
Представник Кредитодавця__________________                                          Позичальник __________________   

                         МП                                                                                                                                                                          

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №_________ 

м. Запоріжжя                                                                                                          «___» _________ 201_р. 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МІКРОФІНАНС" І КОМПАНІЯ" (відокремлений підрозділ № _____, який знаходиться за адресою: 

_________________________), надалі за текстом іменується – Кредитодавець, в особі _____________________, що діє 

на підставі довіреності №___ від ____________________, з одного боку та 

громадянин України ________П.І.Б________, паспорт серії __ № _____, виданий ДД/ММ/РР, РНОКПП ________, 

зареєстрований за адресою:_______(надалі за текстом іменується – «Позичальник»), з іншого боку,  

разом іменуються «Сторони», окремо - «Сторона», уклали даний Кредитний договір № _____ від «___» ___________ 

202_ року (надалі за текстом іменується – «Договір») про наступне: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ 

1.1. Сума кредиту, Кредит – сума фінансового кредиту, що отримує Позичальник за Договором, у грошовому вираженні 

у гривні. 

1.2. Процентна ставка - сума, зазначена в процентному вираженні до суми Кредиту та яку Позичальник сплачує за 

кожен день користування Кредитом з дня його отримання до дня погашення включно. Процентна ставка зазначається у 

Специфікації, яка є додатком та невід’ємною частиною Договору (надалі за текстом – Специфікація). 

1.3. Проценти за користування кредитом – сума, вирахувана, як множення суми Кредиту на Процентну ставку, яку 

сплачує Позичальник Кредитодавцю за весь час користування Кредитом, з дати його отримання до дня повернення за 
умовами Договору включно. Розмір Процентів за користування кредитом зазначається у Специфікації. 

1.4. Відсоткова ставка прострочення - сума, зазначена в процентному вираженні до суми Кредиту та яку Позичальник 

сплачує за кожен день прострочення сплати Кредиту до дня його погашення включно. Розмір Відсоткової ставки 

прострочення зазначається у Специфікації. 

1.5. Відсотки прострочення – сума, вирахувана як множення суми Кредиту на Відсоткову ставку прострочення, яку 

сплачує Позичальник Кредитодавцю за кожний день прострочення сплати Кредиту. 

1.6. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути 

конкретно ідентифікована. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

2.1. Кредитодавець надає Позичальнику Кредит, а Позичальник зобов’язується повернути Кредит та Проценти за 

користування Кредитом у відповідності з умовами Договору. 

2.2. Строк повернення кредиту зазначений у Специфікації. Позичальник має право достроково Кредит без будь-якої 

додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. 

2.3. Виконання зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем за Договором, забезпечується Договором застави 

транспортного засобу (надалі - Предмет застави), а саме: 

марка  

модель  

тип  

державний номер  

колір  

рік випуску  

номер шасі (кузова, рами)  

назва органу реєстрації  

дата реєстрації  

номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу  

дата укладання договору застави   

3.ПОРЯДОК НАДАННЯ КРЕДИТУ 

3.1. Кредит надається Позичальнику у гривнях у готівковій формі через касу відокремленого підрозділу 

Кредитодавця або у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Позичальника або у 

змішаній формі (за вибором Позичальника). 

3.2. Позичальник приймає на себе обов’язок добровільного страхування власного життя від нещасних випадків та 

транспортного засобу (Предмету застави) - КАСКО на строк, який мінімум на 2 місяці перевищує строк дії Договору  (за 

умови, що рік випуску Предмету застави складає менше, ніж 10 років на момент укладання Договору), зазначивши 

ЗАСТАВОУТРИМУВАЧА вигодонабувачем за договором страхування.  

3.3. Кредит надається Позичальнику лише після укладення між Кредитодавцем та Позичальником Договору застави, 

передбаченого пунктом 2.3. та виконанням умов п. 3.2. Договору. 

4. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ, НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ 

4.1. Сума Кредиту та Проценти за користування кредитом повинні бути сплачені Позичальником у строки, що вказані у 

Специфікації, відповідно до Графіку платежів, який є додатком та невід’ємною частиною Договору.  

4.2. Погашення Суми кредиту та Процентів за користування кредитом здійснюється Позичальником за 

місцезнаходженням будь-якого відокремленого підрозділу Кредитодавця у касу готівкою або шляхом перерахування 

Позичальником грошових коштів на розрахунковий рахунок Кредитодавця. При цьому Позичальник доручає 

Кредитодавцю самостійно розраховувати розмір платежів, необхідних для виконання Позичальником зобов’язань по 
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цьому Договору (погашення Суми кредиту, сплати Процентів за користування кредитом, Відсотків прострочення за весь 

час прострочення та інших штрафних санкцій за прострочення погашення Кредиту, які передбачені Специфікацією). 

