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l,[одаток Nl 1 до
IIрАвиJI IIА/IАIIня KoIIITIB у Ilозику,

В ТОМУ ЧИСJII I IIA УМОВАХ ФIНАНСОВI,О
КРЕЛИТУ I,ОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖIJНОIО

BI/IIIORIlЦAJIbHICTIO (МАIIIФ OIO)

(ЗАТВЕРlЦЖF],IIО))
PiIrlellllяM загаJILIIIлх зборiв y.lacHltlciB,гов ,,мАIIIФоIо"

!.06.20I9 poIcy

ФоIоо,
I>MltloB

Типовий Щоговiр позики

Ml . I(иl'в () 20l poK)i

Товариство з обмеженою вiдповiдальlлiстю "МАНIФОIО" (далi <Позиltодавець)
к'I'овариство)), в особi директора Кузьмiнова Олега Васильовича, lцо дiс на пiдставi Статуту,
сторони, та

Фiзи.lна особа
далi разом iменуються кСторони)), а кожна окремо - <Сторона), уклали цей Договiр позики (лалi

Щоговiр) про наступне:

1. ТI]РМIНИ Й ВИЗНАЧВННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУIОТЬСЯ В ДОГОВОРI

f{aTa ук"lrадаIIня /dоговору позики - день Ilерерахування гроLпових ltоштiв на картковий paxyHolt
позичальника.

Заборгованiсть - гроrшовi кошти, що пiдлягають сплатi Позичальником Позикодавцю за /{оговором
позики, включаючи суму позики, суму нарахованих, але несплачених процеFIтiв за користува}II,Iя
позикоIо,га процентiв гtа прострочену позику.

Позика - грошовi коLIlти в нацiональнiй валютi УкраТни (гривнi), LIlo надаються Товариством
Пози.tа.llьнику на умовах повернення, cTpoKoBocTi, платностi, що передбачеtti умовами Щоговору позиl(и.

Ilроцеltтlл за корIrстуваIIня позикоIо - процеIlти вiд суми позики, li{o нараховуються як опJIа,га за
l(ористування позикоlо протя гом строку пози ки, визначеного f{оговором.

Середньодеlrrlий розмiр процеllтiв за користування позикою - середнiй розмiр процентiв за Ko)lteH

/1ень користування в межах повного строку позики.

IIроцентlл IIil прострочену позику - проценти вiд суми позики, що нараховуtоться як опJIата за
користуваIII{я позикоIо у випадку неповернення Ilозики у встановJ]ений /_{оговором строк (не с caHKlliclo
за tiевиItонання IlозиLIальником умов Щоговору).

Розрахуllоlt за /dоговором- невiд'емltа части}iа /{оговору позики, що визI]ачас opicHToBнy сукупI-rу
BapTicTb позики, а Taкorlt графiк нарахувань за користуванI-Iя позикою.

CTpolc /{оговору (строк позики) - перiод, на який укладасться Щоговiр позики, що не перевищуе З0
I(алендарних днiв.

Iншi термiни, що в)киваються в ,Idогсlворi гlозики, мають змiст та значення вiдповiдно до чинного
закоLIодавства УкраТн и.
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2. IIрЕ/lмtс,I, lцоI,овору
2.1. За tlипl /]tlгоВсlром Ilозико/ltlве1,1l, перс/lzlС Ilози.tа.lIьrtику У B.ltitctlicтb t,lэсlttlоtзi I(оllll,и (lrо:зиtс1,). tt

Ilози,tаt:tьttик гlриймас на ссбс обов'язок поtsерrlут,и ],ttKy )t суму I,роlI1ових ltoшlliB (c),rvIy ltо,зttl<и),I.а
сIIJIат,ит,И ГIозикодаВllю проI(сIIт,и Bi/l СумИ позиl(И т,а Bci ittttli tlлат,еltti, гlов'яlзаtli з lзиttоltZliIIlяiчl l{ll()I'O

f{оlювсlр1,.

