
 

Загальні умови для всіх споживачів 

 Перша позика Повторна позика 

Сума (ліміт), на яку може бути надана 

позика 
Від 500, 00 грн до 15 000,00 грн. Від 500, 00 грн до 25 000,00 грн. 

Строк користування позикою 

Від 53 до 80 днів. 

Строк позики складається з розрахункових 

періодів, визначених Договором позики. При  

цьому споживач має право ініціювати 

продовження строку позики, уклавши 

відповідну Додаткову угоду. 

Від 55 до 80 днів. 

Строк позики складається з розрахункових 

періодів, визначених Договором позики. При  

цьому споживач має право ініціювати 

продовження строку позики, уклавши відповідну 

Додаткову угоду. 

Процентні ставки, за якими 

нараховуються проценти за користування 

позикою 

Перший розрахунковий період:  

 

Акційна процентна ставка: 0,01% на день, 

застосовується до першої позики в перші 15 

днів користування позикою клієнтом, який 

вперше звернувся до Money4YOU. 

 

*На індивідуальних умовах Товариство має 

право надати позику за процентною ставкою 

0,01 % на день на перші 30 днів користування 

позикою клієнтом, який вперше звернувся до 

Money4YOU. Такі умови можуть бути 

застосовані за результатами комплексного 

аналізу даних скорингової системи відповідно до 

встановлених Товариством системних правил 

обробки інформації, що є правом Товариства 

та не несе зобов’язуючого характеру для 

Товариства. 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ. 
 

Базова процентна ставка: 2,49 % на день. 

 

Подальший строк позики, після спливу першого 

розрахункового періоду:  

Перший розрахунковий період:  

 

Базова процентна ставка: 2,49% на день. 

 

* На індивідуальних умовах Товариство має право 

надати промокод на знижку процентної ставки 

на перший розрахунковий період, знижена 

процентна ставка є акційною та застосовується 

відповідно до умов укладеного зі споживачем  

Договору позики. 

 

Подальший строк позики, після спливу першого 

розрахункового періоду:  

Основна процентна ставка: 3,00% на день. 

 

Під час пролонгації акційна процентна ставка не 

застосовується. Умови нарахування процентів за 

користування позикою в період пролонгації 

визначаються відповідною додатковою угодою за 

процентними ставками, вказаними вище (окрім 

акційної процентної ставки). 

https://money4you.ua/akciya/persha-pozika-01-05-23/


Основна процентна ставка: 3,00% на день. 

 

Під час пролонгації акційна процентна ставка не 

застосовується. Умови нарахування процентів за 

користування позикою в період пролонгації 

визначаються відповідною додатковою угодою 

за процентними ставками, вказаними вище 

(окрім акційної процентної ставки). 

Інформація про наявність, перелік і 

вартість супровідних послуг фінансової 

установи, кредитних посередників та 

третіх осіб, уключаючи розмір платежу 

та базу його розрахунку, з урахуванням 

вимог законодавства України 

супровідні послуги фінансової установи, 

кредитних посередників та третіх осіб відсутні. 

супровідні послуги фінансової установи, 

кредитних посередників та третіх осіб відсутні. 

Посилання на вебсторінку, де розміщено 

типові договори позики та внутрішні 

правила надання фінансових послуг  

Актуальні та архівні редакції типового Договору 

позики та Правил надання фінансових послуг 

ТОВ «МАНІФОЮ». 

Актуальні та архівні редакції типового Договору 

позики та Правил надання фінансових послуг 

ТОВ «МАНІФОЮ». 

Реальна річна процентна ставка 
Максимальна плата 6736% (з урахуванням умов 

діючої Акції). 
Максимальна плата 87838%. 

Попередження (застосовується до 

кожного вищевказаного різновиду 

позики) 

Попередження 

✓ Можливі наслідки для споживача в разі користування позикою від ТОВ «МАНІФОЮ»: 

1. Обробка персональних даних на підставі укладення Договору позики відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних»; 

2. Обробка персональних даних з метою здійснення ідентифікації та верифікації особи 

споживача перед укладенням відповідного правочину; 

3. Обробка персональних даних на підставі наданої споживачем згоди відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання інформації щодо 

фінансових послуг; 

4. Передача даних щодо виконання укладеного Договору позики до бюро кредитних 

історій. 

 

✓ Можливі наслідки для споживача в разі невиконання ним обов'язків згідно з договором 

про споживчий кредит: 
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1. у разі нездійснення споживачем обов’язкового платежу за першим розрахунковим 

періодом, акційна процентна ставка на цей період не застосовується; 

2. у разі неправомірного користування позикою (понад строк позики, встановлений 

договором) на залишок заборгованості за сумою позики нараховуються проценти 

на прострочену позику в розмірі 1,01 % на день (в межах Закону України «Про 

споживче кредитування»); 

3. ТОВ «МАНІФОЮ» як Позикодавець має право звернутися до суду для винесення 

судового рішення щодо стягнення заборгованості/до нотаріуса з метою вчинення 

виконавчого напису нотаріуса для можливості примусового стягнення 

заборгованості органами виконавчої служби. 

✓ Порушення виконання зобов'язання щодо повернення позики може вплинути на 

кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі. 

✓ При наданні фінансових послуг ТОВ «МАНІФОЮ» не може вимагати від споживача 

придбання будь-яких товарів чи послуг від Товариства або спорідненої чи пов'язаної з 

ним особи як обов'язкову умову надання позики. 

✓ Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання позики на запропонованих 

умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди позики (у разі їх 

наявності) та інших фінансових установ. 

✓ ТОВ «МАНІФОЮ» має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів 

позики тільки за згодою сторін. 

✓ Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами 

дистанційних каналів комунікації. 

✓ Можливі витрати на здійснення платежів за користування позикою залежать від 

обраного способу сплати. 

✓ Зміна строку позики відбувається за ініціативою споживача шляхом подальшого 

укладення Сторонами відповідної Додаткової угоди. При цьому умови щодо оплати за 

користування позикою не можуть бути зміненими Позикодавцем в односторонньому 

порядку, усі зміни умов попередньо укладеного договору (у тому числі, в бік погіршення 

для споживача) зазначаються у вигляді переліку та цифрового значення у відповідній 

Додатковій угоді. 

 




