
Щодаток J\} 2 до
Типового f{оговору позики

Щодаткова угода Л} _
до Щоговору позики }ib _ *iд _роr.у

м. Киiв (_)__201_ року
'Говариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "мАнIФоЮ" (надалi - "Позикодавець" таlабо кТовариство>), в

особi !иреКтора КузьМiнова олега Васильовича, шlо дiс на пiдставi Статуту, з однiеТ сторони, та
Фiзична особа /ПIБ/ (далi - fIозичальник), з iFItшoT Сторони,

в подuU]ьшому разом iменуються <Сторони>, а коlltна окремо - <Сторона), уклrlJIи цю .Щодаткову угоду про
наступне:

1 . Сторони погодили викласти п. 2.з.2 Щоговору позики
позики: до 201_ року)).

J\g __ вiд 20|_ року в наступнiй редакцiТ: <<2.З.2. Строк

2. Проrденти за користування позикою в перiод дii цiеТ !одатковоТ угоди нараховуються за наступним графiком:

День користування
гrозикою Сума позики

HapaxoBaHi проценти за
користування позикою, грн.

Всього до спл ати cTaHoN4 на
вiдпов iдн ий день

користування позикою, грF{.

*ПpoценtпuЗаКopucп1уваl1Hяп,oЗ1tКoloнаpахoвуlol1xьcяЗавcmа"oвiioь1еtttll'iв
за t{орLlсlllуван.ня п,озuколо, у б),dь-якол,tу въtпаdку не л4енutе, нiэrc 0,0] ерн. на dень.

3. У цьому Графiку зазначенi нарахування за кожен день користування позикою в межах строку, на який
IlроJlоtlговано строк позики. У випадку дострокового повернення позики Позичальник зобов'язаний сп:tатити
суму нарахованих процентiв за користування позикою, передбачену Грас|liком.

4. У виlrадку неIIовернення позики у встановлений Щоговором строк позики, нарахування проtlентiв за
користування позикою здiйснюеться у порядку, встановленому прАвилАми ндддння гirошових
КОШТIВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВДРИСТВОМ З
ОБМ E)I{EHOIO ВIДПОВIДАЛЬН ICTIO (МАН IФОЮ).

5. Позичальник вивчив та повнiстю погоджуеться з умовами нарахуван}lя процентiв за користування позикою в
перiод дiТ цiсi ЩодатковоТ угоди.

6. I{я /{олаткова угода укладена У Двох примiрниках, по одному ilля кожноi зi CTopiH, що мае олнакову
Iор14дичliу силу,

7, L{я !олатковаугода набувае чинностi з дати iT пiдписання Сторонами та е невiд'смною частиною !оговору.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЪШСТЮ (МАНIФОЮ>
Код СДРПоу 42848З69, 03150, м. Киiв, вулиця Казимира Малевича, будинок 87

тел.044 22З9з44

02.12.20 19 р. N4. КиТв

нАкАз Nt,4211

Про ввеdення в 0iю HoBo'i реdакцi'i Tult.oBozo dozoBopy lхозuка

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дilо нову редакцiю Типового договору позики, затверджену Протоко:tом
Зага-пьних зборiв учасникiв ТоВ (МАнIФоIо) Nь 11 вiд 02.12.2019 року, з
04.12.20|9 року.

2. На пiдставi п. i цього Наказу yci договори позики з О4.12,2019 року генеруються
Та НаДаЮТЬСЯ СПОЯtИВаЧУ Для пiдпису за новою редакцiею Типового /{оговору
позики.

3. опублiкУвати на Сайтi ill-illl,;l:: |:.i:,,.|.:":,Ii..l,iili1.]:.,ti":.:l сканкопiю новоТ редаrtrliТ
Типового Договору позики впродовж одного робочого дня, €UIe в буль якому
випадкУ до моменТу введення в дilо (до 04.12.2019 року).4. Повiдомити працiвникiв ТОВ (МАНIФоЮ> про змiну Типовоl-о договору
позики,

5. Контроль за дотриN4ання1\,{ залишаю за собою.

fiиректор
ТоВ ((I\4АFIIФоIо)) О.В. Кузьмittов
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