2.2. ГIозиr<а 1,Izlдzlс],ься IIа yMoBttx повернеt{IIя, гt.llа,t,гlост,i ,га с,гроковост,i в нацiоlла,пьtliй валrо.гi УrtраТrtи
l,ри Bl l i.

2.3. Гlарамер,I,и позиl(и:

2.3.1. С5,ла2 позики: грн.__l(оп.

2.З.2, Строк позики: до ____20 l_ porty.

2,З.З. Сере/lньоденний розмiр процегlтiв за користування позикоlо: __% проtlен,riв вiл суми позиl(и
за Ko>I<eH лень користуI]ання позикою в MeI(ax повtIого строку позики.

2.3.4. Розмiр процентiв на прос,грочену позику: __% проtlентiв вiд суми позики за кожний леLlь з
мОмеII'ry прострочеI]ня сплати суми ГIозиl(и т,а проtlеllт,iв за корис,гуtsаннrI позикою.

2.4. /{етальrrа iцdlормацilI Illоло з/tiйсtlенtlя lli'lptlxyBaHb за /]o1,oBopoM визIlzlLlеIlut Розрахуttt<ом заl

/{оговором, l1lo с невiл'смгlою частиноlo f{oговору.

2.5 ПОЗИrtа FIадас'гься ПозичальI,1ику шляхом безго,riвкового переказу на paxyнolc банкiвськоТ карт.ки,
ЗареесТрованоТ ПозичальFIиI(ом для цiеТ цiлi в Особис,гому кабiнет,i на веб-Сайт,i Товариства.

3. Умови IIАрАхувАIIня IIроцвIIт,Iв зл /IOI,oBoPoM ,I,л сIIJIАт,и зАБорговАIIос,I,I
ПОЗИLIЛJIЬНИКОМ

3.1. Проценти за користування позикою нараховуIоться за (ЬаI(т,ичну кiлькiсть календарних 2дlliв
I{ористуtsання Позикоtо з дня Ftадання позиl(и до дня Ilов1,1ого погашеllня (BK;tto.1Ho) заборговаlrост.i за
[1озикоl,о, з урахуtsанI]ям п. 3.3 Щоговору вi7lгlilвiлtlо до РозрахуLlку зtt f{оговором.
Гlри цьому гIершим лнем користуваI{ня позикоIо с наступний леlIь з /lня l{адання позиl(и. У виttttлt<у
поверне[ltlrl ПозичальникоМ позикИ в денЬ iT отримання, Пози.lаЛьлlик зобов'slзаний сплатити лроценти
за корис,гувrIIlня позикоlо зzr олин де}tь,

з.2. У випаllкУ /IостроI(овОго погашеIjня позикИ, нарахуваI{ня процентiв здiйснюе,гься за d)акти.Iну
Ki.llbKic'r'b кzlленlltlрIIих дtliв корисl,уваI{}Iя позикоIо, вiдl,tовiльtо ло РозрахуLlку за /{оговором.

3.3, у випадку поверненI,1я суми гlозики ],а спла,Iи процелtтiв за корис],ування позиl(оtо лро,гяI,ом,l,рьох
I(алендарнИх лнiв, гliсля заtсiн.tення визначеноГо циМ Щоговором СтрокУ позики, процент,и за
користування позикоlо не нараховуIоться протягом tsказаних трьох календарних днiв, в iншому випадку
- проце1-1ти нараховую,гься вiдповiдно до умов Щог.овору.

З.4. Проценти I,Ia простроLIену позику с оплатою за користуваIjня позикоtо у випадку неповерtlення
Позича.пьником позиI(и та несплати процент,iв за користуваFIня позикоlо у с,грок, визначе1,Iий rt.2.З.2
Щоговору; IlараховуIОться за ко}кеН день користуваrIня позикою з моменl,у спливу строкУ, перелбачегtоI.о
п.2.З.2 з урахуtsанням п. З.З Щоговору.

з.5. Повернення позики ,га сплата нарахованих процентiв здiйснrоеться Позичальниl<ом tl]ляхом
перерахування грошових Kotлт,iB на поточFlий рахунок Позикодавця.

