
м. __________ Телефон для довідок:

1. Сума Кредиту: _____ грн.
з яких, 

1.1. у готівковій формі: _____ грн.

1.2. у безготівковій формі: _____ грн.

2. Договірний строк користування Кредитом: ____ календарні дні

3. Дата повернення Кредиту: "__"_____202__р.

4. Процент за кожний день користування Кредитом (в залежності від фактичного строку користування Кредитом):

5. Сума процентів за весь договірний строк користування Кредитом, зазначений у п. 2 Специфікації: ______ грн.

6. ______ грн., в т.ч.:

7. Оціночна вартість предмету застави: ______ грн.

8. Опис предмету застави:

9. ____%

10.

11.

12.

КРЕДИТОДАВЕЦЬ (прийняв предмет застави) ПОЗИЧАЛЬНИК (передав предмет застави)

(підпис)

Всього сума до сплати (сума Кредиту та сума процентів за кожний день за весь договірний строк 
користування Кредитом):

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД № 1» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТРАКТ 
– ГРУП» І КОМПАНІЯ»
місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА, будинок 26Г
Код ЄДРПОУ: 43521651
Ліцензія від 09.04.2020 р. (розпорядження Нацкомфінпослуг № 673)
Адреса відокремленого підрозділу № _____: _______________________________________; 
ЄДРПОУ _________;  
п/р UA913282090000026506000000068 в АБ «Південний», адреса банку : м. Одеса, вул. Краснова, 6/1

Реквізити та підписи сторін:

Специфікация складена у двох автентичних примірниках - по одному для кожної Сторони,є  додатком та невід'ємною частиною Договору.

ПІБ____________________________
РНОКПП _______________________
Адреса реєстрації_______________
Фактичне місце проживання____________
_____________________________________
Документ, що посвідчує особу (номер, серія, дата та орган 
видачі):_____________

Відсотки за кожний день прострочення сплати Кредиту:

СПЕЦИФІКАЦІЯ  
(прийняття предмету застави)

до Договору фінансового кредиту та застави № ____

від _____20__р. № (1, 2, 3, ……..)

ID № ______________________
від _____20__р. 

уклали цю Специфікацію щодо прийняття Кредитодавцем та передачі Позичальником предмету застави та щодо основних умов Договору фінансового кредиту та застави (надалі - Договір) про наступне:

Сума процентів може змінюватися відповідно до умов п. 4 Специфікації залежно від фактичного строк 
користування Кредитом.

Позичальник згоден та немає жодних заперечень щодо опису та оціночної вартості майна, що є предметом застави, а також розміру та порядку нарахуваня процентів за фактичний строк користування Кредитом. 

Лінія відриву
Даним підтверджую, що мною отримана сума Кредиту за Договором фінансового кредиту та застави № ___ від _______ у розмірі _______грн.

«____»______ 20__ р.                                                            (підпис)                                       ПІБ Позичальника
Підписується у випадку видачі Кредиту у відокремленому підрозділі Кредитодавця.

Кредитодавець (Заставодержатель) – ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД № 1» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНТРАКТ – ГРУП» І КОМПАНІЯ», в особі представника відокремленого
підрозділу № ___ , що діє на підставі довіреності № ___ від "___"_______________20___р., з одного боку, та 

Позичальник (Заставодавець), _________________________, ___________р.н., з іншого боку,

Оціночна вартість предмету застави, грн.

(підпис)

Інформація для ПІП Позичальника
за умови погашення Кредиту протягом договірного строку 

користування Кредитом

Сума Кредиту, грн.
Договірний строк користування Кредитом, 
кал. дні
Дата повернення Кредиту

Процент за кожен день користування Кредитом, 
% (протягом договірного строку користування 
Кредитом)

Сума процентів за весь договірний строк користування 
Кредитом, грн.

з ___ по ____ день

____%

з ___ по _____ день

____%

з ___ по ____ день

____%

(дані поточного рахунку Позичальника)

_____ , 

Всього сума до сплати (сума Кредиту та сума 
процентів), грн. _____, 


