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Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МдНIФою,'(далi - <Позикодавець> таlабо

кТовариство>), в особi директора
однiсi сторони, та

Фiзична особа (далi - кПозичальник>), з iншоi Сторони, далi разом
iменуютьСя <СтороНи), а кожна окремо - <Сторона), уклt}ли цей Щоговiр позики (далi - Щоговiр)
про наступне:

1. ТЕРМIНИ И ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРI
!ата 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, аJIе несплачених процентiв за користування
позикою та процентiв на прострочену позику.

колекторська компанiя - юридична особа (у тому числi небанкiвська фiнансова установа, яка
вiдповiдно до закону мае право надавати кошти у позику, в тому числi на умовах фiнансового
кредиту, таlабо послуги з факторингу), включена до реестру колекторс"ких компа"iй, яка в
iHTepecax Позикодавця таlабо нового кредитора (у разi замiни первiсного кредитора) вiдповiдно до
договору з таким Позикодавцем або новим кредитором мае право здiйснювати врегулювання
простроченоТ заборгованостi за цим Щоговором позики.

Новий кредитор - особа, яка у встановленому законодавством порядку набула за цивiльно-
правовим договором або з iнших пiдстав замiни кредитора у зобов'язаннi право вимоги за цим
flоговором позики.

позика - грошовi кошти в нацiональнiй валютi Украiни (гривнi), що надаються Товариством
Позичальнику на умовах повернення, cTpoкoBocTi, платностi, що передбаченi умовачtи ЩЪговору
позики.

проценти за користування позикою - rrроценти вiд суми позики, що нараховуються як оплата за
користування позикою протягом строку позики, визначеного,Щоговором.
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Середньоденний розмiр процентiв за користування позикою - середнiй розмiр процентiв за
кожен день користування в мOжах повного строку позики.

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

Розрахунок за Щоговором - невiд'емна частина rЩоговору позики, що визначае opieHToвHy сукупну
BapTicTb позики, а також графiк нарахувань за користування позикою.

строк дii Щоговору - перiод, Но який укладаеться ,щоговiр позики, що починае обчислюватись з
ДаТИ УКЛаДенНя Договору позики i спливае через три мiсяцi пiсля спливу стрOку пOзики.

строк позики - перiод, протягом якого позика передаеться у власнiсть Позичальнику, визначений
flоговором, Початковий строк позики визначасться л.2.З.4 Щоговору. Разом з тим, строк позики
може бути пролов}Itено шляхом укладення Сторонами вiдповiдноi,.Щодатковоi угоди.
TpeTi особи - особи, якi пов'язанi з Позичальником особистими, дiловими, професiйними або
iншими стосунками у соцiальному буттi ПозичаJIьника.

IНШi термiни, що вх<иваютБся в Щоговорi позики, мають змiст та значення вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни.

2. прЕдмЕт договору
2.|. За циМ !оговором Позикодавець передае 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 надасться на умовах повернення, платностi та cTpoкoBocTi в нацiона-пьнiй валютi
Украiни - 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. Сума позики: _ грн.

2.3.4. Строк позики:

2.4. Розмiр процентiв
Lлнiв).

2.4.1. Проценти за користування позикою нараховуються за спадною процентною ставкою на
пiдставi фiксованого середньоденного розмiру процентiв за користування позикою вiдповiдно до
Додатку Ns _ до Щоговору позики.

2,4,2. Середньоденний розмiр процентiв за користування позикою, акцiйний, фiксований: _О/о
вiд суми позики за кожен день користування позикою в межах повного строку позики.

2.4.З. СередI{ьоденнИй розмiР процентiВ за користУваннЯ позикою, базовий, фiксованИй:_ Yовiд
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 надас Позичальнику можливiсть сплати процентiв за користування позикою
на акцiйниХ умовах (вiдповiдно до п.2.4.2) виключно за умови належного виконання
пози,lальгtиком зобов'язань за цим {оговором, У випадку недотримання Позичаrrьником умов

за користування позикою:
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сплати процентiв за користування позикою на акцiйних умовах, за Договором застосовуеться
базова процентна ставка за позикою.