З.6. Сплаченi Пози.lальником кошти за /Jоговором позики зараховуються у наст,упнiй послiдовностi:

- в першу чергу - зараховуlоться в оплату процеttт.iв на прострочеl{у позиltу;

- в другу чергу - зараховуються в оплату процентiв за користуванIlя позикою;

- в ,гретю чергу - зараховуIоться в оплату суми позики.

З.7. Зобов'язання Позичальника за f{оговором вва)tаються викоIlаними в повному обсязi ts MoMeHт
зарахування вiдповiдlrоТ суми коштiв на потоLIний рахунок Позикодавця.

3.8, yci ризики, пов'язанi з безготiвковим перерахуванням грошових коштiв в рахунок сплzlти
заборгованостi за Щоговором, несе Позичальник.



3.9. Сума заборгованостi (сума Позики та нарахованих процентiв) постiйно оновлюеться Позикодавцем
в релtимi реальLIого часу в Особистому кабiнетi Позичальника на веб-Сайтi Позикодавця,

3. l 0. Керуrочись ст. l 048 Ilивiльного Кодексу УкраТни, Позикодавець мас право нараховувати проценти
вiдповiдно до умов цього Щоговору до дня повернення позики.

4. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH ДОГОВОРУ
4.1. fIозикодавець зобов'язаний:

4. l. l Перерахувати на вказанi банкiвсьl<i реквiзити ГIозичальника суму позики;

4.|.2. Надавати Позичальнику в Особистому кабiнетi на веб-Сайтi Позикодавця повну й точну
iнформацiю про суму заборгованостi за Щоговором станом на конкретну дату, та iншу iнформацirо, lIpaвo
на отримання якоТ визначено чинним законодавством УкраТни.

4.1.3. Прийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за цим Щоговором (у тому числi дострокове як
в lloBI]o]vIy обсязi, так i частинами).

4.1 .4. Позикодавець l,lece такоrlt iншi зобов'язання, визначенi цим f{оговором таlабо чинним
законодавством УкраТни.

4.2. Позикодавець мае право:

4.2.1 . Вимагати вiд Позичальника своечасного, повного та нале)I(ного виконання Позичальником своТх
обов'язl<i в за f{оговором ;

4.2,2. З MeTolo захисту своТх прав та iHTepeciB укJIадати договори про вiдступлен}lя прав вимоI,и або
iltlitого договору ш{одо розпорядження Товариством правом вимоги за цим ,Щоговором (доручення,

факторингу, тощо), з будь-яlсою третьою особою, та передавати персональнi данi Позичальника таким
TpeTiM особам, без додаткового повiдомлення Позичальника про укладення такого договору таlабо таку
передачу;

4.2.3. Звертатись за iнформацiею про фiнансовий стан Позичальника до TpeTix осiб, якi пов'язанi з
Позичальником родинними, особистими, дiловими, проdlесiйними або iншими стосунками у
соцiальному бу,rгi Позичальника;

4.2.4. З MeToto захисту cBoj'x закоlll{их прав та iHTepeciB Товариство мас право звертатися до будь-яких
TpcTix осiб з iнформацiйними повiдомJ]еннями tllодо правовiдносиrl за укладеним Щоговором, а TaKo)I(
отримувати вiд таких осiб буль-яку iнформачiю щодо Позичальника з метою врегулlоваI{ня
заборгованостi, у тому числi сприяння виконанню Позичальником взятих на себе зобов'язань за цим
Щоговором;

4.2.5 Направляти Позичальнику iнформаrдiйнi повiдомлення, претензiТ, вимоги щодо виконання
Позичальllиком зобов'язань за f{оговором, виI(ористовуюLIи при цьому контактtлi данi, зазначеlлi
Г]ози.lальгtиком в Особистому кабiнетi на веб-Сай,гi Позикодавця, а TaKo)It iншi доступнi канали зв'язку
з ГIозичальt,lиI(ом, акаунти, соцмереяti i т.п.;

