
Додаток J\b 1 до
ПРЛВИЛНАДЛННЯ КОШТIВ У ПОЗИКУ,

В ТОIИУЧИСШ I НЛ УМОВЛХ ФIНЛНСОВГО
крЕдиту товлриствоIи з оБмЕ,жtЕ,ноIо

ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО (УIАНIФ OIO >

(ЗАТВЕРД}ItЕ,НО>>
Рiшенням загальних зборiв учасникiв

нIФо[о,,
Кузьмiнов

Типовий Щоговiр позики

N4. КиТв 20l року

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "мАнIФою" (далi <<Позикодавець) таlабо
кТовариство)), в особi директора Кузьмiнова олега Васильовича, що дiе на пiдставi Статуту, з однiеТ
сторони, та

Фiзична особа /пIБ/ (далi - кПозичальник)>), з iншоТ Сторо ни,
далi разоМ iменуютьсЯ <<Сторони>), а кожна окремО - <Сторона)), уклали цей Щоговiр позики (далi --

Щоговiр) про наступне:

1. ТЕРМIНИ Й ВИЗНАЧЕНIЛЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРI
Щата укладання Щоговору позики - день перерахування грошових коштiв на картковий рахунок

позичальника.

Заборгованiсть - грошовi кошти, Iцо пiдлягають сплатi Позичальником Позикодавцю за Щоговором
позики, включаючи суму позики, суму нарахованих, але несплачених процентiв за користування
позикою та процентiв на прострочену позику.

позика - грошовi кошти в нацiональнiй валютi Укратни (гривнi), що надаються Товариством
Позичальнику на умовах повернення, cTpoKoBocTi, платностi, що передбаченi умовами Щоговору позики.

проценти за користування позикою - проценти вiд суми позики, що нараховуються як оплата за
користування позикою протя гом строку позики, визначено го Що говором.

середньоденний розмiр процентiв за користування позикою - середнiй розмiр процентiв за кожен
день'користування в межах повного строку позики.

проценти на прострочену позику - проценти вiд суми позики, що нараховуються як оплата за
користування позикою у випадку неповернення позики у встановлений Щоговором строк (не е санкцiею
за невиконання Позичальником умов Щоговору).

РозрахунОк за f{огоВором- невiд'емна частина Щоговору позики, що визначас opieHToBнy сукупну
BapTicTb позики, а також графiк нарахувань за користування позикою.

Строк Щоговору (строк позики) - перiод, на який укладаеться Щоговiр позики, що не перевищуе 30
календарних днiв.

Iншi термiни, що вживаються в ,Цоговорi позики, мають змiст та значення вiдповiдно до чинного
законодавства УкраТни.
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2. прЕдмЕт договору
2.1. За цим Щоговором Позикодавець передас Позичальнику у власнiсть грошовi кошти (позику), а
Позичальник приймае на себе обов'язок повернути таку ж суму грошових коштiв (суму позики) та
сплатити Позикодавцю проценти вiд Суми позики та Bci iншi платежi, пов'язанi з виконанням цього
Договору.

2.2. Позика надасться на yN{oBax повернення,
гривнi.

2.З. ПараI\4етри позики:

ПЛаТНостi та cTpoKoBocTi в нацiональнiй валютi УкраТни -

2.3. l.CyN4a позики: грн._коп.
2.З.2, Строк позики: до 201_ року.

2.з.з. Середньоденний розмiр процентiв за користування позикою: _% процентiв вiд суми позики
за кожен день користування позикою в межах повного строку позики.

2.З.4. Розмiр процентiв на прострочену позику: 

-% 
процентiв вiд суми позики за кожний лень з

моменту прострочення сплати суми Позики та процентiв за користування позикою.

2.4. Щетальна iнформацiя щодо здiйснення нарахувань за Щоговором визначена Розрахунком за
Щоговором, що е невiд'емною частиною Щоговору.