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

2.6. Позика надасться Позича:tьнику шляхом безготiвкового переказу на рахунок банкiвськоi
картки, зареестрованоi Позичальником для цiеi цiлi в особистому кабiнетi на веб-Сайтi Товариства
протягом 3(трьох робочих) днiв з дати пiдписання Щоговору.

2,7 ,ЗациМ Договором не передбача€ться укладення договорiв щодо супровiдних lrослуг TpeTix осiб,
пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням позики, а також забезпечення наданоi
позики,

2.8. Розмiр процентних ставок, визначених п.п. 2.4,2,5 !оговору 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. ПроцеFIти за користування позикою.

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,

З.1,2, У межах строку позики проценти за користування позикою
процентною ставкою на пiдставi фiксованого середньоденного розмiру
позикою вiдповiдно до п, _ Додатку N9 _ до Щоговору.

з.1.3. У перiод прострочення Позики проценти за користування
базовою процентною ставкою на позику, визначеною п.2.4.4.

3.2. Проценти на прострочену позику.

з,2.|, 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
I(ористуваtIня позикою протягом перших 3 (трьох) к€шендарних днiв пiсля спливу строку позики без
нарахування trри 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 ii отримання, 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 здiйснюеться Позичальником до
закiнчення строку позики шляхом перорахування грошових коштiв на поточний рахунок
Позикодавця.

3.5. Позичальнику надаеться право достроково повернути позику та сплатити проценти за
користування позикою, що HapaxoBaнi згiдно з !одатком Nq _ до цього !оговору, шляхом
перерахування грошових коштiв на поточний рахунок Позикодавця.

3.б. У випадкУ укладеннЯ ЩодатковОI угодИ щодО trродовження строку trозики за цим ,Щоговором,
проценти за користування rтозикою в перiод дii TaKoi ДоДатковоi угоди нараховуються за спадною
пpoLleI-ITHoIo ставкою (формула розрахунку якоi визначена Щодатком J\ъ 
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базовогО середньоДенногО розмiру процентiв за користування позикою (п.2.4.3); графiк нарахувань
визначасться вiдповiдною лодатковою угодою.
3.7. 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 !оговором, несе Позичальник.

3.9. Сума заборгованостi (сума Позики та нарахованих процентiв) постiйно оновлюеться
позикодавцем в рехtимi реЕlльного часу в особистому кабiнетi Позичальника на веб-сайтi
Позикодавця,

3.10, КерУючисЬ ст. 1048 I]ивiльного Кодексу Украiни, Позикодавець мае право нараховувати
проценти вiдповiдно до умов цього Щоговору до дня повернення позики. При цьому Поiикодавець
дотримусться обмехtень щодо нарахувань за цим .Щоговором позики, встановленими ЗУ пПро
споживче кредитування).

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
iнформацiю про суму заборгованостi за Щоговором станом на конкретну дату, та iншу iнформацiю,
правО на отримання якоi визначенО чинниМ законодавством Украiни;
4.\,з, Прийняти вiд ПозичаJIьника виконання зобов'язань за цим,Щоговором (у тому числi
дострокове як в повному обсязi, так i частинами);

4.1.4. !отримуватися правил етичноТ поведiнки, що встановленi Законом УкраТни <Про споlttивче
кредитування) та нормативними актами Нацiонального банку Украiни;4.1.5. Позикодавець несе
такоЖ iншi зобоВ'язання, визначенi цим,Щоговором таlабо чинним законодавством УкраiЪи.
4.2. Позикодавець ма€ право:

4.2.1 . Вимагати вiд ПозичаJIьника своечасного, повного та належного виконання ПозичЕчIьником
своТх обов'язкiв за !оговором;
4.2.2. У випадку неналежного виконання Позичальником зобов'язань за цим Щоговором
позикодавець або новий кредитор мае право залучити колекторську компанiю до врегулювання
простроченот заборгованостi, вiдступити право вимоги за цим .щоговором, звернутися до суду для
примусового стягнення заборгованостi чи вя(ити iншi заходи, передбаченi чинним законодавством
Украiни для захисту своiх порушених прав та iHTepeciB.