4.2.6, Передавати iнформацiю щодо Позичальника та правовiдносин з Позичальником до Бюро
кредитних iс,горiй/отримувати iнформацiю про Позичальника з Бюро кредитних iсторiй;

4.2.7,Перевiряти iнформацiю, надану Позичальником при укладеннi Щоговору, при цьому запитувати
T,peTix осiб про достовiргliсть надаFIих Позичальником даних;

4.2.8.У разi виявленllя tPaKTy подання Позичальником недостовiрноТ iнформацiТ вимагати дострокового
I1оверFIеtIIJя позики та сгIлати процегIтiв за користування позикою таlабо вI,Iесення iнформацiТ про
IIози.tа.ltьника до Бюро I(релитгtих iсторiй як негативI,Iого;

4.2,9. В олностороI-1лlьому порядку зменшити розмiр llарахованих гlроцентiв/припинити нарахуванI,Iя;

4.2.10. Позикодавець мае TaKo)I( iншi права, передбаченi чинним законодавством УкраТни, а також Ti
права, шlо випливаlоть iз зобов'язань Пози.lальника, встановлених цим !оговором.

u
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4.3. Позичальник зобов'язаний:

4.3,1. НаДати Позикодавцю актуальну iдост:овiрtлу iнформацiю, необхiд1-1удJIя укладення та виI(онаFIIlя

умов tlього .ЩоговорУ позики, а TaKo)I( впродов}It 3 (трьох) календарних днiв повiдом.llяти Позиколавцяt
про змiну буль-якоТ наданоТ ранiше особистоТ iнформацiТ;

4.3.2. Повернути позику та сплатити HapaxoBaHi проценти;

4.3.3. Позичальниlt несе таI(ож iншi зобов'язання, визначенi цим Щоговором таlабо чинним
законодавством УкраТни.

4.4. Позичальник мас право:

4.4.1 . ЩОСТУПу до iнформацiТ з питань виконання умов /]огоtsору позиl(и ,га загальних питань надаlIня
Пози tсодавцем фi нансових посJlуI,;

4,4.2. ЩОСтрокоtsо повернуl,и Позику частинами/ в повному обсязi, при цьому спJlативши проценти за
сРактичне користуваI{ня позикоrо вiдповiдно до Розрахунку за Щоговором;

4,4.З, На повернення переплачених коштiв за .Щоговором за умови подання Позикодавцю письмовоТ
ЗаЯВИ На ЮрИДИчнУ адресу з зазначенням ПIП, IПН, номеру договору, розмiру переплати, банкiвських
реквiзитiв (Nч рахунку, номер банкiвськоТ картки, МФО та еЩРПОУ Банку);

4.4.4. ПозиLlаJll,Ник Mae,I,aKo)I( iншi права, передбаче1-1i .tинним законодавством УкраТни, а тако)I(,гi tIpttBtt,

що випливаtоть iз зобовIязань Позикодавця, встаноtsлених цим Щоговором.

5. ВIДПОВIДАЛЪШСТЬ CTOPIH
5.1. За невиконання або неналежне викоIlання своТх зобов'язань за Щоговором Сторони несуть
вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством УкраТни.

5,2, За неправомiрне використання персональ1,1их даних cTopollHix осiб, умисну пiдробку даних ],а

ДОКУМеНТiВ, а ТаКОЖ iншi шахрайськi дiТз метою отримання позики Позичальник l-tece вiдповiдальнiс,гь
згiдно з LIинним законодавством УкраТни.

6. поряlIок вирIшЕння спорIв
6.1 . Yci спори, що стосуються правовiдносин за цим Щоговором Сторони вирiшуlоть шляхом
переговорi в/л ис,гування та i нших способiв за домовленiс,гlо CTopi н.

6.2. ЯКЩО СТОРОни не можуть дiйти згоди lпляхом переговорiв/листування, такий спiр розглядас].ься
КОМПеТеНтним судом за пiдсуднiстIо та пiдвiдомчiс,гю згiдно з LIинним законодавством УкраТни.

