
Додаток 1 

затверджено 

Наказом Директора  

ПТ «ЕВ.РО.ЛОМБАРД «ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ» 

№ 26 від 10 червня 2019 року 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ 

Визначені в п. 1 Специфікації №1 до цього Договору та Договору закладу майна 

(надалі - Специфікація). Особи: «Кредитодавець», з однієї сторони, в особі свого 

представника, який зазначений та діє на підставі документів, вказаних в п.1.Специфікації 

та «Позичальник», з другої сторони, уклали цей Договір фінансового кредиту (надалі – 

Договір) про наступне:  

1. Кредитодавець надає, а Позичальник одержує забезпечені закладом грошові кошти 

у позику, готівкою, на строк та під процент - фінансовий Кредит, (надалі - Кредит або 

Сума Кредиту), у розмірі, визначеному в п. 2. Специфікації та зобов’язується повернути 

Кредит та сплатити Кредитодавцю проценти за користування Кредитом за весь час 

користування Кредитом. 

2. Порядок та умови надання Кредиту: 

 2.1. Кредит надається за тарифним планом умови якого вказані в Специфікації.  

2.2. Кредит надається Позичальнику для використання на власні потреби.  

2.3. Забезпеченням виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором є заклад 

майна на умовах, визначених в Договорі закладу майна, зазначеному в Специфікації.  

2.4. Сума Кредиту підлягає видачі Позичальнику грошовими коштами готівкою з каси 

після передачі Позичальником Кредитодавцю Предмету закладу (надалі - Предмет).  

2.5. Якщо Позичальник вніс в забезпечення виконання зобов’язання за Договором 

декілька Предметів, та хоче здійснити часткове погашення кредиту на суму одного і 

більше Предметів до закінчення строку повернення Кредиту, Позичальник сплачує 

Кредитодавцю оцінну вартість Предмета (-ів), який (-і) повертається (-ються) 

Позичальнику у разі такого погашення, а також проценти за період користування 

Кредитом починаючи із дня отримання Кредиту до дня часткового його погашення.  

2.6. Тип процентної ставки та розмір процентів за користування Кредитом визначений 

відповідно п.3 та п.4. Специфікації в залежності від Суми Кредиту, строків користування 

Кредитом, умов забезпечення (п. 5, п.7. Специфікації –Предмет закладу та наявність чи 

відсутність страхування Предмету).Проценти сплачуються за весь строк користування 

Кредитом за винятком випадків, визначених п.3.3. цього Договору.  

2.7. Проценти за користування Кредитом сплачуються Позичальником в момент 

повернення Кредиту та/або в момент пролонгації строку користування кредитом.  

2.7.1. Позичальник може здійснювати оплату процентів та суми кредиту, а також 

продовжити строк дії Договору дистанційно за допомогою банківських платіжних систем, 



зокрема з використанням банківської платіжної картки, програмно-технічних комплексів 

самообслуговування чи інших платіжних пристроїв. 

2.8.З моменту прострочення строку повернення Суми Кредиту та процентів процентна 

ставка за користування Кредитом змінюється у відповідності до п.4. Специфікації.  

3. Строк користування Кредитом:  

3.1 Кредит за цим Договором може бути надано на строк не менш ніж 1 день та не 

більш ніж передбачено Тарифним планом вказаним у Специфікації.  

3.2. Дата надання Кредиту, Строк користування Кредитом, Дата повернення Кредиту, 

нарахування та сплати процентів зазначені в п. 6. Специфікації. У випадку, якщо датою 

повернення Кредиту є вихідний або неробочий день ломбардного відділення, дата 

повернення Кредиту переноситься на перший наступний робочий день. Строк 

користування Кредитом може бути пролонговано за згодою Кредитодавця.  

3.3. За згодою Кредитодавця пролонгація Договору може здійснюватись у будь-якому 

відділенні Кредитодавця.  

