
ВСТУПНИЙ КУРС

У ЛОМБАРДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ



ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЛІЇ ПІД
ТМ «ЛОМБАРД ПАРУС» ВАМ ПОТРІБНО:

ПІДГОТУВАТИ ПРИМІЩЕННЯ

У підборі приміщення під Ломбард Ви повинні керуватися

декількома вимогами:

• Згідно з вимогами Нацкомфінпослуг приміщення повинно

бути більше 6 кв.м., капітальна будова, нежитловий фонд і

мати пандус;

• Приміщення під Ломбард по внутрішнім вимогам повинно

знаходитися від 1 км до чинної Філії «ЛОМБАРД ПАРУС»;

• У приміщенні Ломбарда, експерт-оцінювач повинен бути

огороджений перегородкою від клієнта;

• Зовнішня реклама повинна бути дотримана брендбуку

«ЛОМБАРД ПАРУС» і на неї має бути дозвіл контролюючих

органів за місцем діяльності.

ВИЗНАЧИТИСЬ З ДИРЕКТОРОМ

Згідно постанови Нацкомфінпослуг по Директору Філії

Ломбарду є кілька вимог:

• Мати вищу освіту;

• Мати досвід роботи більше двох років: з яких один рік у

фінансовій компанії або два роки на керівній посаді будь-

якого підприємства;

• Протягом останніх п'яти років не бути керівником компанії, 

яка збанкрутувала або була ліквідована;

• Не мати непогашеної або не знятої судимості за умисні

злочини, не бути позбавленим права обіймати певні посади та

займатися певною діяльністю.



ДЛЯ ПІДПИСАННЯ ПАРТНЕРСЬКОГО
ДОГОВОРУ ВАМ ПОРТІБНО:

ДОКУМЕНТАЛЬНА СКЛАДОВА

• Договір оренди / суборенди на приміщення;

• Документи для прийняття Директора Філії (форма власності / 

реєстрації: найманий співробітник в особі Директора Філії ПТ

«ЛОМБАРД ПАРУС» № ...);

• Документи для підписання партнерського договору (паспорт, 

РНОКПП - код).

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА

• 2645 грн. - оплата роялті з моменту підписання партнерського

договору (діє протягом місяця);

• * 2300 грн. - оплата за акт по пандусах (спеціалізований вхід / 

вихід для малорухомих людей);

• * 10000 грн. - оплата за покупку РРО (касовий апарат для

ведення ломбардної діяльності).

* Купівля можлива як самостійно партнером так і через Центральний

офіс «ЛОМБАРД ПАРУС»



ДЛЯ ПОЧАТКУ ЛОМБАРДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПОТРІБНО:

ВАШІ ОБОВ’ЯЗКИ

• Зробити ремонт у приміщенні згідно брендбуку «ЛОМБАРД

ПАРУС» (перегородки, освітлення, фарбування та інше)

• Організувати зовнішню рекламу відповідно до бренбуку

«ЛОМБАРД ПАРУС» (вивіски, лайтбокс та інше)

• Купити необхідну орг. техніку і меблі для щоденної роботи;

• Зробити рекламну кампанію згідно брендбуку «ЛОМБАРД

ПАРУС» (флаєра, листівки, розклеювання оголошень та інша

зовнішня реклама);

• Провести моніторинг інших ломбардів в найближчій околиці

по тарифам і оцінки майна.

НАШІ ОБОВ’ЯЗКИ

• Зареєструвати Філію ПТ «ЛОМБАРД ПАРУС» № ... на протязі 3-

х тижнів з моменту підписання партнерського договору;

• Організувати навчання персоналу щодо ломбардної

діяльності;

• Надати і налаштувати програмне забезпечення (ломбардну

програму) для роботи і обліку Ломбарду;

• Надати методичні рекомендації щодо ведення ломбардної

діяльності;

• Надати печатку Філії ПТ «ЛОМБАРД ПАРУС» № ...;

• Надати повний пакет дозвільних документів для ведення

ломбардної діяльності Філії ПТ «ЛОМБАРД ПАРУС» № ...



СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ В ПЕРІОД РОБОТИ ПІД
ТМ «ЛОМБАРД ПАРУС»:

ВАШІ ОБОВ’ЯЗКИ

• На власний розсуд виставляєте тарифні плани, % видачу

клієнтам і робочий графік Ломбарду;

• Працювати виключно за програмним забезпеченням

«ЛОМБАРД ПАРУС» і методичними інструкціями;

• Відкриття магазину - на власний розсуд реалізуєте

невикуплені предмети застави (є схеми реалізації);

• Первинна документація (прописана в партнерському договорі) 

передається в Центральний офіс щомісячно;

• Оплати податків на заробітну плату (~ 2050 грн. За 1 чол.) 

Роялті (2645 грн.), обслуговування РРО (276 грн.) - щомісячно

з р/с Філії на р/р «ЛОМБАРД ПАРУС»;

• Оплата податку на прибуток - щоквартально, обговорюється

індивідуально.

НАШІ ОБОВ’ЯЗКИ

• Бухгалтерський супровід - повна підготовка і здача звітності в

усі контролюючі органи, а також подальша оплата податків

згідно Законодавства;

• Юридичний супровід - відповіді на запити з Поліції, 

консультації в роботі з іншими контролюючими органами, 

договірна робота (оренда, охорона та інше);

• Супровід ломбардної програми - допомога в роботі з

програмним забезпеченням (налаштування і консультації);

• Методичні рекомендації щодо оцінки майна та документообіг

Ломбарду;

• Допомога в реалізації невикуплених предметів застави;

• Загальні консультації з ведення ломбардної діяльності.


