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Специфікація № 1 до Публічного Договору  фінансового  кредиту та Публічного Договору закладу майна № [НомерДоговора] ID:[ИДдоговора] від [ДатаПервичногоДоговора]Інформація для клієнта
за тарифним планом - [ТарифныйПлан]

Додаткова угода № РедакцияДоговорадо Публічного Договору  фінансового  кредиту та Публічного Договору закладу майна № [НомерДоговора] ID:[ИДдоговора] ([РедакцияДоговора])  від [ДатаПервичногоДоговора]Інформація для клієнта
за тарифним планом - [ТарифныйПлан]

Кредитодавець/Заставодержатель: [Организация] в особі [ФИООценщик] [НазваниеЛО] , Сума кредиту [СуммаКредита] грн.

С
айт

що діє на підставі довіреності № [НомерДоверенности] від [ДатаДоверенности] року та Положення про відділення №[НомерЛО] Плата по кредиту:
Позичальник/Заставодавець:[ФИОКлиент],
Кредитодавець є платником податку на прибуток  на загальних підставах, Позичальник є платником податку з доходів фізичних осіб на загальних підставах. за 1 день [ПлатаПоКредитуВДень] грн.
Сума наданого кредиту - [СуммаКредита] гривень.  ([СуммаКредитаПрописью])  за весь строк [ПлатаПоКредиту] грн.У разі укладення Позичальником договору страхування предмету застави, процентна ставка за один день користування кредитом становить - 
[ПроцентЗаПользованиеСоСтраховкой]%, Сума до 

повернення
[СуммаКВозв
рату] грн.у разі відсутності страхування -[ПроцентЗаПользование]%

Розмір процентів за користування Кредитом - [СуммаЗаПользование] гривень. [ФлагАкция] Строк 
кредитування [Срок] днів.

Сума кредиту та сума процентів за користування кредитом - [СуммаКВозвратуБезСтраховки] гривень.
У разі дострокового повернення кредиту Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти у розмірі визначеному із фактичної кількості днів користування кредитом та суми 

Дата повернення ДатаВозврата
КредитаТабнаданого кредиту згідно Тарифного плану.ШкалаСтавок

У випадку прострочення строку повернення Кредиту Кредитодавець вправі нарахувати пеню в розмірі - [ПроцентПени]%   за кожний день прострочення.

Найменування  Предмету: [НаименованиеПредмета]; Графік роботи ЛВ
Номер Предмету:  [НомерПредмета]; ГафБудни гаряча лінія 0 (800) 

 Оцінна вартість Предмету за згодою Сторін: [ОценочнаяСтоимость] грн. ([ОценочнаяСтоимостьПрописью]) ГрафСб
Опис та характеристика Предмету: [ОписаниеИХарактеристикиПредмета]. ГрафВс
Позичальник повністю згоден з описом і характеристиками Предмета жодних заперечень з цього приводу не має. Номер телефону ЛВ
У розмір забезпечених закладом зобов'язань входить сума наданого кредиту, проценти за весь строк користування кредитом та витрати пов’язані із зверненням
стягнення на Предмет. Телефон1

Дата надання Кредиту [ДатаВыдачиКредита] року. Телефон2
Строк користування Кредитом з моменту отримання Кредиту складає [Срок] днів. Коди для сплати через 

термінали та он-лайнДата повернення Кредиту, нарахування та сплати процентів [ДатаВозвратаКредита] року.
Позичальник/Заставодавець підписується в тому, що суму фінансового Кредиту в розмірі [СуммаКредита] грн. готівкою від Кредитодавця/Заставодержателя отримав(ла). № договору НомерДоговора
Дата складання Специфікації:  [ДатаОперации]. ID: ИДдоговора
Шляхом складання та підписання Специфікаціїї, як одного документу, Сторонами визначені істотні умови зазначених в ній Договорів та комісії на продаж Предмету, відповідно
Специфікація є невід'ємною частиною цих Договорів. Підписанням Специфікації Позичальник засвідчує, що він у повному обсязі ознайомлений із умовами Тарифного плану - ФлагДубликат
Місцезнаходження та ідентифікаційні дані  та підписи Сторін НадписьАкция
Кредитодавець: Позичальник:
[Организация]; Код ЄДРПОУ: [ОрганизацияИнн]; Адреса: [АдресОрганизация];
Адреса відділення №[НомерЛО]; [АдресЛО].

ПІБ [ФИОКлиент]; дата народження: [ДатаРождения]; документ, який посвідчуе особу:
[ПаспортныеДанныеКлиентЛО]; місце проживання: [МестоЖительствоКлиентЛО]; НомерПредмета

НомерБланка                                                                 Кредитодавець:___________________________/[ДоверЛицоФИО]/ Позичальник: ____________________________/[КлиентФИО]
М.П. ДатаРаспечатки
ТекстАкции

Кредитодавець/Заставодержатель: [Организация] в особі [ФИООценщик] [НазваниеЛО] , Максимальна
сума кредиту

[МаксСуммаК
редита] грн.

С
айт

що діє на підставі довіреності № [НомерДоверенности] від [ДатаДоверенности] року та Положення про відділення №[НомерЛО]
Позичальник/Заставодавець:[ФИОКлиент], Сума кредиту

[СуммаКреди
та] грн.

Кредитодавець є платником податку на прибуток  на загальних підставах, Позичальник є платником податку з доходів фізичних осіб на загальних підставах. Плата по кредиту:Сума наданого кредиту - [СуммаКредита] гривень.  ([СуммаКредитаПрописью])  У разі укладення Позичальником договору страхування предмету застави, процентна ставка за один день користування кредитом становить - 
[ПроцентЗаПользованиеСоСтраховкой]%, за 1 день [ПлатаПоКре
у разі відсутності страхування -[ПроцентЗаПользование]% за весь строк [ПлатаПоКре
Розмір процентів за користування Кредитом - [СуммаЗаПользование] гривень. [ФлагАкция] Сума до 

повернення
[СуммаКВозв
рату] грн.Сума кредиту та сума процентів за користування кредитом - [СуммаКВозвратуБезСтраховки] гривень.

У разі дострокового повернення кредиту Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти у розмірі визначеному із фактичної кількості днів користування кредитом та суми Строк 
кредитування [Срок] днів.наданого кредиту згідно Тарифного плану.ШкалаСтавок

У випадку прострочення строку повернення Кредиту Кредитодавець вправі нарахувати пеню в розмірі - [ПроцентПени]%   за кожний день прострочення. Дата повернення ДатаВозврата
КредитаТабНайменування  Предмету: [НаименованиеПредмета];

Номер Предмету:  [НомерПредмета]; Графік роботи ЛВ гаряча лінія 0 (800) 501-005

 Оцінна вартість Предмету за згодою Сторін: [ОценочнаяСтоимость] грн. ([ОценочнаяСтоимостьПрописью]) пн.-пт. ГафБудни
Опис та характеристика Предмету: [ОписаниеИХарактеристикиПредмета]. сб. ГрафСб
Позичальник повністю згоден з описом і характеристиками Предмета жодних заперечень з цього приводу не має. нд. ГрафВс
У розмір забезпечених закладом зобов'язань входить сума наданого кредиту, проценти за весь строк користування кредитом та витрати пов’язані із зверненням
стягнення на Предмет. Номер телефону ЛВ
Дата надання Кредиту [ДатаВыдачиКредита] року. Телефон1
Строк користування Кредитом з моменту отримання Кредиту складає [Срок] днів. Телефон2
Дата повернення Кредиту, нарахування та сплати процентів [ДатаВозвратаКредита] року. Коди для сплати через 

термінали та он-лайнПозичальник/Заставодавець підписується в тому, що суму фінансового Кредиту в розмірі [СуммаКредита] грн. готівкою від Кредитодавця/Заставодержателя отримав(ла).
Дата складання Специфікації:  [ДатаОперации]. № договору НомерДоговораШляхом складання та підписання Специфікаціїї, як одного документу, Сторонами визначені істотні умови зазначених в ній Договорів та комісії на продаж Предмету, відповідно
Специфікація є невід'ємною частиною цих Договорів. Підписанням Специфікації Позичальник засвідчує, що він у повному обсязі ознайомлений із умовами Тарифного плану -
[ТарифныйПлан].

ID: ИДдоговора
ФлагДубликатМісцезнаходження та ідентифікаційні дані  та підписи Сторін НадписьАкция

Кредитодавець: Позичальник:
[Организация]; Код ЄДРПОУ: [ОрганизацияИнн]; Адреса: [АдресОрганизация];
Адреса відділення №[НомерЛО]; [АдресЛО].

ПІБ [ФИОКлиент]; дата народження: [ДатаРождения]; документ, який посвідчуе особу:
[ПаспортныеДанныеКлиентЛО]; місце проживання: [МестоЖительствоКлиентЛО]; НомерПредмета

НомерБланка                                                                 Кредитодавець:___________________________/[ДоверЛицоФИО]/ Позичальник: ____________________________/[КлиентФИО]
М.П. ДатаРаспечатки
ТекстАкции

Номер договору: НомерДоговора
Бирка комплектності складена ДатаПервичногоДоговораБиркадо Предмету № НомерПредмета
Найменування: ПредставлениеПредмета
Кількість частин: КоличествоЧастей Дубликат
Додатковий опис:[Вставки] [ИнфоПредмет][Согласование]
[КтегорияТП] НомерБланка Оцінна вартість: [ОценочнаяСтоимостьПредмета];   Сума кредиту: [СуммаКредита] ; Тарифний план: [ТарифныйПлан]
З вищевказаним описом ПЗ згодні

Кредитодавець:___________________________________________/[ДоверЛицоФИО]/                                                     Позичальник__________________________/[КлиентФИО]/  

                 Заява про  повернення Кредитодавцем Предмету з закладу Позичальнику
Предмет в повної кількості, складі та комплектації  одержав. Матеріальних, фінансових та інших претензій до Кредитодавця не маю. 

