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1.зАгАльнI положЕнI{я

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД{ПОВIДАЛЬI-IIСТЮ (МАНIФОЮ) е фiнансовою
установою (свiдоцтво про реестрацirо ФIt N9 1198 вiд 07.05.2019 року), яка здiйснюе cBolo
господарську лiяльнiсть на пiдставi лiцензii FIa надання коштiв у позику, в тому числi i на
умовах фiнансового кредиту (видана 28.05.201 9, безстроtсова),

1.2. прАвилА нАдАння грошових коштIв. у позику, в тому числI I нд
УМОВАХ ФII]АНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIД{ПОВIДАЛЪНIСТIО (МАНIФОIО) (да.lli - кПравила>>) регламентують порядок надання
Товариством грошових коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту
фiзичним та Iоридичним особам.

1.3. Правила узгодженi з вимогами чинного законодавства Украiни, зокрема, Ifивiльного
кодексу Украiни, Закону Украiни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг), Закону УкраIни кIIро захист прав споживачiв>, Закону Украiни кПро
захист персоныIьних даних), Закону Украiни "Про електронну комерцiю", а також
вiдповiдають вимогам нормативно-правових aKTiB дер}кавних органiв, Iцо здiйснtоють
регулIовання та нагляд за ринками фiнансових послуг.

1.4. Правила визначають умови укладеFIня та виконання договорiв позики, порядок
обробки/передачi/зниIJlення персональFIих даних Позичальникiв, порялок доступу до
iнформацii щодо Товариства та його дiяльностi з надання фiнансових послуг, порялок облiку
та зберiгання укладених договорiв, вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, порядок
провелення внутрiшнього ауl{иту, опис завдань, що пiдлягають виконанню пiдроздiлами
Товариства та iншti положення.

1.5. Правила е HeBill'cMHoIo частиною fiоговору позики, ll(o уклаласться мiж'Говариством та
гlозичальником.

2. l'Il]PMI}lИ, ЯКI ВИКОРИСТ'ОВУЮТЬСЯ В ПРАВИJIАХ
тА в /IоговорАх по:]ики

2.1. Веб-Сrrйт 'Говариства/ПозиlсолавIIя - cTopiHKa в MeperKi IHTepHeT за посиланняNI
lrttps ://nroney4you. соm. uаl.
2.2. I}ериdliкаlliя -- процедура перевiрки наданих особоIо, яка баrкас укласти l]оговiр IIозики,
персопальних лаItих, з Meтolo пiдтвердхсення ix дос,говiрl-iостi та актуальностi, а також
формування висновкiв, необхiдI{их для прийняття обгрунтоваtrого рiшrення Iцодо укладення чи
вiдмови в укJIаденнi /]оговору lrозики.
2.3. l{оговiр позики * уIшадений мiхt'Говариством та Позичальниttом згiдно з Законом УкраiЪи
"Про e.lteK,гpoнHy комерцiю" Щоговiр, за )4\,Iовами якого Позиtсодавець передас ПозичалыIику у
власrtiс,гь гроtttовi коIilти (I1озику), на визItачених /{оговором умовах, а Пози.Iальниtt
зобов'язус,гьс;t IIовсрI-Iути ГIозикодавцевi таку ж суму I,рошових KoltlTiB та сплатити
IlозикодавIIIо плату (Проце1-Iти) за корисl]уваIIIiя IIозикою.
2.4. E.rreKTpoHrlиii пiдпис одноразовим iдеrlтифiкатором - данi в електроннiй формi у
виглялi унiкальноТ алфавiтr-rо-цифровоi послiдовностi, що надсилаються фiзичнiй особi-
I-Iозичалыlику для пiдписання електронноi договiрноi докумеlлтацii та вiдповiдно до Закону
УкраТни uПро елеI<тронну KoMepuiro> прирiвrrюс,гься до власноручного гtiдпису.
2.5. Irlформацiйно-r,еJIеI(омуIIiкацiIiltа система оргаrriзачiйно-технi.lна сукупгтiсть
irI(lормацiйних 1,а теJlсl(оNlуuiкацiйrIих систсм 'Говариства, якi у процесi обробтси
iнфорп,rачiТ дirоть як сдине цiле; слугус для забезпеLIен}Iя госllоларськоТ дiяльностi Товариства
у сферi eJIeKTpoI{rIoT комерцii.
2.б. Особистий кабiIIст *- роздiл гrа Веб-Сайтi 'Говарис,гва, який с частилlою iнформацiйrrо-
теJlекомунiкацiйноТ сис,геми (I'ГС) Товарис,t,ва, захищеI-Iий Логiном та Паролем ОсобистоI,о



