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Додаток }{Ь 1 до
ПРЛВИЛ НАДЛIIНЯ КОШТIВ У ПОЗИКУ,

В TOIUY ЧИСJII I [IЛ УМОВЛХ ФIНЛНСОВГО
крЕдиту товлриствоlu з oБME}ItE,tIoIo

ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО (МАНIФ OIO))

(ЗАТВЕРД}КЕНО)>
Рiшенням загалъних зборiв учасникiв

"млнIФо[о,,
IIро .1 1.2019 року

нIФоIо,,
Кузъ]\iIiнов

Типовий Щоговiр rrозики

N4. КиТв )) 2а1_ року

1'овариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАН[ФОIО" (далi <Позикодавеl{ь) таlабо
кТоваристВо>), 

" 
особi директора Кузьмiнова олега Васильовича, що дiс гlа пiдставi Статуту, з олнiеТ

сторони. та

Фiзичr{а особа /пБ/ (далi - ((Позичальник))), з itltлоТ Сторони,
далi разоМ iменуютьсЯ <<Сторони>), а ко}tна окремО - кСторона), уклалИ цей Договiр позики (ла;ri -

Щоговiр) про наступне:

1. тЕрмIни Й визrrАчЕння, що використовуються в lIot,oBoPI
l{aTa укладання Щоговору позики - день перерахування гроtUових коштiв на картковий paxyltoK

Пози.lальника.

Заборговаlliсть - грошовi кошти, що пiдлягають сплатi Позичальником Позиколавцю за /{оговсlром
позики, включаючи суму позики, суму нарахованих, але несплачених процентiв за користуванtIя
позикою та процентiв на прострочену позику.

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

IIроrценти за користуваIлня позикою - процеt{ти вiд суми позики, lцо нараховуються як опJ]ата за
користуваll ня позикою протя гом строку позики, визначеного /{оговором.

середltьодеlrlrllй розмiр llроцентiв за користуванIlя позикою - середнiй розмiр процентiв за ко}кен
день користуван}lя в межах повного строку позики.

IIроценти на простроченУ позику *- проценти вiд суми позики, що нараховуються як оплата за
користування позикою у випадку неповернення позики у встановлений f{оговором строк (не с санкrцiею
за r{евиконання Позичальником умов Щоговору).

Ро:зрахуtlок за fiоговором- ttевiд'смна частина Щоговору позики. tl{o визtlачае opieHToBнy сукупl{у
BapTicTb позики, а тако}к графiк HapaxyBal]b за користування позикою.

Строк /{оговору (строк позлlки) - перiод, на який укладаеться l[оговiр позики, шlо не Irеревишtус 30
каJlсt{/Iарних днiв.

Iншi термiНИ, ЩО вживаютьСя в Щоговорi позики, мають змiст та значення вiдповiдно до чинного
зако}lодавства УкраТни.
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2. прЕдмЕт договору
2.1. За цим Логовором Позикодавець передае Позичальнику у власнiсть грошовi кошти (позику), а
Позичальник приймас на себе обов'язок IIовернути таку ж суму грошових коштiв (суму позики) та
Сплатити Позикодавцю проценти вiд Суми позики та Bci iншli плате>tti, пов'язанi з виконанням цьOго
Щоговору.

2,2. Позика надасться на умовах поверненtjя, платностi та cTpoKoBocTi в нацiональнiй валютi УкраТни -
гривнi.

2.3. Параметри позики:

2.З. l.CyN4a позики: грн.* _*.коп.

2.3.2. Строк позики: до 201__ року.

2.З.З. Середньоденний розмiр процентiв за користування позикою: __% процентiв вiд суми t]озики
за ко)tен день користування позикою в межах повного строку позики.

2.3.4. Розмiр процентiв на прострочену позику: _% процентiв вiд суми позики за кояtний день з
моменту прострочення сплати суми Позики та процентiв за користування позикою.

2.4. Щетальна iнформацiя щодо здiйснення нарахувань за Щоговором визначена Розрахунком за
/{оговором, LI{o € невiд'смною частиною l]оговору.

2.5 IlОЗика надасться Позичальнику шляхом безготiвкового переказу на рахунок банкiвськоТ картки,
заресстрованоТ Позичальником для цiеТ цiлi в Особистому кабir;етi на веб-Сайтi Товариства.