Повiдомлення щодо залучення колекторськоi компанii до врегулювання простроченоi
заборгованостi, вiдступлення права вимоги за цим .щоговором направляеться Поъикодавцем
вiдповiдно до вимог чинного законодавства шляхом надсилання текстових, голосових та iнших
повiдомлень через засоби телекомунiкацii або поштових вiдправлень на вибiр Позикодавця;

4,2.з. Позикодавець, новий кредитор, колекторська компанiя мае право звертатися до TpeTix осiб у
порядку та на умовах, передбачених Законом Украiни <про споживче кредитування), з метою
iнформування про необхiднiсть виконання Позичальником зобов'язан" au цr, Щоговором позики.
4.2.4. Позикодавець, а такоЖ новий кредитор чи колекторська компанiя при реалiзацii прав
вiдповiдно до л 4.2.2. та п. 4.2.З. цього Щоговору позики мае право на передачIу будь-якiй формi
персоналЬних даниХ ПозичальНика, зiбраних дО укладення цього Щоговору, пiд час строку його дii,
а також iнформацii про укладення цього його умови, стан виконання, наявнiст" просrроченот
заборгованостi та ii розмiр;
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4,2,5 Налравляти Позичальнику iнформацiйнi повiдомлення, претензii, вимоги щодо виконання
ПозичальНиком зобОв'язань за Щоговором, використовуючи при цьому KoHTaKTHi данi, зазначенi
позичальником в особистому кабiнетi на веб-сайтi Позикодавця, а також iншi доступнi канали
зв'язку з Позичальником, зокрема, але не виключно, повiдомлення, розмiщенi в Особистому
кабiнетi, акаунти тощо;

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, В одностОронньомУ rlорядкУ зменшити (списати повнiстю/частково) розмiр нараховаЕих
процентiв/припинити нарахування;

4.z,8, Позикодавець, а також новий кредитор чи колекторська компанiя мають право здiйснювати
фiксацiю Bcix телефонних розмов, а також iнших видiв взаемодii при врегулюваннi простроченоi
заборгованостi з подальшим ix збереN(енням щонайменше три роки З моменту здiйснення такоi
взаемодii;

4.2.9. Позикодавець мае такох( iншi права, передбаченi чинним законодавством Украiни, а також Ti
права, що випливають iз зобов'язань Позичальника, встановлених цим,Щоговором.
4.3. Позикодавцю, новому кредитору, колекторськiй компанiТ заборонено повiдомляти iнформацiю
про уклаДення ПозИчаJIьникоМ цьогО ,Щоговору позики, його умови, стан виконання, наявнiсть
простроченоi заборгованостi та iT розмiр особам, якi не € стороною цього договору. Така заборона
не поширюсться на випадки повiдомлення зазначеноi iнформацii представникам, спадко€мцям,
поручителям, майновим поручителям споживача, TpeTiM особам, взаемодiя з якими передбачена цим
{оговором позики та якi надали згоду на таку взасмодiю, а також на випадки передачi iнформацii
про простРоченУ заборговаНiсть близьКим особаМ споживача iз дотриманням вимог Закону УкраiЪи
кПро спо>ttивче кредитування).

4.4. Позичальник зобов'язаний:

4.4,|. Надати Позикодавцю актуапьну i лостовiрну iнформацiю, необхiдну дпя укладення та
виконаннЯ умов цьогО !оговорУ позики, а також вtIродов}к 3 (трьох) календарних днiв повiдомляти
позикодавця про змiну буль-якот наданоi ранiше особистоi iнформацii, у тому числi контактних
даних, за якими Позикодавець може здiйснювати телефоннi дзвiнки, направляти iнформацiйнi
повiдомлення, офiцiйнi вiдповiдi на звернення Позичальника тощо. При цьому ПозЙчальник
самостiйно несе ризик неотримання iнформацii вiд Товариства у ра.зi надання неактуальноi
iнформацii щодо контактних даних/несвоечасного повiдомлення щодо ik змiни;
4.4.2. Повернути позику та сплатити HapaxoBaHi проценти;