3.4. Кредитодавець та Позичальник досягли згоди та встановили, що Кредитодавець 

має  право прийняти рішення про припинення зобов’язання Позичальника  сплачувати 

Кредитодавцю проценти за будь-який період починаючи з наступного за датою 

повернення кредиту дня  й до   моменту повного задоволення вимог Кредитодавця  до 

Позичальника за цим Договором. Відповідно до ст.598 Цивільного кодексу України, таке 

рішення Кредитодавця є підставою для припинення зобов’язання Позичальника  

сплачувати проценти за  користування кредитом за зазначений  у такому рішенні 

Кредитодавця період, та відповідно припиняє право Кредитодавця нараховувати та 

вимагати сплати Позичальником  процентів за цей період  

4. Позичальник у випадку загибелі, пошкодження, втрати чи зменшення вартості 

Предмету, його вилучення або вибуття з володіння Кредитодавця не з вини Кредитодавця, 

а також у випадку загрози настання таких наслідків - на вимогу Кредитодавця, 

зобов’язаний достроково виконати свої зобов’язання за цим Договором; якщо 

Кредитодавець не звернув стягнення на Предмет до повернення Предмету, Позичальник 

зобов’язаний в повному обсязі виконати свої зобов’язання перед Кредитодавцем до 

повного задоволення вимог Кредитодавця за Договором. За наявності згоди Кредитодавця 

Позичальник має право достроково повернути суму Кредиту та сплатити Проценти за 

користування Кредитом, продовжити строк користування Кредитом на строк, не більший 

ніж строк на який укладено Договір, за умови повного погашення заборгованості щодо 

сплати Процентів за весь час користування Кредитом, при частковому погашенні 

заборгованості за процентами - строк користування Кредитом може бути продовжено не 

більш ніж на кількість днів, за яку Позичальник сплатив проценти за користування 

Кредитом, але не більше ніж на 44 дні, за умови сплати в повному обсязі процентів за 

користування кредитом у періоді прострочення за його наявності, повернути Кредит 

частинами з дотриманням визначених Договором умов повернення загальної суми 

Кредиту, отримати додаткову суму Кредиту, якщо внаслідок цього загальна сума 

отриманого за договором Кредиту не буде більше, ніж встановлено у п. 2 Специфікації.   



5.Порядок повернення Кредиту: Позичальник повертає отриманий Кредит, сплачує 

проценти за користування Кредитом, шляхом внесення грошових коштів готівкою в касу 

Кредитодавця, за місцем знаходження відокремленого підрозділу Кредитодавця, в якому 

йому було надано Кредит, або за наявності згоди Кредитодавця, у буд-якому відділенні 

Кредитодавця, або у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний 

рахунок Кредитодавця за реквізитами вказаними у п.9 Специфікації.  

6. Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України. 

Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, 

якщо воно сталося не з їх вини. Спори між Сторонами, що стосуються відносин Сторін за 

Договором, підлягають вирішенню Сторонами шляхом переговорів, але це не позбавляє 

права Сторону звернутись до відповідного суду за захистом своїх прав. 

 7. Даний Договір є публічним договором та набирає чинності між Сторонами із 

моменту підписання Специфікації №1 до Публічного Договору фінансового кредиту та 

Публічного Договору закладу майна, і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх 

зобов’язань за Договором. Зміни до Договору вносяться шляхом  укладення Додаткової 

угоди. Позичальник заявляє, що розуміє значення та наслідки своїх дій, а також 

підписується в тому, що з внутрішніми правилами Кредитодавця з надання фінансових та 

супутніх послуг а також з внутрішніми правилами щодо надання фінансових кредитів та 

інформацією, зазначеною в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг», ознайомлений, зміст та умови Специфікації та 

зазначених в ній Договорів, а також Правил йому зрозумілі, з їх положеннями згоден(а) 

повністю.  

8. Підписанням Специфікації Позичальник підтверджує те, що йому письмово 

повідомлено про включення його персональних даних, зазначених в цьому Договорі, 

Договорі закладу майна та Специфікації до цих Договорів до реєструючої та облікової 

системи  Кредитодавця (бази персональних даних), мету обробки його персональних 

даних та права Позичальника, визначені ст.8 закону України «Про захист персональних 

даних»  та надає свою згоду на обробку Кредитодавцем його персональних даних з метою 

забезпечення виконання Договору, захисту прав Кредитодавця,  а також у порядку та 

інших випадках, визначених чинним законодавством. 

9. Позичальник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного 

телефону новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Кредитодавця у 

майбутньому. 

10. Договір припиняє свою дію після повного виконання сторонами своїх зобов’язань, 

за згодою сторін, а також з інших підстав, встановлених чинним законодавством. 

 

Кредитодавець/Заставодержатель:__________ Позичальник/Заставодавець:_________ 

 

 