2.5 Позика надасться Позичальнику шляхом безготiвкового переказу на рахунок банкiвськоТ картки,
зареестрованоТ Позичальником для цiеТ цiлi в особистому кабiнетi на веб-Сайтi Товариства.

3. УМОВИ НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТIВ ЗА ДОГОВОРОМ ТА СПЛАТИ ЗДБОРГОВДНОСТI
ПОЗИЧАЛЬНИКОМ

3.1. Проценти за користування позикою нараховуються за фактичну кiлькiсть календарних днiв
користування Позикою з дня надання позики до дня повного погашення (включно) заборгованостi за
Позикою, з урахуванням п. 3.З Щоговору вiдповiдно до Розрахунку за,Щоговором.

При цьому першим днем користування позикою е наступний день з дня надання позики. У випадку
повернення Позичальником позики в день ii отримання, Позичальник зобов'язаний сплатити проценти
за користування позикою за один день.

з.2. У випадкУ достроковОго погашення позики, нарахування процентiв здiйснюеться за фактичну
кiлькiсть календарних днiв користування позикою, вiдповiдно до Розрахунку за !оговором.
3.3. У випадку повернення суми позики та сплати процентiв за користування позикою протягом,lpьох
календарних днiв, пiсля закiнчення визначеного цим /]оговором Строку позики, проценти за
користування позикою не нараховуються протягом вказаних трьох календарних днiв, в iншому виllадку
- проценти нараховуються вiдповiдно до умов,Щоговору.

3.4. Проценти на прострочену позику с оплатою за користування позикою у випадку неповернення
позичальником позики та несплати процентiв за користування позикою у строк, визначений п.2.з.2
Щоговору; нараховуються за кожен день користування позикою з моменту спливу строку, передбаченого
п.2.З.2 з урахуванням п.3.3 Щоговору.

з.5. Повернення позики та сплата нарахованих процентiв здiйснюеться Позичальником шляхом
перерахування грошоВих коштiв на поточний рахунок Позикодавця.

3.6. Сплаченi Позичальником кошти за Щоговором позики зараховуються у наступнiй послiдовностi:
- в першу чергу - зараховуються в опJIату процентiв на прострочену позику;

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

- в третю чергу - зараховуються в оплату суми позики.

3.7. Зобов'язання Позичальника за Щоговором вважаються виконаними в повному обсязi в момент
зарахування вiдповiдноТ суми кошtтiв на поточний рахунок Позикодавця.

3.8. yci ризики, пов'язанi з безготiвковим перерахуванням грошових коштiв в рахунок сплати
заборгованостi за f{оговором, несе Позичальник.



3.9. Сума заборгованостi (сума Позики та нарахованих процентiв) постiйно оновлюеться Позикодавцем
в режимi реального часу в особистому кабiнетi Позичальника на веб-Сайтi Позикодавця.

3. I 0. Керуючись ст. l 048 I {ивiльного Кодексу Украiни, Позикодавець мае право нараховувати проценти
вiдповiдно до умов цього !оговору до дня повернення позики.

4. IIРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH ДОГОВОРУ
4. 1. Позикодавець зобов'язаний :

4. l . l Перерахувати на вказанi банкiвськi реквiзити Позичальника суму позики;

4,1.2. НадаватИ Позичальнику в особистому кабiнетi на веб-Сайтi Позикодавця повну й точну
iнформацiю про суму заборгованостiза Щоговором станом на конкретну дату, та iншу iнформацiю, llpa3o
на отримання якоТ визначено чинним законодавством УкраТни.

1.1 .3. Прийняти вiд Позичалъника виконання зобов'язань за цим
в повног\4у обсязi, так i частинами).

Щоговором (у ToN4y числi дострокове як

4,1 .4. Позикодавець несе також iншi зобов'язання, визначенi цим Щоговором таlабо чинним
законодавством УкраТни.

