценти за користування Кредитом, виходячи з фактичного терміну
користування Кредитом; подовжити термін дії Договору 1, за умови повного погашення заборгованості щодо сплати процентів за користування Кредитом,
при цьому Сторонами укладається додаток до Договорів 1 та 2, що змінює відповідні зобов`язання Позичальника перед Кредитодавцем.
Кредитодавець набуває право звернення стягнення на предмет закладу згідно Договору 2, якщо на момент закінчення строку договору фінансового
кредиту зобов'язання позичальника за договором не виконані в повному обсязі.
У разі, якщо Позичальник прострочив, а Кредитодавець не звернув стягнення на закладене майно Позичальника згідно Договору 2,
Позичальник продовжує сплачувати Кредитодавцю проценти, виходячи з фактичного терміну користування Кредитом до моменту повного
виконання своїх зобов’язань по Договору1 та/або до моменту звернення стягнення на Предмет закладу. Сума процентів за користування Кредитом
нараховується Кредитодавцем в день погашення Кредиту чи подовження Договору 1, при цьому враховується як перший день надання Кредиту/
подовження дії Договору 1 так і день погашення Кредиту/сплати процентів за користування Кредитом при подовженні Договору 1, але в будь-якому
випадку мінімальним строком для такого нарахування є один календарний день.
Клієнт підтверджує, що всі документи, надані для оформлення Фінансового кредиту є справжніми та дійсними, що він є особою, яка володіє повною
дієздатністю відповідно до чинного законодавства України та усвідомлює значення своїх дій, повністю розуміє умови договору, а також те, що цей договір
не є правочином, який вчинено під впливом тяжкої обставини, під впливом насильства або обману. Позичальник повідомлений про кримінальну
відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами (ст.222 Кримінального кодексу України), зокрема за надання недостовірної інформації з метою
одержання фінансового кредиту.
Позичальник несе відповідальність за порушення строку повернення кредиту майном, яке передане в заклад. У разі звернення стягнення та реалізації
закладеного майна нарахування процентів за користування кредитом припиняється, а його зобов’язання за цим Договором вважаються погашеними. У
випадку вилучення Предмету з володіння Кредитодавця ( вилучення правоохоронними та іншими компетентними органами),і в наслідок чого
унеможливлюється звернення стягнення на Предмет, Позичальник зобов’язується в повному обсязі виконати всі фінансові зобов’язання перед
Кредитодавцем, передбачені в Договорі 1.
Підписуючи даний договір, Позичальник, як суб’єкт персональних даних, дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ПТ
«Ломбард «Кредитор» Т
«Ювелір-Інвест», як володільцем бази персональних даних, всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки та відмовляється від додаткового
письмового повідомлення щодо включення інформації про нього до бази персональних даних, а також додаткового повідомлення щодо передачі таких
даних третім особам.
Укладаючи цей договір Позичальник підтверджує, що ознайомлений з Внутрішніми правилами про надання фінансових та супутніх послуг
ломбардом. Інформація, зазначена в частині другій ст.12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
Позичальником отримана.
Дані Договору 1 є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством
України. Договір 1 вважається укладеним з дати підписання Сторонами. Договір 1 може бути достроково припинено в у разі повного виконання
Позичальником своїх зобов’язань за цим договором чи відповідно до закону, але у будь-якому випадку Договір 1 діє до моменту фактичного задоволення
грошових вимог Кредитодавця до Позичальника у повному обсязі. Договір 1 складено у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної зі
Сторін.
Договір 2 «Закладу майна до ломбардної установи»
Відповідно до Договору1 «Про надання ломбардом фінансового кредиту»,
укладеного між Кредитодавцем та Позичальником
(надалі –Договір 1) Сторони цього Договору - далі: Закладоутримувач та Закладодавець, уклали даний договір «Закладу майна до ломбардної
установи» (далі Договір 2), про наступне:
Закладодавець передає у володіння Закладоутримувачу майно, яке є предметом закладу (далі – Предмет). Опис та характеристики Предмету, наведені
нижче. Опис каміння, яке є складовою частиною Предмету, здійснюється лише у разі, якщо каміння є дорогоцінним.
Предмет оцінюється за взаємною згодою Закладоутримувача та Закладодавця згідно опису Предмету в межах максимальної оцінної вартості,
встановленої згідно відповідних правил Закладоутримувача.
Закладодавець заявляє, що Предмет є його власністю, при цьому право власності на Предмет набуто Закладодавцем правомірно. Предмет в суперечці чи
під забороною на відчуження не знаходиться, по відношенню до Предмету відсутні права та вимоги третіх осіб.
Заклад Предмету є забезпеченням зобов’язань Закладодавця, як Позичальника, перед Закладоутримувачем, як Кредитодавцем, за
Договором 1, у вигляді зобов’язань щодо повернення суми Фінансового кредиту , сплати суми процентів за користування Кредитом не пізніше зазначеної
дати. Закладоутримувач не вправі користуватися Предметом закладу.
ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:
Закладоутримувач зобов’язується:
- належним чином зберігати Предмет; за втрату Предмета нести відповідальність перед Закладодавцем у розмірі оцінної вартості Предмету, встановленої
згідно опису Предмету, а за недостачу або ушкодження Предмету – у розмірі суми на яку знизилася його оцінна вартість, якщо він не доведе, що втрата
або пошкодження виникло внаслідок випадкуабо непереборної сили;
- негайно повернути Закладодавцю Предмет при виконанні ним своїх зобов’язань за Договором 1 у повному обсязі та у визначений у Договорі1 строк.
У разі невиконання Закладодавцем, як Позичальником, своїх зобов’язань за Договором 1 у повному обсязі та у визначений строк, Закладоутримувач
з метою погашення Фінансового кредиту, а також процентів за користування фінансовим кредитом, відшкодування збитків та інших витрат, понесених
внаслідок невиконання Закладодавцем, як Позичальником, зобов’язань по Договору 1, має право без додаткового попередження Закладодавця звернути
стягнення на закладене майно шляхом набуття права власності на Предмет за ціною, що дорівнює сумі виданого, але не повернутого кредиту та/або його
примусового відчуження, при цьому засіб відчуження обирається Закладоутримувачем на його власний розсуд, або іншим способом, що не суперечить
чинному законодавству України.
У разі, якщо Закладодавець як Позичальник прострочив, а Закладоутримувач вже здійснив передпродажну підготовку Предмету, Закладодавець
втрачає право вимагати виконання Закладоутримувачем зобов`язань, передбачених Договором 2 - стосовно недостачі та/або ушкодження Предмету.
Дані Договору 2 є конфіденційною інформацією та можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України. Договір 2
вважається укладеним з дати підписання Сторонами та діє до моменту припинення Договору 1. Цей договір може бути достроково припинено відповідно до закону.
Договір 2 складено у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної зі Сторін.
Підписи сторін:
Кредитодавець/Закладоутримувач _______________ /П.І.Б.,підпис/
підпис/

Позичальник/Закладодавець ________________ /П.І.Б.,

