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Щодаток NЬ 1 до

ПРАВИЛ НАДАННЯ КОШТIВ У ПОЗИКУ,
В ТОМУ ЧИСЛ I НА УМОВАХ ФIНАНСОВГО

КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (МАНIФОЮ)

<ЗАТВЕРДЖЕНОD
Рiшепням загальних зборiв учасникiв

в ,,мАнIФою,,

року

Фою,,
Кузьмiнов

Типовий Щоговiр позики ЛЬ

м. КиТв () 20 року

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАНIФОЮ" (далi кПозикодавець) таlабо
<<Товариство))), в особi директора Кузьмiнова Олега Васильовича, що дiе на пiдставi Статуту, з однiеТ
сторони, та

Фiзична особа /пБ/ (далi - <<Позичальник>), з iншоТ Сторони,
далi разом iменуються <Сторони>, а кожна окремо - <Сторона), уклали цей ,Щоговiр позики (далi -

.Щоговiр) про наступне:

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

позичальника.

Заборгованiсть - грошовi кошти, що 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, cTpoкoBocTi, платностi, що передбаченi умовами Щоговору позики.

Проценти за користування позикою - проценти вiд суми позики, що нараховуються як оплата за
користування позикою протягом строку позики, визначеного .Щоговором.

Середньоденний розмiр процентiв за користування позикою - середнiй розмiр процентiв за кожен
день користування в можах повного строку позики.

Проценти на прострочену позику - проценти вiд суми позики, що нараховуються у разi
н9повернення Позичальником позики та несплати проl_tентiв за користування позики в строк позики.

Розрахунок за .Щоговором- невiд'ем,на частина ,Щоговору позики, що визначае opieHToBнy сукупну
BapTicTb позики, а також графiк нарахувань за користування позикою.

Строк дiiЩоговору - перiод, на який укладаеться ,Щоговiр позики, що починае обчислюватись з дати
укJIадення,Щоговору позики i спливае через три мiсяцi пiсля спливу строку позики.

строк позики - перiод, протягом якого позика передаеться у власнiсть Позичальнику, визначений
,Щоговором. Початковий строк позики визначаеться п. 2.3.4,Щоговору. Разом з тим, строк позики може
бути продовжено шляхом укладення Сторонами вiдповiдноТ,ЩодатковоТ угоди.

'IНШi термiни, що в}киваються в Щоговорi позики, мають змiст та значення вiдповiдно до чинного
законодавства Украihи.
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2. прЕдмЕт договору

2,1. За цим Щоговором Позикодавець пер9дас 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
Щоговору"

2.2. Позика надаеться на умовах повернення, платностi та cTpoKoBocTi в нацiональнiй валютi УкраТни -
гривнi,

2.3, Параметри позики:

2.3. 1. Тип позики] короткострокова.

2.З.2.Мета отримання позики: придбання ToBapiB (робiт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних
з пiдприемницькою, незалежною професiйною дiяльнiстю або виконанням обов'язкiв найманого
працiвника.

2,З .3. Су ма позики :_грн._коп.
2.3.4. Строк позики: до 20_ року.

2.4. Розмiр процентiв за користування позикою:

2.4.1. Проuенти за користування позикою нараховуються за спадною процентною ставкою на пiдставi
фiксованого середньоденного розмiру процентiв за користування позикою вiдповiдно до ,Щодатку NЬ 1

до !оговору позики.

2.4,2.Середньоденний розмiр процентiв за користування позикою, акцiйний, фiксований: _% вiд
суми позики за кожен день користування позикою в межах повного строку позики.

2.4.З. Середньоденний розмiр процентiв за користування позикою, базовий, фiксований _О^ вiд суми
позики за кожен день користування позикою в межах повного строку позики.

2,4,4. Базова процентна ставка за позикою, фiксована: _Yо вiд суми позики за кожен день
користування позикою.