4.2. Позикодавець ма€ право:

4.2"l .Вимагати вiд Позичальника своечасного, повного та нале}кного виконання ГIозичальником cBoik
обов'язкiв за Щоговором ;

4.2,2. з метою захисту своТх прав та iHTepeciB укладати договори про вiдступлення прав вимоги або
iншогО договорУ щодо розПоряд}кеннЯ ТовариствОм правоМ вимогИ за циМ Щоговором (доручення,
факторингу, тощо), з будь-якою третьою особою, та передавати персональнi данi Позичальн"пu,uo"п,t
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,
позичальником родинними, особистими, дiловими, професiйними або iншими
соцiальному буттi Позичальника;

4.2.4,З метоЮ захистУ cBoix закоНних праВ та iHTepeciB ТоварисТво мае правО звертатися до будь-яких
TpeTix осiб з iнформацiйними повiдомленнями щодо правовiдносин за укладеним,щоговороr, u також
отримувати вiд таких осiб будь-яку iнформацiю щодо Позичальника з метою врегулювання
заборгованостi, у тому числi сприяння виконанню Позичальником взятих на себе зобов'язань за цим
Щоговором;

4.2.5 НапРавлятИ Позичальнику iнформацiйнi повiдомлення, претензiТ, вимоги щодо виконання
Позичальником зобов'язань за Щоговором, використовуючи при цьому KoHTaKTHi данi, зазначенi
Позичальником в оообистому кабiнетi на веб-Сайтi Позикодавця, а також iншi доступнi канали зв'язку
з Позичальником, акаунти, соцмережi i т.п.;

4.2.6. Передавати iнформацiю щодо Позичальника та правовiдносин з Позичальником до Бюро
кредитних iсторiй/отримувати iнформацiю про Позичальника з Бюро кредитних iсторiй;
4.2.7. ПеревiрятИ iнформацiЮ, наданУ Позичальником прИ укладеннi Щоговору, при цьому запи,l.увати
TpeTix осiб про достовiрнiсть наданих Позичальником даних;

4.2.8.у разi виявлення факту подання Позичальником недостовiрнот iнформацiт вимагати дострокового
повернення позики та сплати процентiв за користування позикою таlабо внесення iнформацiТ про
Позичальника до Бюро Кредитних iсторiй як негативного;

4.2.9. В односторонньому порядку зменшити розмiр нарахованих процентiвlприпинити нарахування;
4.2.10. Позикодавець мае такоя( iншi права, передбаченi чинним законодавством УкраТни, а такох< Ti
гIрава, що випливають iз зобов'язань Позичальника, встановлених цим .Щоговором.

якi пов'язанi з

cTocyНKaN4 и у
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4.3. Позичальник зобов'язаний:

4.3,l. Надати Позикодавцю актуальну i достовiрну iнформацiю, необхiдну для укладення
умов цього Щоговору позики, а також впродовж 3 (трьох) календарних днiв повiдомляти
про змiну буль-якот наданот ранiше особистот iнформацiт;

4.3.2. Повернути позику та сплатити HapaxoBaHi проценти;

4.з.з, Позичальник несе також iншi зобов'язання, визначенi цим ЩоговороI\4 таlабо чинниN4
законодавствопл Укратни.

4.L Позичальник N,Iа€ право:

4.4,1 , Щостlzпу до iнфорпдацiТ з питань виконання yN4oB
Гlозикодавцем фi"ансових послуг;

Щоговору поз ики ,га загальних питань надання

4.4.2. Щостроково поверFIути Позику частинами/ в повному обсязi, при цьому сплативши проценти за
фактичне користування позикою 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 (М рахунку, номер банкiвськоТ картки, мФО та е!РПОУ Банку);

4.4.4. Позичальник мае також iншi права, передбаченi чинним законодавством УкраТни, а також Ti rrpaBa,
шlо випливають iз зобов'язань Позикодавця, встановлених цим Щоговором.

5. ВIДПОВIДАЛЪНIСТЬ CTOPIH
5. l, За невиконання або неналежне виконання cBotх зобов'язань за Щоговором Сторони несуть
вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством УкраТни.

