ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
Визначені в п. 1 Специфікації №1 до цього Договору та Договору закладу майна
(надалі
Специфікація).
Особи:
«Кредитодавець»,
з
однієїсторони,
в
особісвогопредставника, якийзазначений та діє на підставідокументів, вказаних в
п.1.Специфікації та «Позичальник», з другоїсторони, уклалицейДоговірфінансового
кредиту (надалі – Договір) про наступне:
1. Кредитодавецьнадає, а Позичальникодержуєзабезпечені закладом грошовікошти у
позику, готівкою, на строк та під процент - фінансовий Кредит, (надалі - Кредит або Сума
Кредиту), у розмірі, визначеному в п. 2. Специфікації та зобов’язуєтьсяповернути Кредит
та сплатитиКредитодавцюпроценти за користування Кредитом за весь час користування
Кредитом.
2. Порядок та умовинадання Кредиту:
2.1. Кредит надається за тарифним планом умовиякоговказані в Специфікації.
2.2. Кредит надаєтьсяПозичальнику для використання на власні потреби.
2.3. Забезпеченнямвиконаннязобов’язаньПозичальника за цим Договором є заклад
майна на умовах, визначених в Договорі закладу майна, зазначеному в Специфікації.
2.4.
СумаКредитупідлягаєвидачіПозичальникугрошовимикоштамиготівкоюзкасиабоубезготівк
овійформінарахунокПозичальниказазначеногоуп.10
Специфікаціїпротягом
2хбанківськихднів, післяпередачіПозичальникомКредитодавцюПредмету закладу (надалі Предмет).
2.5. ЯкщоПозичальниквніс в забезпеченнявиконаннязобов’язання за Договором
декількаПредметів, та хочездійснитичастковепогашення кредиту на суму одного і
більшеПредметів
до
закінчення
строку
повернення
Кредиту,
ПозичальниксплачуєКредитодавцюоціннувартість Предмета (-ів), який (-і) повертається (ються) Позичальнику у разі такого погашення, а такожпроценти за періодкористування
Кредитом починаючиіз дня отримання Кредиту до дня частковогойогопогашення.
2.6. Тип процентної ставки та розмірпроцентів за користування Кредитом
визначенийвідповідно п.3 та п.4. Специфікації в залежностівідСуми Кредиту,
строківкористування Кредитом, умов забезпечення (п. 5, п.7.Специфікації–Предмет
закладу та наявністьчивідсутністьстрахування Предмету).Процентисплачуються за весь
строк користування Кредитом за виняткомвипадків, визначених п.3.3. цього Договору.
2.7. Проценти за користування Кредитом сплачуютьсяПозичальником в момент
повернення Кредиту та/або в момент пролонгації строку користування кредитом.
2.7.1.
Позичальник,
за
допомогоювнутрішньодержавноїнебанківськоїсистеми
«Фінансовийсвіт», через відповіднітермінали, можездійснювати оплату процентів та суми
кредиту, а такожпродовжити строк дії Договору.