2.4.5. Позикодавець надае Позичальнику можливiсть сплати процентiв за користування позикою на
аКЦiЙНИХ умОвах (вiдповiдно до п.2.4.2) виключно за умови нале}tного виконання Позичальником
ЗОбов'язань за цим Щоговором. У випадку недотримання Позичальником умов сплати процентiв за
користування позикою на акцiйних умовах, за Щоговором застосовуеться базова процентна ставка за
позикою.

2.5. Розмiр процентiв на прострочену позику, фiксований: _Yо вiд суми позики за кожний день з
моменту прострочення сплати суми Позики та процентiв за користування позикою.

2.6 ПОЗиКа надасться Позичальнику шляхом безготiвкового переказу на рахунок банкiвськоТ картки,
ЗареестрованоТ Позичальником для цiеТ цiлi в Особистому кабiнетi на веб-Сайтi Товариства протягом
3(трьох робочих) днiв з дати пiдписання.Щоговору.

2.7, За цим Щоговором не передбачаеться укладення договорiв щодо додаткових чи супутнiх послуг
TpeTix осiб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням позики, а також забезпечення
наданоТ позики.

2.8. Розмiр процентних ставок, визначених п,п,2,4,2.5 Щоговору е фiксованим та може бути змiнено
Позикодавцем в односторонньому порядку лише за умови попереднього письмового повiдомлення
позичальника.

3. УМОВИ НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТIВ ЗА ДОГОВОРОМ ТА СПЛАТИ ЗАБОРГОВАНОСТI
ПОЗИЧАЛЬНИКОМ

3.1. Проценти за користування позиltоtо.

3.1.1. Проценти за користування позикою нараховуються за фактичну кiлькiсть календарних днiв
КОРИСтування Позикою з дня надання позики до дня повного погашення заборгованостi включно.
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3.1,2. У MerKax строку позики проценти за користування позикою нараховуються за спадною
процентною ставкою на пiдставi фiксованого середньоденного розмiру процентiв за користування
позикою вiдповiдно до [одатку Jф l до Щоговору.

3.1.3. У перiод прострочення Позики проценти за користування позикою нараховуються за базовою
процентною ставкою на позику, визначеною п.2,4,4,

3.2. Проценти на прострочену позику.

З.2.1" Проценти на прострочену позику нараховуються у випадку неналежного виконання
Позичальником зобов'язань за цим Щоговором у розмiрi, визначеному п. 2.5 Щоговору, за кожен день
прострочення.

З.2.2. Позичальнику надасться право повернути позику та сплатити HapaxoBaHi проценти за
користування позикою протягом перших 3 (трьох) календарних днiв пiсля спливу строку позики без
нарахування при цьому процентiв на прострочену позику.

3,3. Першим днем користування позикою е наступний день з дня надання позики. У випадку повернення
Позичальником позики в день iT отриманняч Позичальник зобов'язаний сплатити проценти за
користування позикою в cyMi, що вiдповiдае нарахуванням за перший день користування позикою.

3.4. Повернення позики та сплата нарахованих процентiв здiйснюсться Позичальником до закiнчення
строку позики шляхом перерахування грошових коштiв на поточний рахунок Позикодавця.

3.5" Позичальнику надаеться право достроково повернути позику та сплатити проценти за користування
позикою, що HapaxoBaHi згiдно з ,Щодатком Ns l до цього .Щоговору, шляхом перерахування грошових
коштiв на поточний рахунок Позикодавця,

3.6. У випадку укладення ЩодатковоТ угоди щодо продовження строку позики за цим .Щоговором,
проценти за користування позикою в перiод дiТ такоТ ЩодатковоТ угоди нараховуються за спадною
процентною ставкою (формула розрахунку якоТ визначена .Щодатком Лф l) на пiдставi фiксованого
базового середньоденного розмiру процентiв за користування позикою (п.2,4.3); графiк нарахувань
в изначаеться в iдпо в iд ною,Щодатко вою угодою.