4.4.з. У разi письмовоГо повiдомлення про представництво iHTepeciB Позичальника при
врегулrованнi простроченот заборгованостi надати належним чином оформленi документи, що
пiдтверджуютЬ таке представНицтво, зокрема копiЮ вiдповiдного договору, завiрену
Позичальником/нотарiусом, у разi представництва iHTepeciB адвокатом - копiю орл.ру.1u свiдоцтва
адвоката про право на зайнятгя адвокатською дiяльнiстю, завiрену Позичальником/нотарiусом та
оригiнал заяви представника про надання згоди на обробку персональних даних;
4.4.4. Позичальник несе також iншi зобов'язання, визначенi цим .Щоговором таlабо чинним
законодавством Украiни.

4.5. Позичальник мае право:

4.5.1. .щоступу до iнформацii з питань виконання умов Щоговору позики та загальних питань надання
Позикодавчем фiнансових послуг;
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4.5.2. [остроково повернути Позику частинами/ в повному обсязi, при цьому сплативши проценти
за фактичне користування позикою вiдповiдно до Розрахунку за.щоговором;

4.5.3. На повернення переплачених коштiв за,Щоговором за умови подання Позикодавцю письмовоi
заяви на юридичну адресу з з€вначенням ПIП, Iпн, номеру договору, розмiру переплати,
банкiвських реквiзитiв (JФ рахунку, номер банкiвськоТ картки, мФО та еЩРПОУ Банку);

4,5.4, На iнiцiювання укладення Щодатковоi угоди щодо продовження строку позики за цим
.Щоговором;

4,5.5. На звернення до Нацiонального банку Украiни у разi порушення Позикодавцем, новим
кредитором таlабо колекторською компанiою законодавства У сферi споживчого кредитування, у
тому числi порушення вимог щодо взасмодii iз споживачами при врегулюваннi простроченоi
заборгованостi (вимог щодо етичноi поведiнки), а також на звернення до суду з позовом про
вiдшкодуВання шкоДи, завданоi споживачУ У процесi врегулювання простроченоi заборгованостi.

4.5.6. ПозичаJIьник мас також iншi права, передбаченi чинним законодавством Украiни, а також Ti
права, що випливають iз зобов'язань Позикодавця, встановлених цим rщоговором.

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ CTOPIH
5.1. За невиконаНня абО ненаJIежне виконаннЯ cBoix зобов'язаНь за,ЩогОвороМ Сторони несуть
вiдповiдальнiсть, перелбачену чинним законодавством Украiни.
5.2. За неправомiРне викорИстаннЯ персоналЬних даниХ cTopoHHix осiб, умиСну пiдробку даних та
документiв, а також iншi шахрайськi дii з метою отримання позики Позичшlьник несе
вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.

5.3. Якщо Позичальник на момент укладання .щоговору позики мав право на пiльги щодо не
нарахування процентiв за користування позикою, процентiв на прострочену позику, неустойки (у
разi наявностi), передбаченi Законом Украiни кпро соцiальний i правовий захист
ВiЙСЬКОВОСЛУЖбовцiв та членiв iх сiмей>, та не повiдомив Позикодавця про TaKi пiльги,
Позикодавець мас право вимагати вiд такого Позичальника сплати штрафу в розмiрi подвiйноi суми
позики за подання недостовiрноi iнформацii при iдентифiкацii щодо своеi особи, зайнятостi, роду
дiяльностi тощо.

у разi набуття такого права на пiльги протягом дii Щоговору позики, Позичальник зобов'язаний
письмово повiдомити про це Позикодавця протягом 3 (трьох) календарних днiв та надати
пiдтвердrкуючi документи. У разi не надання цих документiв Позикодавець мас право вимагати вiд
такого Позичальника сплати штрафу в розмiрi суми Позики за несвоечасно подання iнформацii, що
мае суттеве значення для дiлових правовiдносин.

