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«ЛОМБАРД ПАРУС» - динамічно прогресуюча українська мережа
ломбардів широкого профілю діяльності, яка почала свою діяльність в
жовтні 2014 року.

«ЛОМБАРД ПАРУС» разробив унікальну пропозицію, завдяки якій
відкрити ломбард под нашою торговою маркой швидше, ефективніше
і вигідніше, ніж будувати ломбардний бізнес самостійно.

Завдяки нашому франчайзинговому напрямку діяльності, кількість
філій «ЛОМБАРДУ ПАРУС» постійно росте прямо пропорційно довірі
наших клієнтів та партнерів.

Саме Ми передамо Вам накопичений досвід, допоможемо економити
на витратах несучи мінімальні ризики для Вашого бізнесу!

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ 



ЛОМБАРД МІКРОКРЕДИТИ БАНК

Сума кредиту Будь-яка, що потрібна
клієнту

Від 250 – 10 000 грн. (при 
умові, що кредитна
історія позитивна)

Суму визначає банк

Процентна ставка Від 0,1 % - 1 % в день Від 1, 5 % - 2,5 % в день Від 20 % в рік

Терміни
кредитування

Від 1 дня (по бажанню
клієнта)

Від 7 – 30 днів Від 1 місяця – 3 років

Необхідні документи Паспорт Паспорт, позитивна 
кредитна історія

Паспорт, іпн, позитивна 
кредитна історія, довідка
про доходи

Терміни схвалення
кредиту

Від 5 – 10 хвилин Від 1 години Від 1 години

Імовірність схвалення
кредиту

100 % 50 % 30 %

Ризики Відсутні, так как 
ломбард перетворює
гроші в активи

60 % клієнтів не 
повертають гроші

60 % клієнтів не 
повертають гроші

ЧОМУ ЛОМБАРД
Ломбард – це бізнес з мінімальними ризиками, умови якого роблять ломбард позаконкурентним по 

відношенню до мікрокредитних организацій і банків



 Початковий внесок при купівлі франшизи «ЛОМБАРД ПАРУС» 0 грн.;
 «ЛОМБАРД ПАРУС» веде комплексний супровід діяльності Вашої філії за

фіксовану щомісячну винагороду (роялті) в розмірі 2 000 грн., в незалежності
від прибутку і обороту філії;

 «ЛОМБАРД ПАРУС» реєструє у всіх контролюючих органах філію протягом 3-х
тижнів;

 Самостійне регулювання умов кредитування, переліку застав, з яким будете
працювати і графіка роботи;

 Безкоштовна покупка, установка і подальший супровід програмного
забеспечення;

 Надання пакету дозвільних документів, які передбачають ломбардну
діяльність;

 Комплексне навчання персоналу при запуску ломбарду та його подальшій
роботі;

 Можливість відкриття магазина при ломбарді;

 Допомога в реалізації невикуплених застав.

ЧОМУ ФРАНШИЗА 
«ЛОМБАРД ПАРУС»



БЮДЖЕТ                                              ДОХІД
Початковий внесок – 0 грн. Середньомісячний дохід ломбарду 

Ремонт і реклама – 5 000 - 90 000 грн.                становить  15 % - 20 % від кредитного 
Оборотні кошти – 30 000 – 150 000 грн. портфеля

Комплектація філії – 20000–40000 грн.

Щомісячні затрати – 10 000– 20 000 грн.

ВАРТІСТЬ ФРАНШИЗИ



Герасименко Юрій - Директор з розвитку

тел. +38 (063) 234-68-58

e-mail: development-lombardparus@mail.ru

http://www.lombardparus.com/

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ 
ПРЯМО ЗАРАЗ!


