
Додаток 1. До ПРАВИЛ надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 
Повним товариством «Ломбард «Алдан» Бертольд і  компанія

Примірний договір про надання фінансового кредиту та застави

РОЗДІЛ 1. Договір про надання фінансового кредиту  (надалі – Договір Кредиту) (Номер 
договору та дата його укладення зазначені в Специфікації).

Кредитодавець, з однієї сторони та Позичальник (зазначені в Специфікації до цього договору, 
яка є його невід'ємною частиною) з іншої сторони, уклали даний Договір про надання 
Кредитодавцем на власний ризик фінансового кредиту (надалі - Кредит) Позичальнику у розмірі (п. 
7 Специфікації), на строк (п. 4 Специфікації) і на інших істотних умовах, викладених в цьому 
договорі, Специфікації та Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового 
кредиту, затвердженому Кредитодавцем  та домовилися про наступне: 1.1. Кредит надається під 
заклад майна, на визначений строк і під процент (п. 8 Специфікації). У готівковій формі, через касу 
Кредитодавця, в день підписання даного Договору. Видача Кредиту Позичальнику здійснюється за 
умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Суму Кредиту та інші 
платежі за цим договором, за дорученням Позичальника може повернути (сплатити) інша особа, з 
урахуванням п. 2.3. розділу цього Договору про заклад майна. 1.2. Забезпеченням зобов’язань 
Позичальника за даним Договором є заклад майна Позичальника, згідно Договору закладу майна. 
1.3. Проценти за користування Кредитом нараховуються на суму Кредиту, за період з дня одержання 
Кредиту до дня його фактичного погашення. Мінімальним строком для нарахування процентів є 
один календарний день. Річна процентна ставка визначається за наступною формулою: РПС=ДПС х 
365 (де РПС – річна процентна ставка, а ДПС – денна процентна ставка вказана у п. 8 Специфікації. 
1.4. Позичальник зобов’язується: 1.4.1. Повернути Кредитодавцю Кредит у повному обсязі в строк 
до дати, зазначеної в п. 4. Специфікації, а також сплатити проценти за користування Кредитом та усі 
штрафні санкції, у разі прострочки виконання або неналежного виконання умов цього Договору (п. 9
Специфікації) та витрати понесені Кредитодавцем, направлені на виконання сторонами умов даного 
Договору. 1.4.2. Якщо день сплати Кредиту та процентів за користування Кредитом припадає на 
вихідний день Кредитодавця або святковий день, то сплата Кредиту та процентів здійснюється в 
наступний робочий день. 1.4.3. У разі виникнення простроченої заборгованості за Кредитом 
сплатити пеню та проценти за користування Кредитом у розмірі зазначеному в п. 9 Специфікації від 
суми Кредиту за кожен день прострочення. Сплата неустойки (штрафу, пені) за цим Договором не 
звільняє Позичальника від відшкодування збитків, завданих Кредитодавцю, в повному обсязі.  1.5. 
Позичальник має право: 1.5.1. На дострокове повернення Кредиту, при цьому сплата відсотків 
розраховується виходячи з фактичного строку користування Кредитом. 1.5.2. За умови повного 
погашення відсотків за користування Кредитом на день звернення: продовжити строк дії Договору 
Кредиту на той самий строк або на будь-який строк (в межах  встановлених внутрішніми Правилами
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, затвердженому 
Кредитодавцем). 1.5.3. У випадках, передбачених  п. 1.5.2. даного Договору, сторонами укладається 
додаток до Договору, а у разі, якщо збільшується строк Договору  або сума Кредиту - Договір 
Кредиту у новій редакції, що змінює відповідні зобов`язання Позичальника перед Кредитодавцем. 
1.6. Кредитодавець зобов’язується: 1.6.1. Прийняти виконання зобов`язнання щодо повернення 
Кредиту та сплати процентів за Кредитом, тому числі у разі дострокового повернення Кредиту. 1.6.2.
Повернути Предмет закладу Позичальнику після сплати процентів за користування Кредитом та 
основної суми Кредиту. 1.7. Кредитодавець має право: 1.7.1. У будь-який час задовольнити свої 
вимоги до Позичальника, у разі невиконання останнім своїх зобов’язань по Договору кредиту у 
повному обсязі та у строк, згідно Специфікації, шляхом звернення стягнення на Предмет закладу, 
згідно Договору закладу, з урахуванням штрафних санкцій та витрат понесених Кредитодавцем, які 
були направлені на виконання умов даного Договору. 1.8. Договір вважається укладеним з моменту 
підписання сторонами. Строк дії Договору Кредиту визначається за домовленістю сторін. Договір 
Кредиту може бути достроково припинено в порядку встановленому даним Договором чи 
відповідно до законодавства, але у будь-якому випадку Договір Кредиту діє до моменту фактичного 
задоволення грошових вимог Кредитодавця до Позичальника у повному обсязі. 1.9. Договір кредиту 
складено у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із сторін. 1.10.Кредит надається 
Позичальнику для задоволення власних потреб. 1.11. По будь-яким іншим умовам, які не викладені в



даному Договорі, сторони керуються внутрішніми Правилами надання коштів у позику, в тому числі
і на умовах фінансового кредиту, затвердженими Кредитодавцем та діючим законодавством України.