З.7. Зобов'язання Позичальника за Щоговором вважаються виконаними в повному обсязi в момент
зарахування вiдповiдноi суми коштiв на поточний рахунок Позикодавця.

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

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

З.10. Керуючись ст. 1048 Ijивiльного Кодексу УкраТни, Позикодавець мае право нараховувати проценти
вiдповiдно до умов цього Щоговору до дня повернення позики.

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

4.1.1 Перерахувати на вказанi банкiвськi реквiзити Позичальника суму позики;

4,1.2. Надавати Позичальнику в Особистому кабiнетi на веб-Сайтi Позикодавця повну й точну
iнформачiю про суму заборгованостi за,Щоговором станом на конкретну дату, та iншу iнформашiю, право
на отримання якоi визначено чинним законодавством УкраТни.

4.1.3. Прийняти вiд Позичальника виконання зобов'язань за цим Договором (у тому числi дострокове як
в повному обсязi, так i частинами).

4,1.4" Позикодавець несе такох( iншi зобов'язанняо визначенi цим Щоговором таlабо чинним
законодавством УкраТни.

4.2. Позикодавець мас право:

4.2.1 , Вимагати вiд Позичальника своечасного, повного та належного виконання Позичальником своiх
обов'язкiв за,Щоговором ;
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4,2.2, З метою захисту своiх прав та iHTepeciB укладати договори про вiдступлення прав вимоги або
iншого договору щодо розпорядження Товариством правом вимоги за цим Щоговором (доручення,

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

4.2.З. Звертатись за iнформацiею про фiнансовий стан Позичальника до TpeTix осiб, якi пов'язанi з
позичальниltом родинними, особистими, дiловими, професiйними або iншими стосунками у
соцiальному буттi Позичальника;

4,2.4.З метоЮ захистУ cBo'lx закоНних праВ та iHTepeciB ТоварисТво мае право звертатися до будь-яких
TpeTix осiб з iнформацiйними повiдомленнями щодо правовiднооин за укладеним Щоговором, а також
ОТриМУВати вiд таких осiб буль-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, використовуIочи при цьому KoHTaKTHi данi, зазначенi
ПОЗича.llьником в Особистому кабiнетi на веб-Сайтi Позикодавця, а тако}к iншiдоступнi канали зв'язку
з Позичальником, акаунти, ооцмереrкi 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 iнформачiю, надану Позичальником 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
повернення позики та сплати процентiв за користування позикою таlабо внесення iнформацiТ про
Позичальника до Бrоро Кредитних iсторiй як негативного;

4.2.9.В оДносторонньому порядку зменшити розмiр нарахованих процентiв/припинити нарахування;

4.2.10. Позикодавець мае тако}к iншi права, передбаченi чинним законодавством Украiни, а також Ti
права, Що Випливають iз зобов'язань Позичальника, встановлених цим Щоговором.

4.3. Позичальник зобов'язаний:

4.3,1" Надати Позикодавцю актуальну i достовiрну iнформацiю, необхiдну для укладення та виконання
умов цього.Щоговору позики, а також впродов}к 3 (трьох) календарних днiв повiдомляти Позикодавця
про змiну буль-якот наданот ранiше особистоi iнформацiт;

4.З.2. Повернути позику та сплатити HapaxoBaHi проценти;

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

4.4. Позичальник мас право:

4.4,1" Щоступу до iнформаuiТ з питань виконання умов,Щоговору позики та загальних питань надання
ГIозикодавцем фiнансових послуг;

4.4.2. ЩОСтрОково повернути Позику частинами/ в повному обсязi, при цьому сплативши проценти за
фактичне користування позикою вiдповiдно ло Розрахунку за Щоговором;

4.4.З. На повернення переплачених коштiв за Щоговором за умови подання Позикодавцю письмовоi
заяви на юридичну адресу з зазначенням ПIП, IПН, номеру договору, розмiру переплати, банкiвських
реквiзитiв (}.lЪ рахунку, номер банкiвськоТ картки, МФО та СЩРПОУ Банку);

