
Позичальник ___________________ 
 

 

  

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ № __________ 

 

м. __________                                                                                                             “__” _________ 20___ року   

 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД-ЮА" КОВАЛЕНКО, КИРПИЧОВА І КОМПАНІЯ", 

ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців - 

41477318, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Короленка, буд. 1, що 

іменується у подальшому "Ломбард", в особі _____________________, що  діє на підставі Довіреності, з 

однієї сторони, та 

Фізична особа _________________, паспорт серії ____________,виданий 

____________________________ «__»____________ року, зареєстроване місце проживання:_________, 

РНОКПП_________________, який діє на підставі паспорта громадянина України та власного 

волевиявлення, що іменується у подальшому "Позичальник", з другої сторони, уклали цей договір про 

наступне: 

 

1. Предмет та умови договору 

1.1. Ломбард зобов'язується надати грошові кошти (фінансовий кредит) Позичальникові у розмірі та на 

умовах, встановлених договором, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити 

проценти за користування ним. 

1.2. Відповідно до ст. 524 Цивільного кодексу України сторони вирішили визначити грошовий еквівалент 

зобов’язання в іноземній валюті - доларах США. 

1.3. Ломбард передав на умовах цього Договору у власність Позичальникові на його поточний рахунок 

грошові кошти у національній валюті України в сумі ________ (_________) гривень ____ копійок, 

що є еквівалентом суми  ______________ (_____________) доларів США __ центів, за  курсом 

продажу долару США, розміщеному на офіційному сайті Приватбанку (https://privatbank.ua/) на день 

підписання цього договору. Позичальник зобов’язується повернути Ломбарду у термін до 

«___»____________року суму грошових коштів (суму позики) у національній валюті України, яка є 

еквівалентом суми __________(________) доларів США __ центів  за курсом продажу долару США, 

розміщеному на офіційному сайті Приватбанку (https://privatbank.ua/) на день  сплати та проценти за 

користування кредитом. 

1.4. У зв’язку з тим, що у зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, і передбачено 

повернення суми боргу у національній валюті України, остання у такому випадку буде визначається 

за курсом продажу долару США, розміщеному на офіційному сайті Приватбанку 

(https://privatbank.ua/) на день  сплати. 

1.5. Забезпеченням зобов’язань Позичальника за цим Договором є застава майна Позичальника згідно 

Договору застави / Договору іпотеки. У випадку, якщо після звернення стягнення та реалізації 

предмету застави / іпотеки, виручених коштів буде недостатньо для повного задоволення вимог 

Ломбарду, останній може отримати задоволення за рахунок іншого майна Позичальника. 

 

2. Плата за користування фінансовим кредитом 

2.1. За користування фінансовим кредитом встановлюється плата (проценти) в розмірі _____% від суми 

фінансового кредиту за добу (денна ставка). 

2.2. Одноразова комісія за перерахування коштів - _____% від суми кредиту. 

2.3. Розмір річної процентної ставки за користування фінансовим кредитом за умови вчасного виконання 

Позичальником своїх зобов'язань за договором фінансового кредиту визначається наступним чином: 

Р.ст = Д.ст. х 365(або 366), де Р.ст. – річна ставка, Д.ст. – денна ставка, 365 – кількість днів у році, 366 

– кількість днів у високосному році. 

 

3. Права, обов'язки та відповідальність Сторін 

3.1. Позичальник зобов'язується: 

3.1.1. Повернути Ломбарду фінансовий кредит (грошові кошти) у тій сумі, що встановлено цим 

Договором у повному обсязі, в термін, встановлений пунктом 1.3 цього договору, в порядку, що 

встановлений цим Договором, та сплатити проценти за користування кредитом згідно 

нижченаведеного графіку в еквіваленті гривні:  

Дата платежу 
Сума щомісячного платежу в 

доларах США 

Сума погашення кредиту 

в доларах США 

Сума процентів доларах 

США 

    

    

https://privatbank.ua/
https://privatbank.ua/
https://privatbank.ua/


Позичальник ___________________ 
 

Підсумок:    

3.1.2. Кожний черговий платіж сплачується Позичальником на поточний рахунок Ломбарду, в термін 

до ____________ числа місяця включно, в національній валюті України, і який розраховується як 

еквівалент суми платежу в доларах США за курсом продажу долару США, розміщеному на 

офіційному сайті Приватбанку (https://privatbank.ua/) на день  сплати. Якщо після спливу терміну 

чергового платежу Позичальник не здійснить його повернення Позикодавцю, йому нараховується 

пеня у розмірі 1% (один відсоток) від розміру простроченої суми. Пеня нараховується за кожен 

день прострочення, включаючи день погашення заборгованості. Позичальник повинен сплатити 

пеню за цим договором за першою вимогою Позикодавця. 

3.2. Позичальник має право: 

3.2.1. Достроково в будь-який день до настання терміну повернення, повернути суму фінансового 

кредиту та нараховані проценти за користування ним, попередивши про це Ломбард за один 

банківський день. 