РОЗДІЛ 2. Договір закладу майна (надалі – Договір закладу)
Кредитодавець та Позичальник за Договором Кредиту, далі відповідно Заставодержатель та 

Заставодавець, уклали даний Договір закладу про наступне: 2.1. Даний Договір закладу забезпечує 
вимоги Заставодержателя, які встановлені на підставі Договору Кредиту (згідно з РОЗДІЛОМ 1), 
відповідно до якого Заставодавець зобов’язаний повернути Заставодежателю Кредит, з урахуванням 
процентів за його користування у розмірі та у строк передбачений в п.4  Специфікації, зі сплатою 
штрафних санкції та інших витрат Заставодержателя у розмірі та у випадках, передбачених 
Договором кредиту. 2.2. Заставодавець передає у володіння Заставодержателя майно, яке є 
Предметом закладу . Характеристика та опис Предмету закладу наведені в п.5 Специфікації. 2.3. 
Передача майна в заклад та його повернення з закладу здійснюється виключно Заставодавцем за 
пред’явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, або іншою особою за 
довіреністю Заставодавця, посвідченою в установленому законами України порядку. 2.4. Опис 
каміння, яке є складовою частиною Предмету (у разі наявності), здійснюється  у Специфікації лише 
якщо таке каміння є дорогоцінним. Дорогоцінне каміння може бути самостійним Предметом закладу
лише за рішенням Заставодержателя.  2.5. Вартість Предмета закладу встановлена Сторонами, за 
взаємною згодою, та з урахуванням вимог Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту, затверджених Заставодержателем, зазначена в п.6 Специфікації . 2.6. 
Заставодержатель має право: 2.6.1. У випадку несвоєчасного або неповного погашення Кредиту  
Заставодавцем, як Позичальником по Договору Кредиту та/або процентів по Кредиту, одержати 
задоволення своїх вимог шляхом звернення стягнення на Предмет закладу, на умовах на власний 
розсуд. В такому випадку, Заставодавець доручає Заставодержателю, на його розсуд, передати від 
імені Заставодавця Предмет закладу на реалізацію (для продажу) до комісійного магазину або 
реалізувати Предмет закладу будь-яким іншим шляхом, а також здійснити при цьому будь-які дії, 
які, на думку Заставодержателя, необхідні для найкращого виконання цього доручення, в тому числі 
переробити, змінити зовнішній вигляд і якісні характеристики Предмета закладу, отримати кошти за 
реалізований Предмет закладу  і спрямувати їх на погашення боргу Заставодавця за Договором 
фінансового кредиту.  2.6.2. На звернення стягнення на Предмет закладу переважно перед іншими 
кредиторами. 2.6.3. У разі, якщо Предмет закладу вибув з володіння Заставодержателя з вини 
Заставодавця або Предмет закладу вилучено правоохоронними органами внаслідок неправомірних 
дій Заставодавця, Заставодержатель має право звернутися до Заставодавця з вимогою відшкодувати 
всі витрати та збитки понесені Заставодержателем в зв’язку із невиконанням Заставодавцем умов 
Договору Кредиту. 2.7. Заставодержатель зобов’язаний: 2.7.1. Вживати всіх необхідних заходів щодо
збереження Предмету закладу та належним чином утримувати Предмет закладу. 2.7.2. Без згоди 
Заставодавця не розголошувати відомості про особу Заставодавця, які стали йому відомі при 
укладанні даного Договору, крім випадків, передбачених законодавством України. 2.7.3. В разі 
втрати Предмету закладу нести відповідальність перед Заставодавцем у розмірі вартості Предмету 
закладу вказаної в п. 6 Специфікації, а у разі пошкодження Предмету закладу – у розмірі на який 
зменшилася його вартість. 2.7.4. Повернути Предмет закладу Заставодавцю відразу після погашення 
заборгованості по Кредиту у повному обсязі, за умови пред’явлення паспорта або іншого документа,
що посвідчує особу або представнику Заставодавця, за умови пред’явлення довіреності, засвідченої 
в установленому законами України порядку. 2.8. Заставодавець засвідчує, що: 2.8.1. На підставах, 
передбачених законодавством України, Предмет закладу є його особистою власністю та на Предмет 
закладу може бути звернене стягнення. 2.8.2. Предмет закладу вільний від зобов’язань, крім тих, що 
передбачені цим Договором. 2.8.3. Предмет закладу не знаходиться у спільній власності та у 
податковій заставі.2.8.4. До Заставодавця не пред’явлені майнові вимоги та/або позови, пов’язані з 
вилученням Предмету закладу .2.9. Заставодавець зобов’язаний: 2.9.1. Вчасно та у повному обсязі 
виконувати зобов’язання по Договору кредиту (погашати Кредит та проценти по Кредиту). 2.10. У 
разі прострочення виконання зобов’язання Заставодавцем, як Позичальником по Договору Кредиту, 
у разі якщо Заставодержатель вже здійснив передпродажну підготовку Предмету (переробив, змінив 
зовнішній вигляд і якісні характеристики предмета застави, здійснив його клеймування Державним 
пробірним клеймом тощо), Заставодавець втрачає право вимоги щодо відшкодування збитків у 
зв’язку із пошкодженням Предмету закладу.



2.11. Договір закладу складено у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із сторін. 
По будь-яким іншим умовам, які не викладені в даному Договорі, сторони керуються 
законодавством України. 2.12. Своїм підписом під цим договором Позичальник (Заставодавець) 
засвідчує, що він попереджений про включення його персональних даних до обліково-реєструючої 
системи Кредитодавця - бази персональних даних, володільцем якої є  Кредитодавець, мету збору 
персональних даних, а також про права Позичальника – суб’єкта персональних даних, визначених 
Законом України  «Про захист персональних даних» та дає дозвіл на обробку його персональних 
даних Кредитодавцем. 2.13. З Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту, що затверджені Кредитодавцем (Заставодержателем), Позичальник 
(Заставодавець) ознайомлений. 2.14. Позичальник дає згоду на отримання на номер телефону, 
зазначений ним в цьому договорі, текстових та інших повідомлень від Кредитодавця з інформацією 
про стан виконання умов договору фінансового кредиту або з інформацією про послуги, які 
надаються Кредитодавцем. 


