
Nl. Ки l'B

'I'овариство з обпце}I(еною
особ i Директора Кузьм iHoBa

Щодаток Ш 2 до
Типового Щоговору позики

Щодаткова угода ЛЪ _
до f{оговору позики ЛЬ _ "iд -_-_puкy

(__)____201 __ року

вiдповiдальнiстю "МАIItФоIо" (надалi - "Позикодавець" .гаlабо к'I'овариство>), в
олега Васильовича, що дiе на пiдставi Статуry, з однiеi сторони, та

Фiзична особа

в подальшоi\4у
нает,упне:

/пrБ/ (далi - fIозичальник), з iншоТ Сторони,

разом iменуються <Сторони>, а кожна окремо - кСторона), укл€ши цю !одаткову угоду про

l. СторонИ погодилИ викластИ п.2.3.2 !оговору позики Np _ вiд 201 року в наступнiЙ редакцiТ: <<2.З .2. Строк
пози KPt: до 201 POK)i )).

2. Проценти за користування позикою в перiоддiТцiсТЩодатковоТугоди нараховуються за наступним графiком:

Щень користування
позикоIо

Суrа поз ики
HapaxoBaHi проценти за

користування позикою' грн.
всього до спл ати станом на

вiдповiдний день
користування позикою, грн.

*Проценпtu за корuсtlхування п,озu,кою нараховуtопlъся за всmсшовлеlli;-vрйrr*drr** pr.rф^r';iclbletltпiB
зсl л{орLtсtllування позuкою, у буdь-яком1, вuпаDку не л4,ен1.1tе, Hiac 0,0I zprt. на dеrtь.

3. У цьому Графiку зазначенi нарахування за кожен день користування позикою в межах строку, t.la який
tIроJIоtlговано строк позики. У випадку дострокового повернення позики Позичальник зобов'язаний сп;lаr.ити
cyN4y нарахованих проttентiв за користування позикою, передбачену Графiком.

4. У випадку неповернення позик1l у встановлеrrий !оговором строк позики, нарахува}лня проt.lен.гiв за
користування позикою здiйснюеться у порядку, встановленому прАвилАми ндддння гроIIJових
Kot]]TIB у позику, в тому числI I нА умовАх ФIнАнсового крЕдиту товдриством з
ОБМ ЕЖЕНОIО В IДПОВlДАЛЬН ICTIO кМАНIФОЮ).

5. IIозичальник вивчив та повнiстю погодхtусться з умовами нарахування процентiв за користування позикою в
llерiол дiТ цiсТ !одатковоi угоди.

6. I[я /{олаткова угода укладена У двох примiрниках, по одному для KoltcHoT зi CTopiH, шtо мас одt{акову
юридичtlу силу.

7. L{я flодаткова угода набувае чинностi з дати ii пiдписання Сторонами та е невiд'емною частиною !оговору.
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ТОВАРИС'ГВО З ОБМЕЖЕI,IОЮ BIIIIIOBI/{AJIЬHICTIO (МАIIIФОIО>
Код СlIРПоУ 42848369, 03 150, м. Киiв, вулиця Казимира Малевича, булинок 87

тел. 044 22З9З44

29.|1 .20 19 р. N4. КиТв

I-{лклз Jv" 41lз

IIро ввеdення в Di,to новоi'реdакцii' Тltповоzо dozoBopy tlозLtкLl

НАКАЗУIо:

l. Ввести в дiю нову редакцiю Типового договору позики, затверджену ГIротоколом
Загальних зборiв учасникiв ТОВ (МАIIIФОIО) }Г" 10 вtд 29.11.2019 року, з

01.12.2019 року.
2. На пiдставi п.1 цього Наказу yci договори позики з 01.12.2019 року геIIеруються

га на цаIоться Споживачу лля пiдпису за I{овою редакrдiсю Типового /]оговору
позики.

3. опублiкувати на Сайтi ]11,,.:.,;:1,1, 11i-''. 1 i:!,l_: сканкопiю новоТ редакцiТ
Типового договору позики вIIродов}к одного робочого д}Iя, €L.Ie в буль якому
випадку до моменту ввелення в дiю (до 0t .|2.2019 року).

4. Повiдtомити працiвникiв ТОВ кМАI]IФОIО> про змiну Типового lIоговору.
5. Контроль за дотримаI{ням цього Наказу залишаIо за собою.

LIиректор
'ГоВ ((V[АI]IФо[о)) О.В. Кузъt\лit{ов
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