7.IHшI умови
7.1. yci електроннi документи, пiдписанi електронним пiдписом одноразовим iдентифiкатором, мають
ТаКУ Х( ЮриДИчну силу, як i власнору.l пiдписанi документи в паперовiЙ формi та породжують права i

обов'язки для CTopir-r.

7.2. ПОзикодавець не вiдповiдае за мо)I(ливi випадки технi.tного збою в елек,l,ронних сис.гемах, у ,I.oMy

числi в системах грошових 1,1ереказiв та оплати, наслiдком яких мо}куть бути, у тому числi, але не
виключно, невiдповiдностi в розрахунках. У таких випадках Сторони врегульовують невiдповiдностi
шляхом обмiну iнформацiею, первинними платirкними документами, проведенням вiдповiдних
перерахункiв, тощо.

7.З. Пiдписуючи Щоговiр Позичальник пiдт,верджус, що:

7.3.[. мас Bci правата повноваження, необхiднiдля пiдписання.Щоговору позики;

1.З.2. у разi, якщо Позичальник перебувае в зареестрованому шлrобi/у фактичних шлюбних вiдносинах,
BiH дiе зi згоди другого з подру}к)tя;
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7.3.3. в чiткiй та зрозумiлiй формi отримав iнформацiю, передбачену ч,2 ст. l2 Закону <Про сРiнагlсовi
послlzрц та державне регулIовання ринкiв фiнансових послуг), а TaKo)It iнформацiю шlодо cBoix прав та
обов'язкiв згiдно з ЗУ кПро захист прав споживачiв> та ЗУ <Про Захист персональних даних);

7.3.4. отримав iнформацiю щодо реквiзитiв та повноваrкень НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюс державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, /(ержавноТ служби УкраТни з питань безпечностi
харчових продуктiв та захисту споrкивачiв;

7.3.5. вивчив та повtлiстlо погодх{усться з умовами ПРАВИЛ НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ У
позику, в тому числI I нА умовАх ФIIlАнсового крЕдиту товАриством з
ОБМЕЖЕНОЮ ВIЛПОВIЛАЛЬНlСТЮ (МАI-{IФО[О>, якi е невiд'емьIою частиною /{оговору;

J.3.6. вив.lив та повrtiстю погоджуеться з умовами цього !оговору позики;

].З.]. надае згоду на обробку, зберiгання, накопичення, передачу, знеособлення та зIIиtцення
Позикодавцем наданих ним персональних даFlих для укладення f{оговору;

7.З.8. надас згоду багlку-емir,енту банкiвськоТ картI(и, що заресстрована в Особистому rtабiнетi
Позлtча.lt btt и ка, на списан ня заборгованостi на корис,гь Позикодавця.

7.4. /]oгoBip уклалений на взасмовигiдгlих yMoBtlx, в результатi звахtеного рiшення CTopiH з урахуванням
ltринципi в розумностi та справедливостi.

7.5. Мiсцем виконання цього Щоговору е мiсцезнаход)Itення Позикодавця. ПретензiТ щодо правовiдtлосиrl
за /]оговором приймаються за мiсцезнаходженням Позикодавця.

7.6, Змiна або припинення договiргlих зобов'язань в олносторонt{ьому порядку, односторогtltя вiдмова
Bizl Тх виItонаLIгIя }]е допускаtоться, якщо iHllle lle BcTaHoBJleHo tlим ,Щоговором, ПРАВИЛАМИ
1,1лдIАllIIя гроLIJових коштIв у позику, в тому числI I нА умовАх ФIнАнсовоГо
КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖВL{ОЮ ВlДПОВlДАЛЬ1-IIС'ГЮ (МАНIФОIО> або чинним
зtlконолавством УкраТн и ;

7.7. /{оговiр лiе з моменту перерахування суми Позики протягом Строку Позиttи, але в будь-якому
випадку до пов1-Iого викона}lня зобов'язань за цим /{оговором.

