ОБРАЗЕЦ ЗАЛОГОВОГО БИЛЕТА
ТОО "ЛОМБАРД MINICREDIT"
БИН 150140009571
г.Алматы, ул.Рихарда зорге 26 ,
Режим работы: Круглосуточно (без выходных)
Тел.: 8 707 815 44 10

Дата выдачи кредита 14.08.2020г
Дата возврата кредита 12.09.2020г
Залогодатель: ФИО: Петров Сергей Петрович
Адрес: г.Алматы, ул Маметова №1
Удв.личности(Паспорт) 111111111
выданный от 01.01.2020 МВД РК
Тел: 8 888 777 77 77

(ИНН 111111111111 )

Наименование и описание вещей
Предмет

Количество

Сумма кредита, тг Срок, дни

Сумма
процентов, тг
2400

Хранение, тг

Сумма к
возврату, тг
22400,00

Apple iphone 6 128 Gb Gold, в коробке, в
1
20 000
30
0,00
хорошем состоянии, IMEI: 0111111111111
Серийный номер: M1M1M1M1M1M
Итого:
1
20 000
2400
0,00
22400,00
Несие сомасы 20 000. Несиенің пайыз сомасы 2400 тг. Несие мерзімі 30 күнге берілді. Кепілдік мерзімі 12.10.2020ж дейін. Кепілдік мерзімі– 30
күн. 50 АЕК – тен жоғары жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі – 56%, - 50 АЕК – ке дейін шағын несие көлемін ұлғайтуға тыйым салынып,
келісімнің мерзімін ұзарту мүмкіндігі қарастырылған, сыйақының максималды мөлшері микрокредит сомасының 30% -нан аспауы керек.Кепілідік
мерзімі кезінде қайтарылатын сомадан 0,5% айыппұл жүреді. Берілген кепілзат менің заңды түрде сатып алған жеке меншігім болып табылады.
Қазақстан Республикасының ақшалай түрдегі ұлттық өлшем бірлігінің теңгеден кез-келген басқа валютаға ауыстырған жағдайда, кепілдік билеті
бойынша бағалау сомасы және кепіл берушінің жалпы қарызы ҚР – ның Ұлттық банкімен бекітілген жаңа валютаға сәйкес қайта есептеледі. Егер
несие сомасы кепіл билетімен берілген мерзім ішінде қайтарылмаса, кепіл беруші өзінің кепілдікте тұрған мүлігін үшінші тұлғаға сатуға немесе
кепіл мерзімі біткен уақыттан бастап, мәжбүрлі түрде сот тәртібінен тыс кепілге салынған мүлікті ломбардтың меншігіне беру арқылы тікелей
мақсатта сатуына қарсылық танытпайды. Кепілді сатып алуды кепіл беруші ғана жүзеге асыра алады! Кепіл билетінің шарттарымен таныстым, несие
сомасын қайтармаған жағдайда, ломбардтың қарызды жабу мақсатында кепіл мүлікті сатуға, мен кепіл беруші Петров Сергей Петрович , қарсылық
білдірмеймін. Осы Кепілдік билетке қол қоя отырып, Қарыз алушы Ломбардқа Қарыз алушының дербес деректерін жинауға және өңдеуге және
пайдалануға (қағаз тасығыштарда және/немесе Ломбардтың деректер базаларында және/немесе жиымдарында электронды форматта жинауды,
өңдеуді және сақтауды қоса алғанда), сондай-ақ Қарыз алушы туралы ақпаратты кредиттік бюро мен ішкі істер органдарына ұсынуға сөзсіз
жазбаша келісімін береді. Мүлікті сипаттауымен, бағалау сомасымен, сондай–ақ ТОО “ЛОМБАРД MINICREDIT” шарттарымен толықтай келісемін.
жазбаша келісімін береді. Мүлікті сипаттауымен, бағалау сомасымен, сондай–ақ ТОО “ЛОМБАРД MINICREDIT” шарттарымен толықтай келісемін.

Сумма кредита 20 000тг. Сумма процентов 2400 за кредит. Кредит выдан на срок 30 дней. Гарантийный срок – до 12.10.2020г. Гарантийный срок
- 30 дней. Годовая эффективная ставка вознаграждения свыше 50 мрп – 56%, - до 50 мрп действует запрет на увеличение суммы микрокредита и
возможность увеличения срока действия договора, предельный размер вознаграждения не может превышать 30% от суммы микрокредита. В
течение гарантийного срока действуют штрафные проценты в размере 0,5% в день от суммы к возврату. Данный предмет залога принадлежит мне
на праве собственности. Приобретен мной законным путем. В случае смены Национальной общепринятой единицы измерения в денежном
эквиваленте с Тенге Республики Казахстан на какую-либо другую валюту, по залоговому билету по суммам оценки и общей задолженности
Залогодателя будут произведены перерасчёты, согласно которым погашение будет приниматься согласно новой валюты, утверждённой
Национальным банком РК. В случае невозвращения в установленный залоговым билетом срок суммы кредита, залогодатель не возражает в выкупе
его залога третьими лицами или доверяет Ломбарду по истечении гарантийного срока самостоятельно реализовать имущество, находящееся в
залоге, в принудительном внесудебном порядке путем проведения торгов, или путем прямой адресной продажи, с переходом залогового
имущества в собственность ломбарда. Выкуп производится только залогодателем! С условиями залогового билета ознакомлен, согласен и в случае
реализации залога для покрытия убытков ломбарда вследствие невозвращения кредита, выданного по настоящему залоговому билету, я
залогодатель Петров Сергей Петрович , претензий иметь не буду. Подписав Залоговый билет, Заёмщик дает безусловное письменное согласие
Ломбарду на сбор и обработку и использования персональных данных Заёмщика (включая сбор, обработку и хранение на бумажных носителях
и/или в электроном формате в массивах и/или базах данных Ломбарда), а также предоставление информации о Заемщике кредитному бюро и
органы внутренних дел. С описанием вещей и суммой их оценки, а так же с условиями согласен.
Петров Сергей Петрович ____________________________________________________________________________________________________
Эксперт оценщик ___________________________________________________________________________________________________________
Залог получил в целости и сохранности, претензий не имею_________________________________________________________(Фамилия, подпись)