3. УМОВИ I,IАРЛХУВАН[IЯ ПРОЦЕIIТIВ ЗЛ ДОГОВОРОМ ТА СПЛАТИ ЗЛБОРГОВДI{ОСТI
ПОЗИЧАЛЪНИКОМ

З.l. ПРОценти за користуваtlllя позикою нараховуIоться за фактичну кiлькiсть календарних днiв
КОристування Позикою з дня наданIlя позики до дня повного погашення (включно) заборгованостi за
Позикою, з урахуванням п. З.3 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 iT отримання, Позичальник зобов'язаний сплатити tIроLlенти
за користування позикою за один день.

З.2. У випадку дострокового погашJення позики, нарахування процентiв здiйснюеться за факти.tну
t<iлькiс'гь календарних днiв користуванIlя позикою, вiдповiдrlо до Розрахунку за f{оговором.

3.3. У випадку повернення суми позики та сплати процентiв за користування позикою протягом ,I,рьох

Календарних днiв, пiсля закiн.lення визначеного цим .Щоговором Строку позики, проценти за
КОРиСтування позикою не нараховуються протягом вказаних трьох календарних днiв, в iншому випадку
- проценти нараховуються вiдповiдно до умов Щоговору.

3.4. ПРОuенти на прострочену позику е оплатою за користуванIlя позикою у виIlадку неповернення
Позичальником позики та несплати процентiв за користування позикою у строк, визначений п.2.З.2
l{ОгОвОру; нараховуються за ко)кен день користування позикою з моменту спливу строку, перелбачеtlого
п,2.3.2 з урахуванням п.3.3 /{o1,oBopy.

3.5. ПОверненtля 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 перш]у чергу * зараховуються в оплату процентiв на прострочену позику;

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

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

З.], У ВИПадКу укладення ЩодатковоТ угоди щодо продов)tення строку позики за цим Щоговором,
проценти за користування позикою в перiод дiТ такоТ f]одатковоТ угоди нараховуються за базовою
проl{ентною ставкою за позикою, що дiяла в момент укладення Щоговору.
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3.8. Зобов'язаFIня Позичальника за Щоговором вва}каються виконаними в повному обсязi в момент
зарахуванIlя вiдповiдноТ суми коштiв на поточний рахунок 11озикодавця.

З.9. Yci ризики? пов'язанi з безготiвковим перерахуваI{няМ грошових коштiв в рахунок сплати
заборгованостi за /{оговором, несе Позичальник.

3. I 0. Сума заборговаНостi (сума Позики та нарахованих процентiв) постiйно оновлюсться Позикодавцем
в ре>кимi реаль}{ого часу В особистому кабiне,гi Позичальника на веб-Сайтi Позикодавця.

3.1 l . Керуючись ст. l048 I_{ивiльного Колексу УкраТни, Позикодавець мас право нараховувати проtlенти
вiдповiдно до умов цього /{оговору до лня повернення позики.

4. IIрлвА тА оБов,язки CTOPIH доI,овору
4. 1. IIозикодавеrIь зобов'язаний :

4. I. l Перерахувати на вказаtli банкiвськi реквiзити Позичальника суму позики;

4.1,2, Ilадавати ПозИча:lьникУ в особистому кабiнетi на веб-Сайтi Позикодавця повну й
iнформацitо про суму заборговаrлостi за f{оговором станом на конкретну дату, та iншу iнформачiю,

TOLI ну
право

lIa отримаttня якоТ визначено чинним законодавством УкраТни.

4.1.3. Прийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за цим f{оговором
в повному обсязi, так i частиllами).

(у ,ому числi дострокове як

4.1 .4. IlозикодавецЬ несе також iншi зобов'язання, визначенi цим Щоговором таlабо чинIлим
законо/lавством УкраТни.

4.2. [Iозикоllавеllь ма€ право:

4.2.|. Вимагати вiд Позичальника своечасного, повного та належного виконання Позичальником своlх
обов'язкiв за Щоговором ;

4.2.2. З метою захисту своТх прав та iHTepeciв укладати договори про вiдступлення прав вимоги або
iьtttlого договорУ ш{одо розПорядження Товариством правом вимоги за цим f{оговором (доручеllня,
(lакторингу. тощо), з будь-якоtо третьою особою, та передавати персональнi данi Позичальн"оu,un",
,гретiмl особам, без додаткового llовiдомлення Позичальника про уклалеIJня такого договору таlабо таку
Ilередачу;

4.2.З. Зверта],ись за iнформацiею про фiнансовий стан [lозичальника до TpeTix осiб,
Ilозичальником родинними, особистими, дiловими, професiйними або iншlими
со цiальному буттi 11озичальника;

