ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ
Днес,

г. , в гр.

се сключи

настоящият ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ между:
, ЕГН
притежаващ л. к. №

, издадена на

от МВР гр.

с постоянен адрес: гр./с.

, обл.

ул.

№

, вх.

, ет.

, ап.

наричан по-долу ЗАЕМОДАТЕЛ, и
, ЕГН
притежаващ л. к. №

, издадена на

от МВР гр.

с постоянен адрес: гр./с.

, обл.

ул.

№

, вх.

, ет.

, ап.

наричан по-долу ЗАЕМАТЕЛ.
Страните се споразумяха за следното:
I. Общи положения
Чл. 1. (1) ЗАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя в собственост на ЗАЕМАТЕЛЯ
, наричана по-долу вещта.
(2) Заеманата вещ притежава следните качествени характеристики:

Чл. 2. Заеманите вещи ще бъдат предадени от ЗАЕМОДАТЕЛЯ на ЗАЕМАТЕЛЯ
на

г., от която дата се счита сключен договора за заем.
Чл. 3. (1) Предаването на вещите ще се извърши по следния начин

(2) Разноските по предаването на вещите са за сметка на:

Чл. 4. ЗАЕМАТЕЛЯТ дължи възнаграждение на ЗАЕМОДАТЕЛЯ под формата на лихва в
размер на

% дневно от стойността на заемните вещи. При предсрочно погасяване на

ЗАЕМАТЕЛЯТ дължи лихва за периода от получаването на заемните вещи до връщането на вещи от същия вид,
количество и качество.
Чл. 5. ЗАЕМАТЕЛЯТ дължи връщане на вещи от същия вид, количество и качество заедно
с уговорената лихва в срок от

по следния начин

II. Права и задължение на страните
Чл. 6. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ЗАЕМАТЕЛЯ за скритите недостатъци на
вещта, които са му известни.
Чл. 7. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен при поискване от ЗАЕМАТЕЛЯ да издава разписки относно
извършените от последния действия за изпълнението на задълженията по този договор.

Чл. 8. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи вещи от вида, количеството и качеството
на заеманите ведно с уговореното възнаграждение в срока и при условията на този договор.
Чл. 9. ЗАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне вещи от същия вид, количество и
качество при посочените в настоящия договор условия и срок и да заплати на ЗАЕМОДАТЕЛЯ уговореното
възнаграждение.

III. Отговорност
Чл. 10. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на

% от

стойността на заемните вещи за всеки просрочен ден, но не повече от
ако не предаде вещите в посочения срок.
Чл. 11. При неизпълнение на задължението по чл. 6 от този договор
ЗАЕМОДАТЕЛЯТ дължи на ЗАЕМАТЕЛЯ обезщетение за вредите, причинени от скритите недостатъци на вещите.
Чл. 12. ЗАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на

% от

стойността на заемните вещи за всеки просрочен ден, но не повече от
ако не върне на падежа вещи от същия вид, количество и качество заедно с уговореното възнаграждение.

За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското
законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един
за всяка от страните, и се подписа от тях както следва:

ЗАЕМОДАТЕЛ:

ЗАЕМАТЕЛ:

