ПТ «Ломбард Дарс»
Правила надання фінансового кредиту
1. Ці Правила визначають умови та порядок надання Ломбардом фінансових послуг та є обов’язковими для
виконання обома сторонами договору про надання фінансового кредиту та застави.
2. Ломбард приймає під заставу майно від громадян – резидентів України при пред’явленні паспорта або іншого
документа, що посвідчує особу та реєстрацію місця проживання на території України та реєстраційного номеру
облікової картки платника податків або паспорту з відміткою податкового органу про право здійснювати платежі за
серією та номером паспорта. Ломбард приймає під заставу майно від громадян – нерезидентів України при
пред’явленні паспорту та документу, що підтверджує тимчасове проживання на території України. Ломбард надає
фінансові послуги після ідентифікації особи клієнтів та вжиття необхідних заходів відповідно вимог законодавства,
що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом.
3. Сторони укладають договір про надання фінансового кредиту та застави, в якому вказується перелік заставного
майна та надається порядок його приймання під заставу.
4. Заставне майно, що має вставки: каміння, емальоване покриття, годинникові механізми і т.д. – приймається зі
знижкою. У випадку, коли заставним майно є виріб з дорогоцінного металу, Позичальник надає Ломбарду право
здійснювати перевірку проби дорогоцінного металу шляхом використання хімічних реактивів та здійснення
надпилювання. Ломбард не приймає під заставу майно в осіб, які не досягли 18-річного віку; дорогоцінні метали у
зливках, самородках, деталях приборів.
5. Майно, що приймається під заставу оцінюється за цінами, встановленими генеральним директором Ломбарду.
Плата за зважування та визначення проби виробів з дорогоцінних металів, а також плата за зберігання не стягується.
6. При прийманні під заставу майна, плата за користування кредитом та страховий платіж стягується Ломбардом
повністю при наданні фінансового кредиту. У випадку не повернення фінансового кредиту в установлений строк,
Ломбард має право стягувати додаткову плату у розмірі до 2% від суми фінансового кредиту за кожний день
прострочення.
7. При укладенні договору про надання фінансового кредиту Ломбард включає персональні дані Позичальника в
Базу даних споживачів послуг Ломбарду.
8. Кредит надається Ломбардом на строк від 1 до 60 календарних днів. Позичальник зобов’язаний отриманий від
Ломбарду кредит повернути повністю в дату, вказану в п. 1.6 Договору про надання фінансового кредиту. Про
дострокове повернення фінансового кредиту Позичальник зобов’язаний повідомити Ломбард не пізніше, ніж
за 1 календарний день.
9. Позичальник має право достроково повернути фінансовий кредит та сплатити плату за користування фінансовим
кредитом виходячи з фактичної кількості днів користування. Часткове повернення кредиту є підставою для
укладення нового договору про надання фінансового кредиту та застави.
10. Після закінчення строку користування фінансовим кредитом Ломбард має право за письмовою заявою
Позичальника при наявності поважних причин та документів, що їх підтверджують, надати пільговий строк
до 7 днів для повернення кредиту.
11. У випадку неповернення кредиту в установлений строк, Ломбард без попередження здійснює звернення
стягнення на майно Позичальника, з можливістю його подальшої реалізації, за рахунок чого задовольняються
вимоги Ломбарду в повному обсязі, враховуючи плату за користування кредитом та відшкодування збитків. У разі
якщо Ломбард вже здійснив передпродажну підготовку майна, Позичальник втрачає право вимагати від Ломбарду
виконання зобов’язань щодо недостачі та/або пошкодження заставного майна.
12. В період між моментом (датою) не повернення кредиту та моментом реалізації Ломбардом заставного майна, за
Позичальником зберігається право власності на це майно.
13. Моментом (датою) звернення стягнення на заставне майно вважається момент (дата) включення заставного
майна до відповідного реєстру. Ломбард страхує заставне майно згідно ст. 10 Закону України «Про заставу».
Вартість страхового платежу не є складовою частиною плати за користування кредитом та стягується окремо при
наданні кредиту. Ломбард несе відповідальність за втрату та пошкодження заставного майна в порядку,
встановленому чинним законодавством.
14. Ломбард здійснює повернення заставного майна Позичальнику у випадку сплати ним додаткової плати за
користування кредитом у разі прострочення його повернення та фінансового кредиту у повному обсязі. Ломбард
повертає заставне майно Позичальнику при пред’явленні ним паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, а
також договору про надання фінансового кредиту та застави.
15. При отриманні заставного майна Позичальник зобов’язаний перевірити зовнішній вигляд та стан майна.
Претензії щодо зовнішнього вигляду та/або якості заставного майна можуть бути висунуті Позичальником тільки
при його отриманні.
16. Договір про надання фінансового кредиту та застави втрачає силу: в зв’язку з виконанням зобов’язання
забезпеченого заставою; у випадку звернення стягнення на заставне майно; з інших обставин, передбачених чинним
законодавством.
17. Наявність в договорі про надання фінансового кредиту та застави підпису Позичальника про ознайомлення з
цими Правилами вважається згодою Позичальника з умовами цих правил.

