
 1. Спеціфікація  до договору про надання фінансового кредиту/закладу майна № 0-000000   від 01.04.2017 р..  Довідки за тел.:
(044) 5373262, (067) 5373262                             
2. КРЕДИТОДАВЕЦЬ (Заставодержатель): Повне товариство "Ломбард" Алдан" Бертольд і компанія , м.Київ, вул. Саксаганського, 
буд. 101, в літері А, пр. 19; Код ЄДРПОУ 23491680, П/Р 26505002362845 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, в особі контролера ломбарду 
П.І.Б.  ___________________, що діє на підставі доручення.
3. ПОЗИЧАЛЬНИК (Заставодавець) Прізвище Ім'я По-батькові: _________________________, який(яка) проживає за адресою: м. Київ, вул.
_____________________, буд. ___, кв. ___, Паспорт: __ № _________, виданий: Провським РУ ГУ МВС України в м.Києві  00.07.2002. 
Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 1234567890. тел: 041234567
4. Строк на який видається кредит 5 днів. Дата повернення кредиту: 05.04.2017(вівторок).
 5. Предмет закладу: опис предмета застави
6. Вартість Предмета закладу за угодою сторін складає: 000,00 грн.
 7. Сума фінансового кредиту становить:  000,00 грн. 
 8. При поверненні кредиту Позичальник сплачує відсотки за користування кредитом з розрахунку 0,00 % в день від суми кредиту. 
Сукупна вартість кредиту у відсотковому значенні складає 0,00 %, та  в грошовому виразі складає: 00,00  грн. за весь строк, 
передбачений цим договором. Річна відсоткова ставка за цим договором становить: 000,00 %.
 9. У разі несвоєчасного виконання грошового зобов’язання  за кредитом, Позичальник сплачує пеню в розмірі  0,00 % від суми 
кредиту за кожний день прострочення.
10. Загальна сума (кредит та відсотки  за  користування кредитом, без  урахування фактичного строку та перерахунку), яку 
ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язаний повернути ЛОМБАРДУ не пізніше строку, встановленого  в  п. 4 цієї Спеціфікації,становить: 000,00 грн.
11. Дана Cпецифікація є невід’ємною частиною Договору про надання фінансового кредиту та Договору закладу майна. Умови та
інформація викладена в Специфікації є конфіденційною інформацією та може бути розголошена виключно на підставах визначених
законодавством України. 
12.Своїм підписом, Позичальник підтверджує, що до укладення цього договора йому надана інформація про: - фінансову послугу,
що пропонує йому надати Кредитодавець та про вартість цієї послуги; - що Кредитодавець не надає додаткових фінансових послуг;
-порядок  сплати податків  і  зборів  за рахунок фізичної  особи  в  результаті  отримання фінансової  послуги;-  правові  наслідки та
порядок здійснення розрахунків з Позичальником внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги; - про механізм
захисту  фінансовою  установою  прав  споживачів  та  порядок  урегулювання  спірних  питань,  що  виникають  у  процесі  надання
фінансової  послуги;  -про  реквізити  органу,  який  здійснює  державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг  (адреса,  номер
телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;  - що Кредитодавець не пропонує фінансові послуги,
що надаються іншими фінансовими установами; Також Позичальник своїм підписом підтверджує, що він ознайомлений та повністю
погоджується зі змістом цієї Специфікації, внутрішніми Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту та погоджується з умовами Договору про надання фінансового кредиту та Договору закладу майна, які йому зрозумілі. 

 Голова товариства, підпис: _________  Керівник             Підпис Позичальника/Заставодавця _____________ Іванов Іван Іванович  
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