4.4.4, На укладення ЩодатковоТ угоди lцодо продов}Itення строку позики за цим Щоговором;

4.4.5, ПОЗичальникмаетакож iншi права, передбаченi чинним законодавством УкраТни, атакожтi права,
що випливають iз зобов'язань Позикодавця, встановлених цим ,Щоговором.
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5" ВЦПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

5.1. За невиконання або неналежне виконання cBoix зобов'язань за ,Щоговором Сторони несуть
вiдповiдальнiOть, передбачену чинним законодавством УкраТни.

5.2. За неправомiрне використання персональних даних cTopoHHix осiб, умисну пiдробку даних та
документiв, а тако}к iншi шахрайськi дiТ з метою отримання позики Позичальник несе вiдповiдальнiсть
згiдно з чинним законодавством УкраТни.

б. порядок вирIшЕння спорIв
6.1. Yci спори, що стосуються правовiдносин за цим Щоговором Сторони вирiшують шляхOм
переговорiв/листування та iнших способiв за домовленiстю CTopiH.

6.2. ЯКЩО СтОрони не можуть дiйти згоди шляхом переговорiв/листування, такий спiр розг;rядаеться
компетентним судом за пiдсуднiстю та пiдвiдомчiстю згiдно з чинним законодавством УкраТни.

7. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВIДМОВИ ВIД НАДАН[IЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОЗИКИ
7.1. Позикодавець мае право вiдмовитися вiд надання Позики за укладеним Щоговором частково або
в повному обсязi в таких випадках:

7.|.1. встановлення факту порушення процедури визнання Позичальника банкрутом або iнших
обставин, якi явно свiдчать про те, що надана Позичальнику позика своечасно не буле повернена;

7,|.2. встановлення факту/ймовiрностi вчинення шахрайських дiй щодо персональних даних
Позичальника;

'/,l.З" вiдсутнiсть технiчноТ можливостi надання Позики (вiдсутнiсть вi,ltьних грошових коштiв,
Зазначення Позичальником неточних/неправильних/недiйсних банкiвських реквiзитiв для
оТримання Позики, невиконання платiхсноi системи доручення Позикодавця щодо перерахування
Позики тощо).

7,2. Про вiдмову вiд надання Позики Позикодавець повiдомляе Позичальника за контактними
даними, наданими Позичальником, на вибiр Позикодавця.

7.3. Позичальник мае право вiдмовитися вiд отримання Позики протягом 14 календарних днiв з
моменту отримання позики, аJIе до спливу строку Позики, повiдомивши про це Позикодавця у
письмовiЙ формi та сплативши суму позики Й проценти за користування позикою, HapaxoBaHi за
фактичну кiлькiсть користування Позикою (станом на день повернення Позики).

7.4. Право на вiдмову вiд отримання Позики не застосовусться, якщо виконання [оговору вiдбулося
до закiнчення строку на вiдмову, визначеного п, 7.3" .Щоговору.

8.IHшI умови
8.1. Yoi електроннi документи, пiдписанi електронним пiдписом одноразовим iдентифiкатором, мають
таку ж юридичну силу, як i власноруч пiдписанi документи в паперовiй формi та породжують права i
обов'язки для CTopiH.

8.2. Позикодавець не вiдповiдае за можливi 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, невiдповiдностi в розрахунках. У таких випадках Сторони врегульовують невiдповiдностi
ШЛяхом обмiну iнформацiею, первинними платiжними документами, проведенням вiдповiдних
перерахункiв, тощо.