4.3. Проценти за користування кредитом нараховуються на суму щоденного залишку заборгованості за Кредитом до 

моменту фактичного його повернення Кредитодавцю (в тому числі і за період прострочення погашення Кредиту) без 

урахування зміни курсів валют. Якщо день надання та повернення суми кредиту співпадають, проценти за користування 

кредитом нараховуються відповідно до Процентної ставки на суму наданих коштів, як за один день користування ними. 

При розрахунку процентів за користування кредитом враховується день надання та враховується день погашення Суми 

кредиту. У разі невиконання Позичальником зобов'язань щодо повернення Кредиту у строки, передбачені Договором,  

4.4. Кошти, що спрямовуються Позичальником на виконання зобов’язань за Договором, перераховуються з 

додержанням наступної черговості: в першу чергу на сплату відсотків прострочення, в другу – процентів за користування 

кредитом, в третю - на погашення (повернення) суми Кредиту. 

4.5. Всі розрахунки за Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України - гривні. 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

5.1. Виконання зобов’язань за цим Договором забезпечується для Кредитодавця заставою у порядку, визначеному 

цим Договором. 

5.2. У випадку непогашення Позичальником заборгованості перед Кредитодавцем у строк, зазначений у 

Специфікації, яка є додатком та невід’ємною частиною Договору, Кредитодавець нараховує Позичальнику відсотки за 

весь строк користування грошовими коштами в порядку, визначеному Договором. Кредитодавець має право звернути 

стягнення на предмет застави у порядку, строки та спосіб, визначені Сторонами у Договорі застави, що забезпечує 

виконання грошового зобов’язання Позичальника за Договором. 

5.3. Право стягнення на предмет застави виникає у Кредитодавця на 15 календарний день після спливу дати 

повернення кредиту, зазначеної у Специфікації, яка є додатком та невід’ємною частиною Договору.  

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. У випадку порушення Позичальником п. 4.1. Договору (незалежно від наявності вини Позичальника у невиконанні 

чи неналежному виконанні зобов’язань за Договором), останній сплачує Кредитодавцю Відсотки прострочення за весь 

час прострочення сплати кредиту та штраф у порядку та розмірі, зазначеному у Специфікації.  

6.2. У випадках порушення інших умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством 

України. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

7.1. Кредитодавець зобов’язується надати суму кредиту Позичальнику в розмірі та у порядку, передбаченому умовами 

Договору. 

7.2. Кредитодавець, відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України, має право передати свої права іншій особі за 

правочином (відступлення права вимоги). Заміна Кредитодавця у зобов'язанні здійснюється без згоди Позичальника. 

7.3. Позичальник зобов’язується: 

7.3.1. повернути суму кредиту та проценти за користування ним своєчасно, в строки та на умовах, визначених цим 

Договором. 

7.3.2. у випадку порушення строків повернення суми кредиту у строки, передбачені Договором, сплатити Кредитодавцю 

Відсотки прострочення за весь час прострочення сплати кредиту. 

7.4. Позичальник має право достроково повернути суму кредиту, сплативши проценти за весь час користування 

кредитом, зазначений в Специфікації.  

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

8.1. Договір діє з дати його укладання та до «__» ________ _______р., а в частині зобов’язань, що лишилися 

невиконаними — до їх повного та належного виконання обома Сторонами. 

8.2. Дія Договору припиняється достроково його повним виконанням обома Сторонами, або в інших випадках, 

передбачених чинним законодавством України.  

8.3. Позичальник має право відмовитися від Договору протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених 

Законом України "Про споживче кредитування" та, відповідно, розірвати Договір в односторонньому порядку. В інших 

випадках одностороннє розірвання Договору не допускається. 

8.4. Договір може бути розірваний виключно за домовленістю Сторін, що оформлюється відповідною додатковою 

угодою, яка є невід’ємною частиною Договору. 

8.5. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору повинні бути оформлені у вигляді додаткових угод, які є 

невід’ємною частиною Договору. Усі усні домовленості Сторін щодо предмету Договору юридичної сили не мають. 

9.ФОРС-МАЖОР 

9.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо 

таке невиконання (неналежне виконання) сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору), що виникли 

після укладення цього Договору та знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка посилається на ці обставини, 

подібних стихійним лихам, воєнним діям, катастрофам, страйкам, актам держави (крім актів індивідуального характеру), 

тощо.  