4.2.4. З метоЮ захистУ своТх закоНних праВ та iHTepeciB ТоварисТво мае право звертатися до будь-яких
TpeTix осiб з iнформацiйними повiдомленнями щодо правовiдносин за укладеним Щоговоро*. u тако}к
отримувати вiл таких осiб будь-яку iнформацirо щодо Позичальника з метою врегуJIювання
заборгованостi, у тому числi сприяння виконанню Позичальником взятих гIа себе зобов'язань за цим
l{оговором;

4.2.5 НапРавлятИ ПозичальникУ iнформацiйнi повiдомлення, претензiТ, tsимоги щодо виконання
I]озичальником зобов'язань за Щоговором, використовуючи при цьому KoHTaKTHi данi, зазначенi
Позичальником в особистому кабiнетi на веб-Сайтi Позикодавця, а такохt iншi доступнi канали зв'язку
з [lозичальником, акауI{ти, соцмережi i т.п.;

4.2.6. 11ередават,и iнформацiю шlодо Позичаль}lика та правовiдносин з Позичальником до Бюро
кре/lитних iсторiйiотримувати iнформацiю про 11озичальника з Бюро кредитних iсторiй;
4.2.7. Перевiряти irrформацirо, надану ГIозичальником при укладеннi Щоговору, при цьому запитувати
TpeTix осiб про достовiрнiсть наданих Позичальником даних;

4.2-8. У разi виявлення факту подання Позичальником недостовiрнот iнформацiт вимагати дострокового
повсрI{еt]tlя позики та сплати процентiв за користування позикою таlабо внесення iнформацiТ про
IIозичальrlика до Бюро Кредитних iсторiЙ як негативного;

4.2.9. В односторонньому поря/{ку зменtUити розмiр нарахованих процентi вlприпинити нарахуваIJня,

я ki пов'язан i з

стосунками у
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4.2.10. ПозикодаВець мае тако}к iншi права, передбаченi чинним законодавством Украiни, а TaKoilt Ti
права, що виItлиВають iЗ зобов'язанЬ ПозичальНика, встанОвлених цим Щоговором.

4.3. ПозичаJIьник зобов'язаний:

4.3.1. Надати ГIозикодавцю актуальну iлостовiрну iнформаrriю, необхiдну для укладення та виконання
умов цього l]оговору позики, а тако}к впродовж 3 (трьох) календарних днiв повiдомляти Позикодавця
про змiну буль-якоТ наданоТ ранiше особистоТ iнформацiТ;

4.3.2. Повернути позику та сплатити HapaxoвaHi проценти;

4.з.з. I-Iозичальник неое такоrlt iHrli зобов'язання, визначенi цим Щоговором таlабо чинним
:]ако rjо/давство N4 УкраТн и.

4.{ [Iози.IаJIьник N{ае право:

4.4.1 . Щостlrп1, до iнформацiТ з питань виконання умов
[-Iози кодавцеN4 фi пансових послуг;

4.4.2. Щостроково повернути Позику частинами/ в повному обсязi, при цьому сплативши проценти за
(lактичrlе користуваIIня позикоЮ вiдповiдно до Розрахунку за f{оговором;

4.4.З. На IIовернення переплачених кошtтiв за Щоговором за умови подаriня ПозикодавLlю письмовоТ
заяви lla юридичнУ адресУ з зазначенНям ПIП, IПН, номерУ договору, розмiру переплати, банкiвських
реквiзи,гiв (Nч рахунку, номер банкiвськоТ картки, мФО та еЩРПОУ Банку);

4.4.4. tla укJ]аденt{я ЩодатковоТ угоди ll{одо продов}Itення строку позики за цим !оговором вiдповiдно
.lto п. 3.7. Щоговору;

4.4.5. Позичальник мае також iншli права, передбаченi чинним законодавством УкраТни, а тако}к Ti rlpaBa,
tllo виплиВають iЗ зобов'язанЬ ПозикодаВця, встаноВлених цим /]оговором,

5. ВIЛПОВIЛАJIЫIIСТЬ CTOPIH
5.I. За невиконання або неналежне виконання cBojx зобов'язань за f{оговором Сторони несуть
вiдповiдальнiсть, передбачену чин}{им законодавством УкраТни.

5.2. За неправомiрне використання персональних даних cTopollHix осiб, умисну пiдробку даних та
локументiв, а такохt iншi шахрайськi дiТ з метою отримання позики Позичальник несе вiдповiдальнiсть
згiдно з чин1,Iим законодавством УкраТни.