8.З. Пiдписуючи,Щоговiр Позичал ьник пiдтверджуе, що :

8.3.1. мас Boi права та повновая(ення, необхiднi для пiдписання .Щоговору позики;

8.З.2. У РаЗi, яКщо Позичальник перебувае в заресстрованому шлюбi/у фактичних шлюбних вiдносинах,
BiH дiс зi згоди другого з подруя(жя;
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8.З,З. в чiткiй та зрозумiлiй формi отримав iнформацiю, передбачену ч.2 ст. |2 Закону <Про фiнансовi
послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг>, а також iнформацiю щодо cBoik прав та
обов'язкiв згiдно з Зу <про захист прав споживачiв> та Зу кпро Захист персональних даних);

8.з.4. отримав iнформацiю щодо реквiзитiв та повноважень Нацiональнот koMiciT, що здiйснюс державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, .щерхсавноi служби Укратни з питань безпечностi
харчових продуктiв та захисту споживачiв;

8.3.5. вивчив та повнiстю погоджусться з умовами ПРАвил нАдАння грошових коштIв у
ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛ I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З
оБмЕжЕНою вIдпОвIдАльнIстЮ (МАНIФОЮ>, якi е невiд'емною частиною Щоговору;

8.3.6. вивчив та повнiстю погоджуеться з умовами цього .Щоговору позики;

8.з.7. надае згоду на обробку, зберiгання, накопичення, передачу, знеособлення та знищення
Позикодавцем наданих ним персональнихданих для укладення Щоговору не обмежуючись юрисдикцiею
за мiсцем укладення Щоговору;

8.з.8. надас згоду банку-емiтенту банкiвськоi картки, що заресстрована в особистому кабiнетi
Позичальника, на списання заборгованостi на користь Позикодавця.

8.4. !оговiР укладений на взасмовигiдних умовах, в результатi зваженого рiшення CTopiH з урахуванням
принципiв розумностi та справедливостi,

8.5. МiСцем Виконання цього.Щоговору е мiсцезнаходження Позикодавця. ПретензiТ щодо правовiдносин
за Щоговоропа приймаються за мiсцезнаходлtенням Позикодавця.

8.6. Змiна або припинення договiрних зобов'язань в односторонньому порядку, одностороння вiдмова
вiд ix виконання не допускаються, якщо iнше не встановлено цим Щоговором, прдвилдми
НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛ I НД УМОВДХ ФIНДНСОВОГО
КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (МАНIФОЮ> або чинним
законодавством УкраТни;

8.7. УмовИ ЩоговорУ можутЬ бути змiненi/доповненi лише за угодою CTopiH шляхом укладення
в iдповiдноТ .ЩодатковоТ угоди.

8,8. СПлив строку дiТ Щоговору не звiльняе CTopiH вiд виконання зобов'язань.

8.9. УСiдодатковi угоди, а також додатки до Щоговору е його невiд'емними частинами.

8.10. НедiЙснiсть окремих полохtень цього.Щоговору позики не тягне за собою недiйснiсть,Щоговору в
цiлому.

9. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH
ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ТОВ КМАНIФОЮ)

Юридична адреса: 0З l50, м.КиТв, вул,
Казимира Малевича, булинок 87
IBAN: UА9Oз20649000002650005260125 1

П/р ЛЪ 2650005260l251 в ПАТ КБ
кПРИВАТБАНК), МФо з20649
Iдентифiкацiйний код: 42848369 Платник
податку на прибуток на загальних пiдставах

Щиректор
Електропний пiдпис одноразовим
iдентшфiкатором

паспорт: серiя Nq

Електропний пiдпис одноразовим

ПОЗИЧАЛЪНИК

/пIБ/
Мiсце
проживання:
Реестрацiйний номер облiковоТ картки
платника податкiв

виданий року
Тел.

iдентифiкатором
l пIБ
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,Щодаток ЛЬ 1

до Типового Щоговору позики

Розрахунок за Щоговором позики ЛЬ _ вц

1. Розрахунок орiсптовноiзагальноТ BapTocTi Позики:

СУма позики: ****'<

Строк позики: *****

Середньоденний розмiр процентiв за користування позикою, акцiйний: ***

Середньоденний розм ip процентiв за користування гIозикою, базовий: * * *

Базова процентна ставка за позикою:***
Розмiр процентiв на прострочену позику: *****

Реальна рiчна процентна ставка, акцiйна: *{<r<{<*

Реальна рiчна процентна ставка, базова,{<***'{<*(

{ата наданtIя позики.'r?k'r'r*
BapTicTb позики за весь строк позики (сума процентiв), Ой: ***'**

BapTicTb позики за весь строк позики (сума процентiв), грн.: {<**{<t

Загальна BapTicTb позики та процентiв, грн.: **rrrl?t

Формула для розрахунку спадноi процентноi ставки:
Щоденна процентна ставка розраховуеться шляхом використання функцii лiнiйноi регресii на
iнтервалi l - 30, за формулою:
(- 1 . 9б 8 75+0.0 625* з 1 * (NP- 1 )(TERM- 1 )) 

* -PERC *дм, де
NP - день користування
TERM - строк Позики
PERC - середньоденний розмiр процентiв за користування позикою
АМ - сума позики
* На краЙнiх mочках iнmервалу реzресii' зал,tiсmь лцноаснuка 3 ] *(NР-1)/(ГЕRМ-1) засmосову€mься
коефiцiенm ] або 30 вidповidно

2. Графiк нарахувань за позикою:

!ень
користування

позикою
Сума позики

HapaxoBaHi проценти за
користування позикою, грн.

Всього до сплати станом
на вiдповiдний день

користування позикою,
грн.

* У цьому Графiку зазначенi нарахування за кожен день користування позикою в I\4ежах строку
позики. У випадку дострокового повернення позики Позичальник зобов'язаний сплатити суму
нарахованих процентiв за користуваI{ня позикоlо, передбачену Графiком.
**I1роцеIlТи за кориСтуваннЯ позикоIо нараховуIоться за встановленим середньоденним ркlзмiром
процентiВ за користУвання позикоIо, у будь-якому випадку не менше, нiж 0,01 грн. на день.
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ПОЗИКОДАВЕЦЬ

ТоВ (МАнIФоЮ)

РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH

ПОЗИЧАЛЬНИК

/пIБ/

Реестрацiйний номер облiковоi картки

Юридична адреса: 03 150, м,КиТв, вул, Мiсце проживання:
Казимира Малевичао булинок 87
IBAN:UA90320649000002650005260l251 платникаподаткiв
tVр Nэ 2б500052б01251 в ПАТ КБ
кПРИВАТБАнк)), МФо 320649

паспорт: оерiя J\Ъ

виданий року
Iдентифiкацiйний код: 42848З69 Плагник Тел.
податку на прибуток на загаJIьних пiдставах

Щиректор Електронний пiдпис одноразовим

iдентифiкатором
Електронний пiдпис одноразовим 

ЦJrýnrРUntlИ

iпрптпrьiкqтпппм 
- -n---r--v---'l- iдентифiкатором

/_пIБ /
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.Щодаток ЛЪ 2 до

Типового .Щоговору позики

(ЗАтвЕрджЕно>
Рiшенням загальних зборiв учасникiв

6(Ш[r{нIФоЮ"

року

IФою"
Кузьмiнов

!,одаткова угода Jф _
до Щоговору позики .j\Ъ _ вй _року

м. КиТв 20_ року

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "мАнIФоtО" (надалi - "Позикодавець" таlабо кТовариство>), в
особi fiиректора Кузьмiнова олега Васильовича, цо дiс на пiдставi Статуту, з однiст сторони, та

Фiзична особа /ПIБ/__(далi - Позичалыrик), з iншоТ Сторони,
в подальшому разом iменуються ксторони>, а кожна окремо - ксторона>), уклали цю.щодаткову угоду про

наступне:

l. СторонИ погодилИ викласти п. _ flоговору позики NЬ _ вiд року в наступнiй редакцii: (-. Строк
позики: до =--20_ року>.
2" Проценти за користування позикою в перiод дiТ цiеi ДодатковоТугоди нараховуються за наступним графiком:

!ень користування
позикою Сума позики

HapaxoBaHi проценти за
користування лозикою, грн.

