До кредитного комітету ПТ «Ломбард УМКВ і Ко»

Заявка на кредит «Беззаклад» / Анкета позичальника
(заповнюється власноруч клієнтом - позичальником)
Я, _____________________________

___________________________ ___________________________,
(ім’я)

(прізвище)

(по-батькові)

прошу надати мені кредит (у формі кредитної лінії) на _________________________________________,
(вказати ціль кредиту)

з лімітом ________________________________________________________________________________,
(цифрами та прописом, гривень)

з передачею у заставу ломбарду наступного належного мені рухомого майна:

№

Назва
предмету
застави

Марка, модель
(розбірливо)

Ідентифікаційні
(серійні) дані виробу
(розбірливо)

Наявність
гарантії
(так/ні)

Рік випуску
(придбання)

Оцінна вартість
(грн)

1.
2.
3.
4
.

Загальною оцінною вартістю на суму___________________________________________________________,
(заповнюється після узгодження з касиром-експертом, цифрами та прописом, гривень)

на строк ___________________________діб, з відсотковою ставкою згідно поточних умов ломбарду.
Вказане рухоме майно прошу передати мені на відповідальне зберігання з укладанням відповідного
договору, з можливістю користування. Місцезнаходження зберігання майна – адреса моєї реєстрації та
проживання, мені відомо про заборону пересування вказаного майна.
Сплату суми за користування кредитом та повернення кредиту гарантую.
_________________________ __________________________
(поточна дата)

(ПІБ прописом власноруч)

_______________________________
(особистий підпис)

Додатково повідомляю про себе наступні відомості.
1.Дата і місце народження
«_____» _______________ ________ року, ___________________________________________________
країна, область, район, місто, селище

2.Адреса реєстрації та проживання
Область_________________________, район _________________________, місто____________________
Вулиця _________________________, будинок_______________________, квартира_________________

Підтверджую достовірність даних та не заперечую проти їх перевірки _________________підпис Заявника

3.Паспорт
Серія___________ номер________________, виданий__________________________________________
_____________________________________________________ «_______»_________________ ________р.
4.Ідентифікаційний номер платника податків _____________________________________________________
5.Контактний мобільний телефон (підлягає верифікації)______________________________________________
6.Адреса електронної пошти ___________________________________________________________________
7.Сторінки у соціальних мережах(бажано)________________________________________________________
8.Сімейний стан : Одружений _____ Неодружений _________ Розлучений________ Діти ____________
9.Відомості про подружжя (бажано)_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)
10.Відомості про осіб, що перебувають на утриманні (інваліди, отримувачі аліментів, малі діти)
1.____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, ступінь родинних зв’язків)
2.____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, ступінь родинних зв’язків)

11.Місце роботи ________________________________________ Посада______________________________
(повне найменування підприємства)

Стаж роботи _____років, адреса _____________________________________, телефон__________________________
12.Особа, що може підтвердити мою особистість (бажано)
1._____________________________________________________________,телефон____________________
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, ступінь родинних або суспільних зв’язків)
2._____________________________________________________________,телефон____________________
(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, ступінь родинних або суспільних зв’язків)

13. Приватна власність (нерухомість, транспорт, корпоративні права) (бажано)

№

Назва
власності

Адреса

Співвласники
(є/нема)

Держномер
(для авто)

Рік випуску (придбання)

Приблизна
вартість

1.
2.
3.
4
.
Підтверджую достовірність даних та не заперечую проти їх перевірки _________________підпис Заявника

14. Кредитна історія

№

Кредитор
(банк або інший)

Сума кредиту

Дата надання
кредиту

Дата
погашення за
договором

Діюча заборгованість

1.
2.
3.

15.Відомості про наявність рахунків (карток) у банках
№

Банк

Поточний рахунок
(є /нема)

Депозитний рахунок
(є /нема)

Картковий рахунок
(є /нема)

1.
2.
3.

16.Відомості про наявність ЕЦП, реєстрації у додатку «Дія»

Зареєстрований у додатку «Дія» (так/ні) __________ Наявна ЕЦП (так/ні)_____________________

17. Я, _____________________________________________, засвідчую, що на дату подання цієї Заяви
відсутні будь-які переслідування мене з боку правоохоронних органів, відсутні кримінальні справи щодо
мене, відсутні судові спори та/або обтяження щодо мого майна, а також не існує судових рішень стосовно
обмеження моєї дієздатності. Засвідчую, що вся наведена у цій Заяві інформація є достовірною і
актуальною на дату подання, власноручним підписом.

«_______» _________________ 2021 р.

_________________________________
(підпис позичальника)