7.8. Yci додатl<овi угоди, а також додатки до /{оговору с його невiд'смними частинами.

7.9, I-lсдiйсtliс,гь оl<ремих поло}I(ень tlього Щоговору позики не тягI]е за собою недiйснiсть l{оговору в

t цi.lttltчtу.

8. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH
ПОЗИКОДАВВЦЪ ПОЗИЧАЛЬНИК
ТоВ (МАнIФоIо))

/пIп
lОlrrтдичtlit a/ipeca: 0j l50. M.ItilTB.
лз1,;l. Ка,зllми ра М алеtзи.rа, б5rли t,l clK .Ч 7

I I/p Nl 2650005260125 i в I IA',l' {Qj
(I II'ИI]А'I'Б,z\I IIt>. MchO 320649
I,цеrr,гифiкаl1i йний код; 42848З б9
Платник податку на прибуток на загzulьних
пiдставах
/dиректор
Влектроllний пiдпис одноразовим
iдеllтиdliкатором

Д2lреса:
Рессr,рацi й tt ий tloп,tcp обл i ковоТ картки
пла],lIика податкiв
пасIIорт: серlя ,|t1,1

виданий.
Тел.

_року

[i"rt ск,гlltl н ll 1,1 й lri/t п1,I с ol(I| о разOв I,1 ]vI

i7lcllтm t|li K:tTo l)оi\,I

/_пIп/1.1}. Кузьмillов/



4YоU

/Io 
.I.ипов о.о oo.#l;]Jfi:*;

Розр:tхуIlоl< за f{оговорOрI

l . Розрахуrrок орicHт,olrIloi суlсуп lloi BalrTocT,i [Iсrз1,1 Kll :

(Jyпtit пtiзttкlt,'r****
С,гlltlк пoзttlttt, ***:k* 

f{:rTa ltirlданrtяl поз1.1ltlt:r''!*r'*

I)i.rrlиi.i розr,ri1l lt1-1tlI1ct1,1,irt Ila Illloc1,|)()tlcll),Il(tзl,tIt),: *****

2. ['pa(liK IIilpirx}/I}ilнb :}а IIозикок):

/Jertb корлrстуваtll tя

Ilозl4коIо
CvMa гlозики

[-IapaxoBaH i проt{еt],I,и за

корис],ування позикоIо) I,pH.

Всього до спJIа,ги cT,aHoN,I [la

вiдповiднлtй день
користування позиt(оtо, грtl.

* У цьому Г'рафiку зазначеIIi нарахуваIrня за кожеFI день користуtsанЕIrl Ilозикtlltt в Merttax сl,року
ПОЗИКИ. У вип;tдку дострокового повернення позики Позичальник зобов'язаний сплzrгити суN4у
}{араховаI{их процен,riв зzt корис,гування позикою, передбачену Графiком.

РЕКВIЗИТИ ТА ПIЛПИСИ CTOPIH

Адреса:
lз)/.;l. Ка,зl.лп,I1.1ра N4алсI]иl]а, бч/]иI:I0к В7 Реес,грацiйrлий гtомер облiковоТ картl(и

ПОЗИКОЛАВВIIЬ
ТоВ (МАIIIФоIо)

[()ридtа.лrrа a/lpecil: 0З l -5(). м.Itрriтз.

II/р J\l 2650005260125 l в I izYl' iflj
<I IРИ1}А'ГБАI-Iк). МФ() З2064L)

пiдставах

/{иректор
trJ.lIек,гроll llий пiдпис 0дIIоразовипI
iден,гифiкатоl)оlчI

IIОЗИLIАJIЪНИК

/пIп

ItJlal,tl LIl(a гtодаткi в

Ilacllop1,: серiя_ __Nч

[C;l е lt,l, ро It ll ll i,'l u i/l lI ll с tlд t t сl |)ilз о в Lt м
i.где llти {l i кiu,о р о пl

/----пlп

I21елlтифiкаitiЙrlий ко/]: 42848369 виданиЙ-року
Платник податку на прибуток на загчшьних ТеЛ,_