Всього до сплати станом на
вiдповiдний день

користування позикою, грн.

*ПpoцeнmuЗакopucmуванняпoЗl,lкoЮHаpахoвуЮmьcяЗавc.анo'miвза
корuсmування позllкою, у буdь-яколиу вuпаdку Lte лlенuле, нiэtс 0,0t zрн. на deHb.

3. У цьому Графiку зазначенi нарахування за кожен день користування позикою в межах строку, на який
прOлонговано строк позики. У випадку дострокового повернення позики Позичальник зобов'язаний сплатити
суму нарахованих процентiв за користування позикою, передбачену Графiком.
4. Комiсiя за надання послуги пролонгацiТ становить _ грн.
5. Позичальник вивчив та повнiстю погоджусться з умовами нарахування процентiв за користування позикою в
перiод дiТ цiсi flодатковоТ угоди.
6, I_{я !одаткова угода укладена У двох примiрниках, по одному для кожноТ зi CTopiH, що мас однакову юридичну
силу.
7. I{я Щодаткова угода набувас чинностi з дати ii пiдписання Сторонами та с невiд'емною частиною.Щоговору,

РЕКВIЗИТИ ТА ПIЛПИСИ CTOPIH
ПОЗИКОДАВЕЦЬ

ТоВ (МАнIФоЮ>

Юридична адреса: Мiсце
проживання:

П/р Nэ Ресстрацiйнt,rй номер облiковоi картки
платника податкiвIдентифiкацiйний код: 42848З 69
паспорт: серiя NЬ ,

виданий року
Тел.

flиректор
Електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором

ПОЗИЧАЛЬНИК

/пIБ/.

Електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором

l пIБ_ |l-J
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (МАНIФОЮD

Кол С!РПоу 42848369, 03150, м. Киiв, вулиця Казимира Малевича, будинок 87
тел. 044 2239344

30.04"2020 р. м. КиiЪ

нАкАз Jt 27

про ввеdення в diю HoBoi реdакцii Тuповоzо dozoBopy позuкu mа,щоdаmку М 2 do Тuповоzо
dozoBopy позuка ([оdаmкова yzoda про проdовмсення сmроку позuкu)

НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дiю нову редакцiю Типового договору позики та Щодатку NЬ 2 до Типового

договору позики, затверджену Протоколом Загальних зборiв учасникiв тов
кМдНIФоЮ) jю 14 вiд З0.04.2020 року, з 01.05.2020 року.

2. На пiдставi п. l цього Наказу yci Щоговори позики та !одатковi угоди про продовження
строку позики з 01.05.2020 року генеруються та надаються Позича-пьнику для пiдпису за
новою редакцiею, затвердженою Протоколом Зага-llьних зборiв учасникiв тов
кМдНIФоЮ) Jф 14 вiд З0,04.2020 року.

3. ОПУбЛiкУвати на Сайтi hltps;/lrllou_qyfugt,t,pgдl*mrl сканкопiю новоi редакцii Типового
договорУ позикИ та ДодаткУ ЛЬ 2 дО ТиповогО договорУ позикИ впродовж одного робочого
дня, €lJIе в буль якомУ випадкУ до моменту введення в дiю (до 01.05.2020 року).

4, Повiдомити працiвникiв ТоВ (МАНIФОЮ> про змiну редакцiТ Типовtlго договору
позики та Додатку }Гs 2 до Типового договору позики.

5. Контроль за дотриманням цього Наказу заJIишаю за собою.

ffиректор
ТоВ (МАНIФоЮ> О.В. Кузьмiновffi

ýýоЩ

фтr*SS