5.4. За надання Позичальником недостовiрноi iнформацii щодо своеi особи, зайнятостi, роду
ДiЯЛЬНОСтi ТоЩо, Позикодавець мас право вимагати вiд такого Позичальника сплат" arрuфу 

"розмiрi подвiйноi суми Позики.

б. порядок вирIшЕння спорIв
6.1. Yci спори, що стосуються правовiдносин за цим Щоговором Сторони вирiшують шJIяхом
лереговорiв/листування та iнших способiв за домовленiстю cTopiH.

б.2. Якщо Сторони не можуть дiйти згоди шляхом переговорiв/листування,такийспiр розглядаеться
компетенТним судоМ за пiдсудНiстю та пiдвiдомчiстю згiднО з чинниМ законодавством Украiни.



7. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВIДМОВИ ВIД НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОЗИКИ
7. l. Позикодавець мае право вiдмовитися вiд надання Позики за укладеним !оговором частково або
в повному обсязi в таких випадках:

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

7 .1.2. встановлення факту/ймовiрностi вчинення шахрайських дiй щодо персонаJIьних даних
Позичальника;

7.1.3. вiдсутнiсть технiчноI можливостi надання Позики (вiдсутнiсть вiльних грошових коштiв,
зазначення Позича-гlьником неточних/неправильних/недiйсних банкiвських реквiзитiв для
отримання Позики, невиконання платiжноi 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. ПозиЧаJIьниК ма€ правО вiдмовитИся вiД отриманнЯ ПозикИ протягом 14 календарних днiв з
моменту отримання позики, i}ле 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 застосовуеться, якщо виконання,Щоговору вiдбулося
до закiнчення строку на вiдмову, визначеного п. 7.3. .Щоговору.

8. IншI умови
8,1. Yci електроннi документи, пiдписанi електронним пiдписом однор€Lзовим iдентифiкатором,
мають таку ж юридичну силу, як i власноруч пiдписанi документи в паперовiй формi тапороджують
права i обов'язки для CTopiH,

8.2. Позйrсодавець не вiдповiда€ за можливi випадки технiчного збою в електронних системах, у
тому числi в системах грошових переказiв та оплати, наслiдком яких можуть бути, у тому числi, алЬ
не виключно, невiдповiдностi в розрахунках, У таких випадках Сторони врегульовують
НеВiДПОВiДНОСТi ШЛЯХОм обмiну iнформацiею, первинними платiжними документами, проведенням
вiдповiдних перерахункiв, тощо.

8.3. ПiдписуюLIи {оговiр Позичальник пiдтверджуе, що:

8.З.]. мас Bci права та повноваження, необхiднi для пiдписання Щоговору позики;

8.з.2. у разi, якщо Позичальник перебувае в зареестрованому шлюбi/у фактичних шлюбних
вiдносинах, BiH дiс зi згоди другого з подружжя;

8.3,3. в чiткiй та зрозуМiлiй формi отримав iнформацiю, передбаченУ ч.2 ст. 12 Закону <Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг), а також iнформацiю щодо
cBoix прав та обов'язкiв згiдно з ЗУ <Про захист прав споживачiв> та ЗУ кПро Захист персональних
даних);

8.з.4. отримаВ iнформаuiЮ щодО реквiзитiВ та повноважень Нацiонального банку УкраiЪи,
Щертсавноi'служби Украiни з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв;

8.З.5. вивчив та повнiстю погоджуеться з умовами ПРАВил нАдАнFUI гроШовиХ коштIв У
ПОЗИКУ. В ТОМУ ЧИСЛI I НА УМОВАХ ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З
оБмЕжЕНою вIдПовIдАлЬнIстЮ (МАНIФоЮ>, якi е невiд'емною частиною,Щоговору;

8.З.6. вив.lив та повFliстю погоджусться з умовами цього.Щоговору позики;
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8.3.7. отримав та вивчив iнформацiю про встановленi законодавством вимоги щодо взаемодii iз
споживачами при врегулюваннi простроченоi заборгованостi (вимоги щодо етичноi поведiнки);