/1.1}. Кузьмillов/



llолаr,tlк N! 2 ло
Tll цового /{оговсlру Itозr,r Kll

f{одаткова )Iгоllа J{Ъ _
:ro l(оговору позиклt М __ вi7ц _.року

м. КиТв (,.,,)__ _20l __ pol<y

'I'овариство з обмелсеною вiдповiдальt,tiстtо "МАIlIФОIО" (надалi - "Позикодавець" таlабо кТоварист,во>), в

особi i \иректора Кузьп,rittова О.гtега Васи.itьови.lа) що дiс tla пiлставi Стату"гу, з олнiсТ сторони, та

Фiзl,r.trlа особа /пIп/ (лаlri - Пози.lа.llt llлlк), з iltlltoT Стороl,tи,

в подальшому разом iменуlоться кСторони>, а кожна окремо - кСторона), уклали цю Додаткову угоду про
наступне:

l.СторонипогодиJIивикластил.2.З.2ЩоговорупозикиJф_вiд201_рокувнаступнiйредакцiТ: <<2.З.2.Строlt
позики: до _20 l_ року>.

2. Процент,и за користування позикоrо в перiод дiТ цiсТ ДодатковоТ угоди нараховуються за наступним графiком:

f{eHb користування
позикоtо

Сума rlозиl<и

I-1apaxoBaHi Ilроtlенти за
кор1,1стуваIItIя поз14ко}о, грtl.

Всього ло сплати cTatJol\4 на
вiдповiдtзtлii лень

корI.1с,гуваrI ня позикоlо, грtl.

3. У цьоrurу Графiку зазначеt-ti нарахуванtiя за кожен день користуваI{ня tlозикоtо в межах строку, rta який
пролонгова[Iо строк tlозики. У випалку дострокового ловернеtIня позики Позичальник зобов'язаtlий сплатlати
cyi\4)/ Ilal]axoBa.IJ14x процентiв за корl4сl,уl]аtl}lя IIоз14коtо, перелбачеrrу I-рафiком.

zl. I{я ffодатr<ова угода укладена у двох прtлмiрttиках. Ilo o/ltlolvly /lJIя l<оrltноt'зi CTopill, tllo мас одtlаItову

Iol]и/l14LIIiy силу.

5. l [,я ДодатI(ова угода набувас .tи l-tHocTi з дати iT п iдllисаtttля С,горонам и та с нев iд'смFIоIо LIасти Hoto flоговору.

РВКВIЗИ,ГИ ТА IIIДIIИСИ CTOPIII

ПОЗИКОДАВВЦЬ
ТоВ (МАнIФоIо>

[()рr.r;lr,rчна aiipeca: 0З l50. п,r,I(иТв,

Byrt. ltазt,t b,l t tpa М rutеiз t,t ча. будt.l нок {l 7

Il/p Nl 2650005260I25 l в llД]' Kl;
Ki tPt4l}A'I'llA}lK). MсDO З20649
lдеrr,гtлtр i каtliй гrиii кол: 42В,4В_l 69

llillcTaBax

l(иректор
Iiлеlстрон ll Ll li lli/цrrис tlдtiоразовпп{
i,ltellTи(liKaTopoNI

1-1.ltа,гr.t1.1t< по/lатку на прибу,гок на загаJIьнllх виданий

ПОЗИЧАЛЬНИК

/lIIII
А2lреса:

Ресстрацiйний Hoivtep облiковоl' картки
I]латниI(а пода,гкiв

паспорт: серiя J\!_,
___року

'Гсл.

