1. Специфікаціядо Договорів 1,2 №_____ від _________
Телефон відділення
Сума кредиту
2. Кредитодавець (Заставодержатель): ПТ «Ломбард
Сума відсотків за
«Дарітет» Тимченко О.О. і компанія» (Код 39654007),
користування
розташоване: м.Харків, вул.Сумська, буд.72, офіс 14,
Сума до повернення
телефон ________, в особі _______________________
Дата повернення
3. Позичальник (Заставодавець): ____________________,
який мешкає за адресою:________________________; ___________________; ІПН ___________
(документ, що посвідчує особу)

4. Строк, на який надається Кредит: _____________. Дата повернення Кредиту: _______________.
5. Предмет: _________________________________________________________________________;
(назва предмета застави)

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Опис Предмету: ________________________________
Номер Предмету: _______________________________
Оцінна вартість Предмету за угодою сторін: ___________________________________________.
Сума фінансового Кредиту становить ____% від вартості Предмету за згодою Сторін,
зазначеною в п.6 цієї Специфікації, що складає: _________________ грн.
При поверненні фінансового Кредиту Позичальник сплачує Кредитодавцю проценти із
розрахунку ____% в день від суми Кредиту, що складає _________ грн. Річна відсоткова ставка
становить ________.
У разі невиконання своїх зобов’язань у строк визначений у договорі, Позичальник сплачує
додатково ____ % від суми Кредиту за кожний день прострочення погашення кредиту.
Сума яка підлягає поверненню без урахування фактичного строку користування кредитом та
перерахунку згідно п.9 Специфікації становить _____ грн.
Ця Специфікація є невід’ємною частиною Договору 1 та Договору 2.
Позичальника повідомлено про включення його персональних даних до обліково-реєструючої
системи ломбарду – бази персональних даних, володільцем якої є Кредитодавець, мету збору
персональних даних, а також про права Позичальника – суб’єкта персональних даних,
визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р. №2297-VI, на
що Позичальник надає свою згоду.
Позичальник ознайомлений з Положенням про надання ломбардом фінансових та супутніх
послуг. Інформація, зазначена в ч.2 ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. №2664-ІІІ, Позичальнику надана.
Позичальник повністю згоден з описом і характеристиками Предмета, наведеними в п.5
Специфікації, та не має заперечень з цього приводу.
Позичальник також підписується в тому, що грошові кошти в сумі: ____ отримав, зміст та
умови Договору про надання ломбардом фінансового кредиту (Договір 1), Договору закладу
майна до ломбарду (Договір 2) та Специфікації йому зрозуміло, з їх положеннями згоден
повністю.
Кредитодавець ________________

Позичальник ______________