5.2. За неправомiРне викорИстаннЯ персональНих даниХ cTopoHHix осiб, умиСну пiдробку даних та
документiв, а також iншi шахрайськi дiТ з метою отримання позики Позичальник несе вiдповiдальнiсть
згiдно з чинним законодавством УкраТни.

б. порядок вирIшЕння спорIв
б.l. yci спори, що стосуються правовiдносин за цим .щоговором Сторони вирituують шляхом
переговорiв/листування та iнших сllособiв за домовленiстю cTopiH.

6.2. Якщо Сторони не можуть дiйти згоди шляхом переговорiв/листування, такий спiр розглядаеться
компетентним судом за пiдсуднiстю та пiдвiдомчiстю згiдно з чинним законодавством УкраТни.

7.IHшI умови
7.1, yci електроннi документи, пiдписанi електронним пiдписом однор€вовим iдентифiкатором, мають
таку )t юридичну силу, як i власноруч пiдписанi документи в паперовiй формi та породжують права i
обов'язки для CTopiH.

7.2. Позикодавець не вiдповiдае за мо}кливi випадки технiчного збою в електронних системах, у тому
числi в системах грошових переказiв та оплати, наслiдком яких можуть бути, у тому числi, але не
виключно, невiдповiлностi в розрахунках. У таких випадках Сторони врегульовують невiдповiдностi
шляхом обмiну iнформацiсю, первинними платiжними документами, проведенням вiдповiдних
перерахункiв, тощо.

7.З. ПiдпиСуючи ЩогОвiр Позичальник пiдтверджуе, що:

7.З. l. мас Bci права та повноваження. необхiднi для пiдписання Щоговору позики;

7 .3.2. у разi, якttlо Позичальник перебувае в заресстрованому шлюбi/у фактичних шлюбних вiдносинах,
BiH дiс зi згоди другого з подружжя;

та виконання
Позикодавця



7.З.З. в чiткiй та зрозумiлiй формi отримав iнформацiю, передбачену ч.2 ст. 12 Закону кПро фiнансовi
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг), а також iнформацiю щодо cBolk прав та
обов'язкiв згiдно з Зу кпро захист прав споживачiв) та Зу кпро Захист персональних даних);

7.3,4. отриМав irrформацiю щодО реквiзитiВ та повноважень НацiональноТ KoMiciT, що здiйснюе державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, ,щержавнот служби Укратни з питань безпечностi
харчових продуктiв та захисту споживачiв;

7.3.5. вивчив та повнiстю погоджуеться з умовами ПРАвил нАдАння грошових коштIв у
ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кМАНIФОЮ>, якi е невiд'смною частиною,Щоговору;

7.3.б. вивчив та повнiстю погод}куеться з умовами цього Щоговору позики:

7.з.7, надае згодУ на обробку, зберiгання, накопичення, передачу, знеособлення та знищення
Позикодавцем наданих ним персональних даних для укладення Щоговору;

7.3.8. надае згоду банку-емiтенту банкiвськот картки, що зареестрована в Особистому кабiнетi
Позичальника, на списання заборгованостi на користь Позикодавця.

7.4. Щоговiр укладений на взаемовигiдних умовах, в результатiзваженого рiшення cTopiH з урахуванням
принципiв розумностi та справедливостi.

7.5. Мiсцем виконання цього Щоговору е мiсцезнаходження Позикодавця. ПретензiТ щодо правовiдносин
за Щоговором приймаються за мiсцезнаходженням Позикодавця.

7,6. Змiна або припинення договiрних зобов'язань в односторонньому порядку, одностороння вiдмова
вiд Тх виконання не допускаються, якщо iнше не встановлено цим Щоговором, прдвилдми
нАдАннЯ грошових коштIв у позику, в тому числI l нд умовдх ФIнднсового
КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВlДАЛЬНIСТЮ кМДНIФОЮ> або чинним
законодавством Украiни;

7.7. !оговiР дiе З моментУ перерахування сумИ ПозикИ протягоМ СтрокУ Позики, але В будь-якому
випадку до повного виконання зобов'язань за цим !оговором.
7.8. Yci додатковi угоди, а також додатки до !оговору е його невiд'емними частинами.

