
.Щодаток М 2 до
Щоговору позики ЛЬ вiд

.Щодаткова угода NЬ _
до Щоговору позики Л} _ вiд _року

N4. КиТв (_)_ 201 _- року

Фiзична особа /ПIБ/ (далi - rrозичальник), з iншоТ Сторони,

в подальшому разом iменуються <<сторони>, а кожна окремо - ксторона), уклчtли цю Щодаткову угоду про
наступне:

l . СторонИ погодилИ викJIасти п.2.З,2 Щоговору позики ЛЪ _ вiд 201_ року в наступнiй редакцiТ: <<2.З.2, Строк
позики: до 

---201_ 
року>.

2, Проценти за користування позикою в перiод дiТ цiсТ!одатковоТугоди нараховуються за наступним графiком:

День користування
позикою Су,иа позики

HapaxoBaнi проценти за
користування позикою, грн.

Всього до сплати станом на
вiдповiдний день

користування позикою, грн.

+Пpoь1енпl'uЗаКopucпxуванняпoЗuКoЮнаpахoвуЮmьcяЗавcmаHoGленuл'tcеpеdнь@oценmiв
за, корuспхуваt|ня позuкою, у буdь-якол,lу вuпаdку не M.e%ute, Hiac 0,0] zpH, на dень,

3, У цьому Графiку зазначенi нарахування за коr,tен день користування позикою в межах строку, на який
пролонговано строк позики. У випадку дострокового повернення позики Позичальник зобов'язапrй 

".rnur"r"суму нарахованих процентiв за користування позикою, передбачену Графiком.

4, У випадку неповернення позики у встановлений Щоговором строк позики, нарахування процентiв закористування позикою здiйснюсться у порядку, встановленому прАвилАми ндддння гirошових
КОШТIВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВДРИСТВОМ ЗОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВIДАЛЬНIСТЮ (МАНIФОЮ).

5, Ця Додаткова угода укладена У двоХ примiрниках, по однОму для KorKHoT зi CTopiH, що мас однакову
юридичну силу.

6, I_Iя Додаткова угода набувас чинностi з дати if пiдписання Сторонами та е невiд'емною частиною !оговору.

IОридична адреса.
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ТоВАРиСТВо З оБМЕЖЕI-IОIо ВIлIIоВIIIАJIъIrIСТЮ (МАIIIФоIо>
Кол СЩРПоУ 42848369,0з150, м. Киiв, вулиця Казимира Ма.певича, будинок 87

тел.044 22З9З44

--

,.-l.

1 6. 1 0.20 19 р. 1\,{. ItиТв

I АКАЗ }Г" з6ll

IIро ввеdення в Dito HoBoi' реdакцii' TutloBozo dozoBopy лlозltкrl mа IIРАВИJI
НЛ/{ДIНЯ I,POIIIOBИX KOIПTIB У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСJII I НЛ УМОВЛХ
ФПIДIIСОВОГО крЕдиту, товдриством з ОБМЕХ{ЕНОIО
в I/II I о R I/{лJI ъ II I с TIo,, млIII Ф olo,,

НАКАЗУIо:

i. RВести в дiю I{ову редакцitо f'ипового договору позики, затверджену Протоко"тtом
Загалыtих зборiв участrикiв l'OB кМАI]IФОIО) Nq 9 вiд 15.10.2019 року, з

17.10.2019 року.
2. Ввести в лirо нову редакцirо ПРАВИЛ НАДАFIНЯ ГРОШОВИХ KOiIITIB У

позику, в тому чисш i нА умовАх ФIнАнсовоI,о крt]диl,у,
товАриством з оБмЕжЕною вIдIIовIliАлънIстiо ,,мАI{IФоIо,,.
Затверджеrlу ГIротоколом Загальних зборiв учасниtсiв 

'ГOB кМАНIФОЮ> Jrftr 9 вiд
15.10.2019 року, з 17.10.20t9 року.

3. IIa пiдставi п.tl. 1,2 цього IIаказу yci ltоговори позики з 17.10.2019 року
генеруютЬся та I{адаються СпоживачУ Для пiдпису за новими редакцiями
ПРАвиJI нАлАtII{я грошових KOII]TIR у iIозику, в тому чисJII LtIд
yMoI]AX ФIнАнсового крЕ/Iиту, ,говАриством з оБмЕжвF{ою
ВIЛПОВIIIАЛЬНIСТК) "МАНIФОЮ" та Типового f]оговору позики.

4. Опублiкувати на Сайтi ,: l'.ii:.i:,'i:::]:'ji.]_lý:l'l: ,,i]i],l.,.':,,'- сканкоrriю HoBoi Редакцii
J'игlовогО логоворУ позикИ впролов}It одFIогО робо.lогО дня, Еше в буль якому
випадку /Io MoMeIlTy ввеlIення в ztiю (до 1 7. 1 0.2019 року).

IIРАВИл нА/{АI{ня грошових кош1,Iв у tIозику, в тому числI I [Iд
умовАх ФIнАнсового крЕлиту, ],овАрисl,вом з оБмЕжЕною
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАНIФОIО" впродов}It оlIного робочого дня, zuIe в буль
якомУ випадкУ до моменту ввелення в дiю (до 1 7.1 0.20 1 9 року).

6. Повiдtомити tlраrliвникiв ТОВ кМАIIIФоIО> про змiну J'ипового /tOговору
позики та ПРАI]ИЛ FIА/{АLII{Я ГРОШIОВИХ KOIIITIR у IIозику. в тому
чисJII I IIA умовАх ФIIJлI Iсового крЕl{иl,у, ,говАрис,гi]ом 

з
оБмIJжЕною в IдповI/IАльнIстю,,мАнIФоIо,,.

7 . Кон,гролъ за дотриNIанIIяN4 IIъого Н залишаю за собою.

LJиректор
]'OB ((IVIAIIIФоIо))

Фiкацlйний
код 428483-69

О.В. Кузъмittов