9.2. Обставини непереборної сили (форс-мажору) мають бути підтверджені офіційним документом, виданим Торгово-

промисловою палатою України або іншим компетентним державним органом. Сторона, яка посилається на обставини 

непереборної сили (форс-мажору), повинна протягом 2 (двох) календарних днів у письмовому вигляді сповістити іншу 

Сторону про ці обставини. При невиконанні цієї умови Сторона позбавляється права посилатись на обставини 

непереборної сили (форс-мажору). 



                                                                                                                                                                    3 

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

10.1. Укладаючи цей Договір, Позичальник усвідомлює та підтверджує, що умови Договору для нього зрозумілі, 

відповідають його інтересам, є розумними та справедливими. Позичальник свідчить, що під час укладання та виконання 

цього Договору він не знаходиться під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди або збігу тяжких 

обставин. Позичальник гарантує, що на момент укладання цього Договору він не є жодним чином обмеженим законом, 

іншим нормативним актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим чинним законодавством України, способом в 

своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому. 

10.2. Сторони підтверджують, що текст Договору відображає дійсні наміри Сторін. 

10.3. Всі спори по цьому Договору, якщо вони не будуть вирішені шляхом переговорів, підлягають вирішенню у 

судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

10.4. До правовідносин Сторін за цим Договором застосовується строк позовної давності тривалістю у 10 (десять) років. 

10.5. Кожна зі Сторін зобов’язується зберігати повну конфіденційність фінансової, комерційної та іншої інформації, 

отриманої від іншої Сторони. Передача такої інформації третім особам, за винятком уповноважених законодавством 

осіб і організацій, можлива лише з письмової згоди обох Сторін, а також у випадках, передбачених діючим 

законодавством України та умовами даного Договору. 

10.6. Позичальник надає згоду на включення та обробку його персональних даних, наданих при укладанні цього 

Договору, до бази даних клієнтів Кредитодавця та їх передачу іншим суб’єктам надання фінансових послуг. 

Позичальник також підтверджує, що йому повідомлено про включення його персональних даних до бази персональних 

даних, а також про мету збору даних та осіб, яким можуть бути передані його персональні дані 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, зазначених у цьому Договорі. Позичальник також 

засвідчує, що він/вона ознайомлений(а) зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010р. 

10.7. Позичальник підтверджує, що він ознайомлений з Правилами надання коштів у позику, зокрема, на умовах 

фінансового кредиту та застави, які затверджені Кредитодавцем. 

10.8. Договір укладено українською мовою в двох автентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

11. ПІДПИСИ СТОРІН 

Кредитодавець: 

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКРОФІНАНС" І 

КОМПАНІЯ"  

Юридична адреса: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 

вул. Рекордна, буд. 26Г;  

Поштова адреса: 69019, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 

а.с. 111;  

ЄДРПОУ 41589168; Розрахунковий рахунок_IBAN 

UA353282090000026509010044839 в АБ «Південний»  

Ліцензія отримана 28.11.2017 на підставі розпорядження 

НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 4352 від 28.11.2017 року. 

Адреса відокремленого підрозділу № ___: ___________ 

 

Представник Кредитодавця__________________                                           

                         МП                                                                                                                                                                          

Позичальник: 

ПІБ ___________________________________________  

«__»_________ _______року народження,  
зареєстрований за адресою: ______ обл., м. ______, вул. 

_______, буд. __, кв. __ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 

за даними Державного реєстру фізичних осіб — 

платників податків — ________________ 

паспорт __ №________, виданий ___назва органу, що 

видав паспорт____ “__” _______ ____р. 

 

 

 

 

 
 

Позичальник __________________   

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

Лінія відриву 

 

Цим підписом засвідчую, що  примірник укладеного Кредитного договору № ___ від _______ мені надано до початку надання фінансової послуги.  

 _____________________ (підпис)                                       ПІБ Позичальника 

 

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

Лінія відриву 

 

Даним підтверджую, що мною, ______ПІБ Позичальника______ отримана сума Кредиту за кредитним договором № ___ від _______ у розмірі 

_______грн. 

«____»______ 20__ р.                                                            (підпис)                                       ПІБ Позичальника 

Підписується у випадку видачі Кредиту у відокремленому підрозділі Кредитодавця.  

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

Лінія відриву 

 

Даним підтверджую, що я, ____ПІП____ РНОКПП _______________, на момент укладання договору фінансового кредиту та застави з ПТ  

«ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ" не маю пільг, передбачених п. 

15 ст. 14 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».    

«____»______ 20__ р.                                                            (підпис)                                                                                                        ПІБ Позичальника 
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