2.8.З моменту прострочення строку поверненняСуми Кредиту та процентівпроцентна
ставка за користування Кредитом змінюється у відповідності до п.4. Специфікації.
3. Строк користування Кредитом:
3.1 Кредит за цим Договором може бути наданонастрок не меншніж 1 день та не
більшніжпередбаченоТарифним планом вказаним у Специфікації.
3.2. Дата надання Кредиту, Строк користування Кредитом, Дата повернення Кредиту,
нарахування та сплатипроцентівзазначені в п. 6. Специфікації. У випадку, якщо датою
повернення Кредиту є вихіднийабонеробочий день ломбардноговідділення, дата
повернення Кредиту переноситься на перший наступнийробочий день. Строк
користування Кредитом може бути пролонговано за згодоюКредитодавця.
3.3. За згодоюКредитодавцяпролонгація Договору можездійснюватись у будьякомувідділенніКредитодавця.
3.4. Кредитодавець та Позичальникдосяглизгоди та встановили, щоКредитодавецьмає
право
прийнятирішення
про
припиненнязобов’язанняПозичальникасплачуватиКредитодавцюпроценти
за
будьякийперіодпочинаючи з наступного за датою повернення кредиту дня й до моменту
повногозадоволеннявимогКредитодавця до Позичальника за цим Договором. Відповідно
до ст.598 Цивільного кодексу України, такерішенняКредитодавця є підставою для
припиненнязобов’язанняПозичальникасплачуватипроценти за користування кредитом за
зазначений
у такому рішенніКредитодавцяперіод, та відповідноприпиняє право
Кредитодавцянараховувати та вимагатисплатиПозичальникомпроцентів за цейперіод
4. Позичальник у випадкузагибелі, пошкодження, втратичизменшеннявартості
Предмету, йоговилученняабовибуття з володінняКредитодавця не з вини Кредитодавця, а
також у випадкузагрозинастання таких наслідків - на вимогуКредитодавця,
зобов’язанийдострокововиконатисвоїзобов’язання за цим Договором; якщоКредитодавець
не звернувстягнення на Предмет до повернення Предмету, Позичальникзобов’язаний в
повномуобсязівиконатисвоїзобов’язання
перед
Кредитодавцем
до
повногозадоволеннявимогКредитодавця
за
Договором.
За
наявностізгодиКредитодавцяПозичальникмає право достроковоповернути суму Кредиту
та сплатитиПроценти за користування Кредитом, продовжити строк користування
Кредитом на строк, не більшийніж строк на якийукладеноДоговір, за
умовиповногопогашеннязаборгованостіщодосплатиПроцентів за весь час користування
Кредитом, при частковомупогашеннізаборгованості за процентами - строк користування
Кредитом може бути продовженоне більшніж на кількістьднів, за яку
Позичальниксплативпроценти за користування Кредитом, але не більшеніж на 44 дні, за
умовисплати в повномуобсязіпроцентів за користування кредитом у періодіпрострочення
за йогонаявності, повернути Кредит частинами з дотриманнямвизначених Договором
умов
поверненнязагальноїсуми
Кредиту,
отриматидодаткову
суму
Кредиту,
якщовнаслідокцьогозагальна сума отриманого за договором Кредиту не буде більше,
ніжвстановлено у п. 2 Специфікації.

5.ПорядокповерненняКредиту:
ПозичальникповертаєотриманийКредит,
сплачуєпроцентизакористуванняКредитом,
шляхомвнесеннягрошовихкоштівготівкоювкасуКредитодавця,
замісцемзнаходженнявідокремленогопідрозділуКредитодавця,
вякомуйомубулонаданоКредит,
абозанаявностізгодиКредитодавця,
убудякомувідділенніКредитодавця,
абоубезготівковійформішляхомперерахуваннякоштівнарозрахунковийрахунокКредитодав
цязареквізитамивказанимиуп.10 Специфікації.
6.
Сторонинесутьвідповідальність,
встановленучиннимзаконодавствомУкраїни.
Сторони не несутьвідповідальності за порушеннясвоїхзобов'язань за цим Договором,
якщовоносталося не з їх вини. Спори між Сторонами, щостосуютьсявідносинСторін за
Договором, підлягаютьвирішенню Сторонами шляхом переговорів, але це не позбавляє
права Сторону звернутись до відповідного суду за захистомсвоїх прав.
7. Даний Договірє публічним договором та набирає чинності між Сторонами
ізмоментупідписанняСпецифікації №1 до Публічного Договору фінансового кредиту та
Публічного Договору закладу майна,і діє до моменту повноговиконання Сторонами
своїхзобов’язань
за
Договором.
Змінидо
Договору
вносяться
шляхом
укладенняДодаткової угоди. Позичальникзаявляє,щорозумієзначення та наслідкисвоїхдій,
а такожпідписується в тому, що з внутрішніми правилами Кредитодавця з
наданняфінансових та супутніхпослугознайомлений, зміст та умовиСпецифікації та
зазначених в нійДоговорів, а також Правил йомузрозумілі, з їхположеннямизгоден(а)
повністю.
8.
Підписаннямцього
Договору
Позичальникпідтверджує
те,
щойомуписьмовоповідомлено про включенняйогоперсональнихданих, зазначених в
цьомуДоговорі, Договорі закладу майна та Специфікації до цихДоговорів до реєструючої
та
обліковоїсистемиКредитодавця
(базиперсональнихданих),
мету
обробкийогоперсональнихданих та права Позичальника, визначені ст.8 закону України
«Про
захистперсональнихданих»
та
надаєсвоюзгоду
на
обробкуКредитодавцемйогоперсональнихданих
з
метою
забезпеченнявиконання
Договору, захисту прав Кредитодавця,
а також у порядку та іншихвипадках,
визначенихчиннимзаконодавством.
9.Договірприпиняє свою діюпісляповноговиконання сторонами своїхзобов’язань, за
згодоюсторін, а також з іншихпідстав, встановленихчиннимзаконодавством.

Кредитодавець/Заставодержатель:__________ Позичальник/Заставодавець:_________