Itaбille,r,y. /(Oc,t,lz1l ltO,tK()I,0 IItt,rIi,lc"I,Lcrl ,1,i:tl,ttи зzll)eCc,1,1lOI]iiIl()ivl\/ I(ol)LIc,l,yI}tlLIcl]i.

Щоговору позики.
2.8. ПозичаJIьIIик - фiзична або юриди.lна особа, яка
2.9. С,грок позики - перiод, T"Ia який Позиrсодавець
календарних днiв.
Z.10. 'I'tlBir ри c,1,1lo/I Iоз I,1lco/Ialrellb

,IОВАРИСТВО

ВIЛПОВlЛАJIЬНlС'l'lО кМАI{IФОIО>, мiсt{сзнztхсlлже[I[lrI: 0З 1 50,
Кzвимира Малевича, бул. 87, iдентифiкацiйrтий кол 42848З69.
2.1|. Irruri ,гермiни, що вживаIоться в 11равилах, маю,гь змiс,r та
LlиIlIlого закоItодавства УкраТлtи.

уклала Щоговiр позики з Товарисl,tзом.
FIалас Позику, який не перевиrцус 30

З ОБМЕЖЕFIОЮ
YKpaiHa, м. Киiв, By;r.

знаLIеIIня вiдповiдно до

3. поря/Iок дост,упу до IнФормАцIi шодо ,говАриствА ,гА Йог,о
ДIЯJIЬНОСТI З НА/dАННЯ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1. Товариство на офiцiйному веб-Сайтi hl_tрsl/,дrэц_qуý_о_ц.с__о_m,щr/ розмiщус iнформацiю,
право на доступ до ltкоi передбачено Законом Украiпи <Про фiнансовi послуги ,Ia державI,Iе
реГУЛIова[rня ринtсiв фiнансових послуг), JIiцеrIзiЙними умовами провадження гослодарсьl<оi
дiяльнос,гi з надання фiнансових послуг (rcpiп,r професiйноi дiялыlостi на ринку цitltlих
паперiв), а також iншими лIормативно-праI]овими актами, а саме:

1) повне найменування, iдентифiкацiйrrий код та мiсцезнаходження Товариства;
2) перелiк фiнансових послуг, що FIадаIо,гься'Говариством,
3) вi2lомос,гi про в:rасrIикiв iс,го,rноТ участi (у r,ому .tислi осiб, якi злiйснrою,гь KoHтpoJIb за
Товарис,rвом);
4) вiдомос,гi про склад нагJIrIдовоi ради та виконавчого органу 'Говариства;

5) Bi;loMocTi про вi2lокремленi пiлроздiли Товариства;
б) вiломостi про лiцензii та дозволи, виданi Товариству;
7) вiдомостi про свiдоtlтво про реестрацiю фiнансовоТ усталIови;
8) рiчну фiнансову та консолiдовану фiнансову звiтнiсть;
9) вiдомостi про поруIпеFIFIя провадження у справi про банкрутство, застосування
процедури calraцiТ Товариства;
10) рiшення про лiквiдацirо Товариства;
11) кiльlсiсть часток Товариства, якi зFIаходяться у власностi.tленiв його викоI-IавLIого
органу, та гIерелiк осiб, частки яких у статутному капiт,алi Товариства перевищують п'ят,ь
вiдсоткiв;
|2) iнформацiю щодо затвердженого режиму робочого часу (робочi години
Iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи) Товариства;
1З) ак,гуальнi редакцiТ Правил, а також Типового договору позики;
14) iншу iнформацiю з питань FIадання фiнансовлlх послуг ,ra iнформацitо, право Hur