8.3.8. надае згодУ на обробку, зберiгання, накопичення, передачу, знеособлення та знищення
ПозикодаВцем наданих ниМ персональних даних для укладення Щоговору/пiд час строку його дii, не
обмежуючись юрисдикцiею за мiсцем укладення ffоговору;
8.3.9. надае згодУ ПозикодаВцю на iнiцiювання списання коштiв з банкiвських карток, що були
зареестрованi ПозичаJIьником в особистому кабiнетi, та зарахування цих коштiв на виконання
грошових зобов'язань за цим Щоговором;

8.з.10. надае згодУ на достуП до iнфорМацii, щО складае його кредитну iсторiю, та на збiр, зберiгання,
використання та поширенНя череЗ бюрО кредитниХ iсторiй, включене до Сдиного реестру бюро
кредитних iсторiй, iнформацii щодо нього та цього Щоговору позики, визначенотзаконом
УкраТни "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй'';

8.з.1 1. повiдоМлениЙ про передбачену статтею |82 Кримiнального кодексу УкраiЪи
вiдповiдальнiсть за незаконне збирання, зберiгання, використання, пошир.пr" попфiденцiйноi
iнформацii про TpeTix осiб, персональнi данi яких переданi Товариству.

8.4. Щоговiр укладений на взаемовигiдних умовах, в результатi зваженого рiшення CTopiH з
урахуванням принципiв розумностi та справедливостi.

8.5. Мiсцем виконання цього !оговору с мiсцезнаходження Позикодавця. Претензii щодо
гIравовiдносин за !оговором приймаються за мiсцезнаходженням Позикодавця.

8,6, Змiна або припинення договiрних зобов'язань В односторонньому rrорядку, одностороння
вiдмова вiд ix виконання не допускаються, якщо iнше не встаЕовлено цим ,Щоговором,ПРАВИЛАМИ НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛI I НД УМОВДХ
ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДДЛЬНIСТЮ
((MAFI IФОtО)) або чиl-tним законодавством Украiни;

8.7. УмовИ flоговорУ можутЬ бути змiненi/доповненi лише за угодою CTopiH шляхом укладення
вiдповiдноi Додатковоi угоди,
8.8. Сплив строку дiТ .Щоговору не звiльняе CTopiH вiд виконання зобов'язань.

8.9. Yci додатковi угоди, а також додатки до Договору е його невiд'емними частинаI\4и.

8.10, Недiйснiсть окремих положень цього !оговору позики не тягне за собою недiйснiсть,Щоговору
в цiлому.

Юридична адреса:
IBAN:
Iдентифiкацiйний
Платник податку
Пiдставах

мФо
код:42848369

на прибуток на загальних

9. рЕквIзити тА

ПОЗИКОДАВЕЦЬ
ТоВ (МАнIФоЮ)

ПIДПИСИ CTOPIH

ПОЗИЧАЛЬНИК
пIБ

Мiсце проживання:
Реестрацiйний номер облiковоi картки
платника податкiв:
паспорт:
виданий:
Тел.:

Електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором

[иректор
Електронний пiдпис одноразовим
iдентифiкатором
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ КМАНIФОЮ)
03150, м.Киiв, вулиця Казимира Малевича, будинок 86 лiт. .Щ'

Код еДРПОУ 42848З69,
тел. 0 800 330 024

09 серпня 2021 року м.Киiв

НАКАЗ Ns 81

про ввеdення в diю HoBoi реdакцii'типового Договору По3ики
НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дiю нову редакцiю Типового договору позики, що затверджено
Протоколом Загальних зборiв учасникiв ТоВ кМАНIФоЮ) Ns 26 вiд <0б>
серпня 2021 року, з <1З> серпня 2021 року включно.

2. Операuiйному директору ТОВ кМАНIФоЮ> забезпечити опублiкування HoBoi
редакцii Типового договору позики до введення його в дiю.

3. Керiвникам вiддiлiв ознайомити пiдлеглих з новою редакцiею Типового договору
позики.

4. Контроль за дотриманням цього Наказу зaлишаю за собою.

В.о. директора ТОВ "МАНIФОЮ В.В. Рябiнiн
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