7.9. Недiйснiсть окремих поло}ltень цього Щоговору позики не тягне за собою недiйснiсть Щоговору в
цiлому.

8. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH
ПОЗИКОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК
ТоВ (МАнIФоЮ))

}О plt;tp{ 'IEI а. ai{peca : Адреса:

II/р jФ
Ресстрацiйний Hovtep облiковоТ картки
платника податкiв
паспорт: серiя J\b{д*н,t,яа{зi каlд лЕl,тgл,tg'а ксэд : ;$2848 З б9

Директоl)
Електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором

l

виданий року
Тел.

Електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором

l пIБ



Додаток J\b 1

до Типового Щоговору позики

Розрахунок за Щоговором

1. РОЗРаХУНОК opicHToBHoi сукупноi BapTocTi Позики:

СУма позики, +*"**

Строк позики, ****+ !ата надання позики:*****
СередtlьоденНий розп,IiР проuентiВ за користуваНня позикоIо: +** BapTicTb позикИ за весЬ строк позикИ (сума проченТiВ)" О/о: *****
Базова процсНтI,Iа ставка за пOзикOю:8+* BapTicTb пOзикИ за весЬ строк позикИ (cyMra проценТiвj, грн.; *****
Розмiр проuентiв на прострочену позиtсу: **+** Загальна BapTicTb позики та процентiв. *****
Рiчний розмiр процентiв за користування позикою. *'d:l.**

РiчниЙ розмiр процентiв на прострочену позику: *****

2. Графiк нарахувань за позикою:

День користування
позикою Сума поз ики

Hapaxoвaнi проценти за
користування позикою, грн.

Всього до спл ати станом на
вiдповiдний день

користування позикою, грн.

* У цьому Графiку зазначенi нарахування за кожен день користування позикою
позики. У випадку дострокового повернення позики Позича_пьник зобов'язаний
нарахованих процентiв за користування позикою, передбачену Графiком.

в ме}ках строк)i

сплатити суму

**Проценти за користування позикою нараховуються за встановленим середньоденним розмiром
процентiВ за користУваннЯ позикою, у будь-якОму випадку не менше, нiж 0,01 грн. 

"u 
д""i.

** У випадку неповернення позики у встановлений ffоговором строк позики, нарахування процентiв
за користування позикою здiйснюсться у порядку, встановленому Прдвилдми ндддння
ГРОШОВИХ КОШТIВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВIДАЛЬНIСТЮ КМАНIФОЮ>.

РЕКВIЗИТИ ТЛ ПIДПИСИ CTOPIH

ПОЗИКОДЛВЕЦЬ
ТоВ (IиАI-IIФо[о>>

IОр"дична адреса:

П/р J\b
Iдентифiкацiйний код : 12В4В З69

/Iиректор
ЕлектронниIi пiдпис одноразовиN{
iдентифiкатором

l

позичлльник

lпIБl
Адреса:
Ресстрацi йний нопдер обл i ковоТ картки
платника податкiв
паспорт: серiя J\b

Електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором

пIБ



.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.

П/р J\b

Iдентифiкацiйний код: 1+2В48 З69

РЕКВIЗИТИ ТАПIЛII4СИ
ПОЗИКОДАВЕЦЪ

ТоВ (МАНIФоIо>

CToPIH
ПОЗИЧАЛЬНИК

дIIБ/

Адреса:
Ресстрацi йний номер облiковоТ картки
платника податкiв
паспорт: серiя_-J\Гg
виданиЙ
Тел.

року

Електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором

/

Щиректор
Електронний пiдпис
iдентифiкатором

одноразовим

/ пIБ



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