б. поря/Iок вирпIIЕIIня сIIOPIB
6.1 . Yci спори, lцо стосуtоться правовiдносин за tlим !оговором Сторони вирiшують llJJlяхом
переговорiв/листування та iнших способiв за ломовленiстю CTopiH.

6.2. Якщо Сторони не Mo}ltyTb дiйти згоди шляхом переговорiв/листування, такиЙ спiр розглядасться
компетентtiим судом за пiдсулнiстю та пiдвiдомчiстю згiдно з чинtlим законодавством УкраТни.

7. IHIIII умови
7. l. yci електроннi документи, пiдписанi електронним пiдписом одноразовим iдентифiкатором, мають
таку )к юридичну силу, як i власноруч пiдписанi документи в паперовiй формi та пород)(ують права i
обов'язки для CTopiH.

7.2. Позикодавець не вiдповiдае за можливi випадки технiчного збою в електронних системахl у ,гому
числi в системах грошових переказiв та оплати, наслiдltом яких мо)куть бути, у тому числi, una 

"aвикJlк)чно, невiдповiдностi в розрахунках. У таких випадках Сторони врегульовуtоть ttевiдповiдностi
IIJJIяхоМ обмiнУ iнформацiсю, первинними платiяtними документами, проведенням вiдповiдних
перерахункiв, тощо.

f{оговору позики та загаjIьних питань надання



7.3. Пiдписуlочи f{оговiр IIозичальник пiдтвердrкус, що:

7.3.1. маС Bci права та повн,оваження, необхiднi дlля tliдписанllя ,Щоговору позики;

7,з.2. у разi, якшlо [lозичальник перебувае в зареестрованому шлюбi/у факти.lних l,плюбних вiдносинах,
BiH дiе зi згоди другого з подружжя;

7.з,з. в чiткiй та зрозумiлiй формi отримав iнформацiю, передбачену ч.2 ст. 12 Закону <Про фiнансовi
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг), а тако}к iнформацiю щодо cBoti прав та
обов'язкiв згiд1,1о з Зу <про захист прав споживачiв> та Зу кпро Захист персональних даних);
7.3.4. отримав iнформацiю шlодо реквiзитiв та повноважень НацiональноТ KoMiciT, що здiйсrrюс дер}кавне
регулюванrrя у с(эерi риllкiв фiнансових послуг, f{eprrtaBHoT слркби Укратни з питань безпечностi
харLIових продуктiв та захисту сполtивачiв;

7.3.5. вивчив та повнiстrо погоджусться з умовами прАвил нАлАння гроItiових кошт,Iв у
ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I I,IA УМОВАХ ФIНАI{СОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З
оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю кМАНIФоЮ>>, якi е невiд'емл]ою частиною Щоговору;
7.3.6. вивчИв та повнiСтю погоджусться з умовами цього l]оговору позики;

],з.7. надаС згодУ на обробку, зберiгання, накопичення, передачу, знеособлення та зниltlення
ГIозикодавl{ем наланих ним персональrtих даIlих для укладення f{оговору;

7.3.8. tIа/дас згоду банку-емiтенту банкiвськоТ картки, що заресстроваI]а
[lозичальника, на списання заборговаrtостi на користь Позикодавця.

в ОсобистоN4у кабiне,гi

7.4. Щоговiр укла2lений на взаемовигiдних умовах, в результаl,i зваженого рiшення CTopiH з урахуванням
llринцигliв розумностi та справедливостi.

7.5. Мiсцем виконання цього Щоговору е мiсцезнаходження Позикодавця. ПретензiТ щодо правовiдносиtl
за f{оговором приймаються за м iсцезнаходженням Позиколавця.

7.6. Змirrа або припиненtlя договiрних зобов'язань в одностороFlньому порядку, одностороння вiдмова
вiл Тх виконаFIFtя не допуска}оться, якщо iHt_lIe lle встановлено цим /{оговором, прАвиJlдми
IlАлАlJIlя грош]ових Kot]I],lB у позику, в тому числl I нд умовдх ФIнднсового
КРЕДИТУ 'ГОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО кМАНIФОIО) або чинним
законодавством УкраТни;

7.7. ЩоговiР дiе З моментУ перерахування сумИ ПозикИ протягоМ СтрокУ Позики, але в будь-якому
випадку до повного виконання зобов'язань за цим Щоговором.