отрид4ання якоТ заrсрiпJIено чинним законолавс,гвом Украiни,

3.2, Товариство забезпечуе достовiрнiсть,га актуальнiс,гь iнформацii, розмiщеноi на веб-Сай,гi
Товариства.

З,З. Iнформацiя, розмiщена на веб-Сайтi Товариства с вiльноtо в доступi, забезпечус
розумiння су,гi фiнансовоi послуги без нав'язування iT придбання. Фiзична особа, яка бахсае

укласти логовiр позиlси/Позичальник перед укладенням /{оговору позики мас самостiйно
ознайоми,гися з TaKoIo iнформацiею для прийняття усвiдомленого рiшенн.lt.

4. IIорядок укJIАдЕIIня,I,А виконАIIня lцoI-oBoPIB tIозики
4.1. Товаристl]о надас позики на умовах зворотIIостi, плаlнос,гi та cTpoKoBocт,i вiдповiдно
вимог цих ПравиJI, умов l]оговору позики, а також LIинного законодавст,ва Украiни.
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4.2. Фiзична особа, яка баrкае укласти договiр позики, мас бути громадянином Украiни,
володiти вiдповiдним лля укладення !оговору позики обсягом правоздатностi та
дiездатностi, мати заресстроване мiсце проживання в YKpaiHi, володiти та розпоряджатися
вiдкритим на власне iм'я дiючим банкiвським рахунком у будь-яlсому банку Украiни, дiяти
вiд власного iMeHi, у власних iHTepecax та вiдповiдно до власного волевиявлення, надати
достовiрну iнформашiю при ресстрацii Особистого кабiнету в iнформацiйно-
телекомунiкацiйнiй системi Товариства, пройти верифiкацiто, до пiдписання f{оговору
позики вивчити цi Правила та iнформаlдiю, розмiщену rlа веб-Сайr:i Товариства згiдно з
Роздiлорl З Прави:r.

4.3. При ресстрачiТ Особистого кабiнету на веб-Сайтi Товариства фiзична особа, яка батtае
укласти договiр надас згоlIу на обробrсу наданих FIeIo персональних даних. Обробrса
персонаJIьних даних здiйснтосться Товариством з метою ВерифiкацiТ (iдентифiкацiТ в
iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi Товариства, оцiнки кредитоспроможностi).
Наданi фiзичното особою персональнi данi Позичальника зберiгаються протягом
встаI{овJIеного LIинним законодавством строку зберiгання логовiрноi документацii, як
невiд'смна частина такоi договiрttоI локументацii.

4.4. Логiн та IIароль Особистого кабiнету пiлтвердrкують особисте ав,горство фiзичноi особи,
що баrкае укласти /{оговiр позики/Позичальника.

4.5.1. ffоговiр позики з фiзичноrо особото укладасться в iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй
системi Товариства дистанцiйно, в електроннiй формi вiдповiдно до вимог Закону Украiни
кПро e:reKTpoI{Hy комерцitо>.

4.5,2, Фiзична особа з MeToIo уIOIаденFIя !оговору позики з Товариством формус Заявrсу Tra

веб-Сайтi Товариства п]ляхом обранIrя лостуIlних параметрiв ф iHaHcoBoi пос:lуги.