Е"пектроll llll i.i lli/lпllc олItоразtlвим
i7цеlrтиr|liкатороп{

/C).I}. (1,з 1, пr i lloB/ / IIIII



ТОВАРИСТВО З ОБМВЖВIIОIО ВIДПОВrЛАJIЬШСТIО (МАНIФОIО))
Itол СfiРПОУ 428483 69,03150, м. ItиТIз, вулиця Казимира Малеви.Iа, булинок 87

тел. 044 22з9з44

25 червня 2019 р. м. КиТв

НАКАЗ N,, 10/2

Про ввеdаtня в diю ttoBoi' реDакцii|' Тuповоzо dozoBopy lъозuкLt пла IIРАВИJI
нд/IлIIIIя I,PollIoBиX KollITIB у позику, в тому ЧисJII I нл умовлх
ФIIIЛIIСОВОГО крЕ/Iиту, ТОВАРИСТВОМ з OI;ME}KEHOIO
в IдII о в I/{AII ъ II I с тю " мл н I Ф о ю "

НАКАЗУЮ:

3.

Ввести в дiю нову редакцiю'Гипового дIоговору позики, затверджену IlpoToKo:roM
Загалт,tlих зборiв учасtlикiв 1'ОВ (МАIJIФОIО) J\! 4 вiд 24.06.2019 року, :з

04.07.2019 року.
Ввести в :tiTo IroBy редакцirо I]РАВИJl I]АД{АННЯ ГРОШОВИХ КОПlTIВ У
позику, в 1,ому числI I I]A умовАх ФIнАнсовоt,о ItрЕдиl,у,
1,овлриством з оБмЕжЕною вII{повIлАлы{Iстю "мАFIIФоIо",
затверджену Протоколом Загальних зборiв у.lасниtсiв ТОВ кМА[tIФОЮ> N, z[ Bizl

24.06.2019 року, з 04.07.2019 року.
I,Ia пiлставi п.гt. 1,2 цьоI,о FIаказу yci договори позики з 04.0].2019 року
I,еIIеруюl,ься та т{адаIоться Споживачу для пi7lпису за новими редакцiямlи
I IрАвиJI I,Iл/iАI]ня гроU]ових кош]1,Iв у позику, в ,гому чисJII l tIA
yMoI]AX ФIнАtIсового крЕ/Iи,гу, l,овАрисl,вом з оБмЕжЕIlоtо
ВIlIГIОВll{АЛЬFIiСТЮ "МАНIФОЮ" та Типового /\оговору позики,
Опублiкувати на СаЙтi ll1ii.i,:,i,l1jli]l]i.\"1],!]l].l.:,]]i1.{li],cKaHKoпiro новоi релакrtiТ
'Гипового договору tIозики впродовж одного робсlчого дня, aJle в буль-яrсому
випа/Iку llo моменту ввелення в дiю (до 04.07.2019 року).
Опублirсувати IIа Сайтi }:i;;ll,:,iil;:r;ili1;, J111111,1;il11;.i;1,:/ скаuIкопitо rToBoT ре.цакriiТ
прАвиJI IIлllлIIIш гроII]ових кошI,гIв у IIозику, в тому ,{исJII l itл
yMoI]AX ФI[-IАI-]соRого крЕ/lиту, тоI]Арисl,вом з оБмЕжЕноIо
RIЛГIОВrДАЛЬi]IСТЮ "МАFIIФОIО" впродов}к одного робо.lого лIIя, аJIе I]

будь-яtсому випадку до моменту I]ведецня в дtiю (до 04.0].2019 року).
Ilовiчtомити праlдiвникiв ТОВ (МАНIФОIО> про змiну 'Гипового договору
позики та IIРАRИJr НА/{АI{L{Я ГРОillОВИХ КОIШ]'IВ У ПОЗИКУ, В l'ОМУ
I,IисJII I I]A умовАх ФIFIлF{соI]ого крl]ди],у, ,гоRАрис,гвом з
()Бмl jжl]I-Io Iо вI/1I IoBI/IAJ I bI l IC1,IO "мАI IIФок)".
Котlтроль за /{отримаI{ням IIього I{аказу заJIиIIJаIо :за собоIо.

5.

f{иректор
TоВ кМАI]IФоIо)

1.

2.

4.

6.

].

Гil;ТJЁiУ,'-,*
lо}ýцддg@
ъ],сIнд * tl:

о.В. Кчзьмirlоrз