3.3.  Підписанням цього Договору Позичальник надає Ломбарду з метою належного здійснення останнім 

своєї діяльності згоду на збір, зберігання, використання, поширення, обробку іншим чином 

інформації та відомостей, які стосуються Позичальника та стали відомі Ломбарду в процесі надання 

послуг Позивальнику (в тому числі тих, що згідно із законодавством України відносяться до 

персональних даних), включаючи розкриття таких відомостей та інформації уповноваженим 

державним органам, в т ч. правоохоронним та контролюючим органам. 

3.4. Підписанням цього договору Позичальник підтверджує, що він ознайомлений з правами і 

обов’язками, передбаченими Законом України «Про захист прав  споживачів» та  повідомлений про 

включення інформації про нього до бази персональних даних та мету збору цих даних і відмовляється 

від додаткового письмового повідомлення щодо включення інформації про нього до бази 

персональних даних, а також засвідчує, що ознайомлений зі своїми правами та обов'язками за 

Законом України "Про захист персональних даних". 

3.5. 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. 

3.6. За невиконання (неналежне виконання) умов цього договору сторони несуть відповідальність 

передбачену цим договором, договором застави та актами цивільного законодавства. 

3.7. У разі порушення Позичальником грошового зобов'язання за цим Договором, відповідно до ст. ст. 

549, 625 Цивільного кодексу України, Позичальник  сплачує основну суму боргу з урахуванням 

індексу інфляції за весь час прострочення, три проценти річних від простроченої суми, а також 

неустойку у вигляді пені, встановленої  в п. 3.1.2. цього Договору. 

3.8. Відповідно до ст. 534 Цивільного Кодексу України, у разі недостатності суми проведеного платежу 

для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі ця сума погашає вимоги Ломбарду у такій 

черговості:  

3.8.1. У першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання; 

3.8.2. У другу чергу сплачуються проценти і неустойка; 

3.8.3. У третю чергу сплачується основна сума боргу. 

 

4. Інші умови 

4.1. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної 

із сторін. 

4.2. Цей договір може бути змінений за згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди, яка є 

невід’ємним додатком до цього договору. 

4.3. Строки користування фінансовим кредитом за договором можуть бути змінені (пролонговані) за 

згодою сторін на умовах обов'язкової сплати процентів за використаний строк надання фінансового 

кредиту, вказаний у п. 3.1 цього договору, та перерахування суми кредиту на новий строк шляхом 

укладання нового договору. 

4.4. Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Підставами припинення дії договору 

є повний розрахунок за кредитом, процентами за користування кредитом та нарахованими 

обов'язковими платежами згідно цього договору та договору застави. 

4.5. Цей договір може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням суду в порядку, визначеному 

актами цивільного законодавства. 

4.6. Підписанням цього договору Позичальник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з 

Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ПОВНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД-ЮА" КОВАЛЕНКО, КИРПИЧОВА І КОМПАНІЯ ". 

https://privatbank.ua/


Позичальник ___________________ 
 

4.7. Підписанням цього договору Позичальник підтверджує, що він ознайомлений з інформацією, 

зазначеною в ч. 2 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг". 

4.8. Сторони домовились, що з метою реалізації своїх прав  та виконання своїх обов’язків за цим 

договором будь-які повідомлення, документи,  інформація тощо вважається переданою однією 

стороною і отриманою іншою стороною, а відповідна сторона вважається повідомленою у письмовій 

формі одним або декількома із способів, зазначених нижче за вибором сторони - відправника: 

4.8.1. Шляхом відправлення рекомендованого повідомлення або цінного листа з описом вкладення 

«Укрпоштою» або повідомлення «Новою поштою» або за допомогою кур’єрської служби на 

адресою сторони, вказаною в цьому договорі. 

4.8.2. Шляхом відправлення електронного повідомлення на електронну адресу або на телефонний 

номер Сторони, зазначені в цьому договорі. Сторони вважаються належним чином повідомленими 

у письмовій формі навіть у випадку відмови від отримання повідомлення або відсутності Сторони 

за адресою, вказаною в цьому договорі.  

4.8.3. Сторони дійшли згоди, що підтвердженням безспірності повернення Позичальником кредиту у 

повному обсязі, буде власноручна розписка уповноваженої особи Ломбарду на екземплярі 

договору Позичальника про погашення фінансового кредиту в повному обсязі.  

 

5. Адреси та реквізити сторін 

 

Ломбард 

 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД-ЮА" 

КОВАЛЕНКО, КИРПИЧОВА І КОМПАНІЯ " 

рахунок в ПАТ  КБ «ПРИВАТБАНК» 

ЄДРПОУ 41477318,  

№ 26508050200827, МФО 305299, 

Тел. +38 (098) 6871020;  

email: credcenterua@gmail.com 

 

_________________________ (ПІБ) 

Позичальник: 

 

ПІБ______________________________________                                               

Рахунок №_____________ в _________________  

ЄДРПОУ банку_________, МФО_____________                                               

тел._____________, email:___________________ 

email 

 

___________________________ (ПІБ) 

                    (підпис)                                                                            (підпис) 

 

М.П. 


