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ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ВЕНТА.Л», ТОВ «КОМПАНІЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИГ» І КОМПАНІЯ» (далі Ломбард) на виконання
вимог Положення, затвердженого Постановою НБУ від 09 липня 2021 року № 79
«Про затвердження Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора,
колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання
простроченої заборгованості» (далі – Положення № 79), розміщує інформацію,
визначену у п.п. 3-5 п.26 розділу V Положення, а саме:
3) порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит
новому кредитодавцю;
ЛОМБАРД НЕ ВІДСТУПАЄ ПРАВО ВИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО
НАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТА ЗАКЛАДУ МАЙНА (далі Договір)
НОВОМУ КРЕДИТОРУ.
4) умови, за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність
із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права
вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;
Ломбард надає Позичальнику кредит під заклад майна на визначений строк
та під процент. У встановлену Договором дату Позичальник зобов’язаний
сплатити проценти за користування кредитом та повернути його у повному обсязі,
після чого Ломбард повертає майно яке надавалось у заклад. Уразі неповернення
кредиту у повному обсязі та несплати процентів, Ломбард, з метою пагашення
боргових зобов’язань Позичальника, має право звернути стягнення на Предмет
закладу.
У разі, якщо Позичальник прострочив строк повернення кредиту, а Ломбард
не звернув стягнення на Предмет закладу, Ломбард по клопотанню Позичальника
подовжує дію Договору, при цьому Позичальник сплачує проценти за кожен день
користування кредитом (прострочені,строкові) та інші платежі обумовлені
Договором.
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У разі наявності простроченої заборгованості по сплаті процентів та/або
несвоєчасного повернення кредиту, сплата заборгованості Позичальником за
Договором здійснюється у наступному порядку:
 Прострочена заборгованість за нарахованими процентами;
 Строкова заборгованість за процентами;
 Прострочена заборгованість за кредитом;
 Пеня, на умовах договору;

 Платежі, що підлягають сплаті у разі невиконання своїх зобов’язань,
передбачених Договором (крім оплати/компенсації витрат Ломбарду на
здійснення врегулювання простроченої заборгованості) – можливі витрати,
понесені ломбардом в результаті неналежного виконання Позичальником
умов Договору, в тому числі витрати, пов’язані з листуванням,
транспортуванням, зберіганням, оцінкою майна, на яке може бути звернене
стягнення.
При цьому зобов’язання Позичальника за Договором обмежуються вартістю
Предмета Закладу.
Погашення простроченої заборгованості здійснюється у готівковій формі у
місці надання фінансової послуги.
Погашення простроченої заборгованості здійснюється за рахунок
примусової реалізації предмета застави, наданого Позичальником в якості
забезпечення зобов’язань за Договором про надання фінансового кредиту та
закладу майна.
Спосіб звернення стягнення та засоби відчуження заставленого майна, в
разі невиконання Позичальником зобов’язань за договором про надання
фінансового кредиту - визначаються умовами Договору про надання фінансового
кредиту та закладу майна та чинним законодавством.
Ломбард не повідомляє інформацію про укладення Позичальником
Договору про надання фінансового кредиту та закладу майна, його умови, стан
виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є
стороною договору фінансового кредиту. Така заборона не поширюється на
випадки повідомлення зазначеної інформації спадкоємцям, представникам
Позичальника за довіреністю, посвідченою згідно чинного законодавства,
органам державної влади у випадках передбачених законодавством.
Ломбард не взаємодіє з третіми особами (які не є стороною Договору про
надання фінансового кредиту та закладу майна) при врегулюванні простроченої
заборгованості Позичальника за Договором про надання фінансового кредиту та
закладу майна.
Також нагадуємо Позичальнику, що він має право звертатися до
Національного банку України у разі порушення Ломбардом законодавства у
сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо
взаємодії із споживачами при здійсненні ними врегулювання простроченої
заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) та звертатися до суду з
позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику у процесі
врегулювання простроченої заборгованості.