7.8. Yci лода,гковi угоди, а тако)к додатки до f{оговору с його tlевiд'емними частинами.

7.9. НедiйСнiсть окреМих поло)(ень цього Щоговору позики не тягtlе за собоrо нелiйснiсть f{оговору в
цiлому.

8. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH
ПОЗИКОДАВЕЦЪ ПОЗИЧАЛЬНИК
ТоВ (МАнIФоЮ>)

/IlIlj/
KJp iтл}I ч}{а ;}дреtJа : Адреса:

ГIiр JЧЬ

Ресстрацiйt ний HoN{ep облr iKoBoT картки
платника податкiв
паспорт: еерiя____ _jv,I,ц0 i t,t]},I di i зсai ti рil t pTl,i к oll : 428 4 8 З rJ q

Директор
Електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором

l

Електрон н I|l"I пiдпи с o/IH 0разовиiи
iдеltтлI фi каторо i}{

l пIБ



Додат,ок J\Ъ 1

до ТиIIоRого /ЦогоRору позики

Розрахунок за Договороiи

1. РОЗРаХУIIок opicrrToRHoT сукупноТ Rартостi Позики:

СУма позики, *,t,***

Строк позики, **,t** fата надання позики:*****
СередньоденНий розмiР процентiВ за користуваНня позикою: *** BapTicTb позикИ за весЬ строк позикИ (сума проценТiВ), О/6; *****
Базова проuеНтна ставка за позикою:*** BapTicTb пOзикИ за весЬ стрOк пOзикИ (сума проченТiВi, грg.; x**tx
Розмiр процентiв на простроЧеНу позику: ****,r Загальна BapTicTb позики та процентiв. *****
РiчниЙ розмiр процентiв за користування позикою. *****
РiчниЙ розмiр процентiв на прострочену позику: *****

2. Графiк нарахувань за позикою:

f{eHb користування
позикою Су*а позики

HapaxoBaнi проrrе}{тI4 за
користування позикоtо, грн.

Всього до спJr ати cTaHoN/I на

вiдповiдний дегlь
корI4стування позикою, грн.

* У цьому Графiку зазначегli нарахування за кожен день користування позикою
позики. У випадку дострокового повернення позики Позичальник зобов'язаний
нараховаI{их процентiв за користування позикою, передбачену Графiком.

в I\{ежах с],року
СПЛаТИТИ СУ}r4У

**Проценти за користування позикою нараховуIоться за встаIIовленим середньоденним розмiром
процентiВ за користУваннЯ позикою, у буль-якому випадку }Ie менШе, ttiж 0,01 грн. 

"u 
д""i.

** У випадку неповернення позики у встановлений {оговором строк позики, нарахувантtя процеллтiв
за користуваIIня позикою здiйснюсться у порядку, встановленому прАвилдми нддднt,{я
ГРОtliОВИХ KOIIITIB У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ'ГОВАРИСТВОМ З ОБМ ЕЖЕНОЮ В IДПОВ IДАЛЬ HI CTIO KMAHI ФОЮ).

РЕ,КВIЗИТИ ТЛ IIIДПИСИ CTOPIH

позикоllлвЕ,rць
ТоВ ((IVIAIIIФOIO)

IОридична адреса:

П/р }h
IдеIlти(эiкаrд lйтlий код : 42В4В З69

lЦи ректор
Електрон ний пiдпис одноразовиIи
iдентифiкатором

l

ПОЗИЧЛJIЬНИК

lпБl
Адреса:
Ресстрацi йtlий Hoj\4ep облiковоТ кар.гки
пл атн и ка п ода],к i в

паспорт: серiя ___ _Jtlb

Електронний пiдпис одноразоRиIи
iдентифiкатороiи

l tIIБ



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.

IOp идична адреса:

tl/р J{"

[дlент,lафi кацi йrrий код : 42В4В З 69

/ЦпректоI)
Електрон ний пiдпис одноразовиN{
iдеrlтифi катороN{

l

РЕКRIЗИТИ

IIозико/цлвЕ,I{ь

ТоВ (МАIIIФоIо>>

ТЛ IIIЛIИСИ СТОРII{

ПОЗИLIЛJIЬНИК

/tIш/

Адреса:
Ресстрацiй ний номер облiковоТ картки
платника податкiв
Паспорт: серiя _ __ J\Гt,

виданиЙ
Тел.

Електрон нийl пiдпис одtlоразовиiи
iденти фi катороN{

l пIБ

POKlz



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

ýfr
1ý
Фl

l,?

ý$
уБ
Ф'l

lдвнтифlкацlйний
код 42848369