"_____" __________________ 20___ р.                                                                                                                                                                                    Позичальник:  (підпис)  ______________________ 

я відмовляюсь від оцінки діамантів __________________________/[КлиентФИО]/

                 Заява про  повернення Кредитодавцем Предмету з закладу Позичальнику

"_____" __________________ 20___ р.                                                                                                                                                                                    Позичальник:  (підпис)  ______________________ 

Специфікація № 1 до Публічного Договору  фінансового  кредиту та Публічного Договору закладу майна № [НомерДоговора] ID:[ИДдоговора] від [ДатаПервичногоДоговора] Экземпляр

Додаткова угода № РедакцияДоговорадо Публічного Договору  фінансового  кредиту та Публічного Договору закладу майна № [НомерДоговора] ID:[ИДдоговора] ([РедакцияДоговора])  від [ДатаПервичногоДоговора]Экземпляр

за тарифним планом - [ТарифныйПлан]
1. Кредитодавець/Заставодержатель: [Организация] в особі [ФИООценщик] [НазваниеЛО] , 

що діє на підставі довіреності № [НомерДоверенности] від [ДатаДоверенности] року та Положення про відділення №[НомерЛО].

Позичальник/Заставодавець:[ФИОКлиент], ФлагДубликат
Кредитодавець є платником податку на прибуток  на загальних підставах, Позичальник є платником податку з доходів фізичних осіб на загальних підставах.
Сума наданого кредиту - [СуммаКредита] гривень.  ([СуммаКредитаПрописью])  [СуммаКредита] грн.
У разі укладення Позичальником договору страхування предмету застави, процентна ставка за один день користування кредитом становить - 
у разі відсутності страхування -[ПроцентЗаПользование]% [СуммаЗаПользование] грн.
Розмір процентів за користування Кредитом - [СуммаЗаПользование] гривень. [ФлагАкция] [СуммаКВозвратуБезСтраховки] грн.
Сума кредиту та сума процентів за користування кредитом - [СуммаКВозвратуБезСтраховки] гривень.
У разі дострокового повернення кредиту Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти у розмірі визначеному із фактичної кількості днів користування кредитом та суми 
наданого кредиту згідно Тарифного плану.ШкалаСтавок
У випадку прострочення строку повернення Кредиту Кредитодавець вправі нарахувати пеню в розмірі - [ПроцентПени]%   за кожний день прострочення.

Найменування  Предмету: [НаименованиеПредмета];
Номер Предмету:  [НомерПредмета]; [ОценочнаяСтоимость] грн.
 Оцінна вартість Предмету за згодою Сторін: [ОценочнаяСтоимость] грн. ([ОценочнаяСтоимостьПрописью])
Опис та характеристика Предмету: [ОписаниеИХарактеристикиПредмета]. Позичальник повністю згоден з описом і характеристиками Предмета жодних заперечень з цього приводу 
У розмір  забезпечених закладом зобов'язань входить сума наданого кредиту, проценти  за весь строк користування кредитом  та витрати пов’язані із зверненням стягнення на [ДатаВыдачиКредита] року.
Дата надання Кредиту [Срок] днів.
Строк користування Кредитом з моменту отримання Кредиту складає [ДатаВозвратаКредита] року.
Дата повернення Кредиту, нарахування та сплати процентів
Позичальник/Заставодавець підписується в тому, що суму фінансового Кредиту в розмірі [СуммаКредита] грн. готівкою від Кредитодавця/Заставодержателя отримав(ла).
Дата складання Специфікації:  [ДатаОперации]. 
Шляхом складання та підписання Специфікаціїї, як одного документу, Сторонами визначені  істотні умови  зазначених в ній Договорів та комісії на продаж Предмету, відповідно Специфікація є невід'ємною частиною цих 
Місцезнаходження та ідентифікаційні дані  та підписи Сторін НадписьАкция
Кредитодавець: Позичальник:

М.П. ДатаРаспечатки
ТекстАкции

[Организация]; Код ЄДРПОУ: [ОрганизацияИнн]; Адреса: [АдресОрганизация];
Адреса відділення №[НомерЛО]; [АдресЛО];  тел: [ТелефонЛО]

ПІБ [ФИОКлиент]; дата народження: [ДатаРождения]; документ, який посвідчуе особу:
[ПаспортныеДанныеКлиентЛО]; місце проживання: [МестоЖительствоКлиентЛО]; НомерПредмета

НомерБланка                                                                 Кредитодавець:___________________________/[ДоверЛицоФИО]/ Позичальник: ____________________________/[КлиентФИО]