I-Iiс.llя проходже[II,Iя гlроцедури iдентифiкацii, враховуIоLIи резуJIьтати обробленоi iнфортиацii,
'Говариство мас право змiнити заявленi параметри IIозики з MeToIo мiнiмiзацii ризику
ЕIеrIоверItення IIозики/t,tесплати проllентiв Пози.rальником.

4,5,3, ГIiсля IIаправленття 'Говариству Заявки на укладення /[оговору позики фiзична особа,
яка баrкас укласти Щоговiр позики, мас пройти процедуру iдентифiкацii в ITC Товариства
tIlJIяхом заповIlення Анttети на веб-Сайтi Товариства (ло моменту прийняття оферти (liзична
особа, яlка баrtсас укласти Щоговiр позики, може змiнити налану rrею iнформацiю).

Товариство на вJIасний розсул мас право визнаLIати/змiнювати форму та параметри Анкети,
Iцо заповнюсться фiзичноrо особою для iдентифiкацii в ITC Товариства.

З метою перевiрки аItтуальностi та достовiрностi наданоТ iнфорплаrlii фiзичною особоIо, яка
бажас укласти l]оговiр позики, а також, за необхiдностi, отримання додатковоi iнформаrtiТ чи
копiй докумеttтiв, 'ГоваристI]о мае право зв'язатися за наданими такою особою коFIтактI-Iими

даними.

IIадана фiзи.ттlото особоtо 1Ulя iдеrrтифiкацiI в I'ГС 1'овариства iнформачiя вважаеться
достовiрною та актуальноIо до моменту повiдомлення Товариства цiело особою щодо змitl
наданоТ ранirпе iнформаlliТ/отримання Товариством irrформачii щодо змiн paHirlJe поданих
(liзи.tното особою даних з доступних iнформацiйних джерел.

Успiшttим результатом iдеrrтифiкаIlii фiзичноi особи в ITC Товариства с створення iT

Особистого кабiнету на веб-Сайтi Товариства,

4.5.4. Уся договiрна доrсументацiя вiдповiдно до заявлених фiзичною особою, яка бажас

уi(ласти /{оговiр позики, розмirrlустl,ся в iT Особистому кабiнетi.

4.5.5. Офер,га формусться'Говариством у виг:lялi згеIIероваIлого f{оговору позики вiдповiдно
до обраrIих фiзичrrоtо особоIо, яка бахсас укласти l]оговiр позики, параметрiв позики з

iсr:оr:ними умовами i реквiзитами, передбаченими чинним законодавством Украiни,
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РОЗNlitll1z6'1'l,Ся в Особис,l,()N,lу rсабirlе,гi ,l,ti IIiulzlc,I,Lcrl l(JlrI t]иl]LIеFliiя й ltot,o21ltcttltя t]liзи,ttriй особi.
яка бzrritztc yttJlalc,i,l4 l{o1,oBip позики.

4.5.6. IIic-tIlt вl.rв.lеIIIIя /loI,oBiplloT l{окумеlt,гчiцii (liзичlrа особа, яка баlItztс уl(JIас,I,и /{оговiр
IIО:]ИКи, Mo)Itc вi2iмlilви,l,исяr вiд{ ЙоI,о yl<:teylclIIIrI1 IIIo IIс Ilо:збirв;lяlе T,atTty особу прчlI].l lIolj,1,opII()
lIо/{а,l,и Заяtзltу llil )/KJIaulctltlя f{ot,tlBopy Ilозики.

4.5.7 ГlрийI]я,г],я О(lсрт,и (aKrlerrl,) фiзичiIсllо особоItl, яка бажitс уt(Jtчlс,ги /{oгoBip IIозики,
вiлбувzlс'гьсrl tплrIхоN,{ ltzulc],IJlaltIlrt eJIel(l,poIIIIot,o повi7цом;tеIlIIrI, ,lKe мliс,ги,t,ь iс,го,t,tli y1\4oliI,I

/\oгoBopy llозиl(и.

4.5.8. /{oгorзiplra /loiclzplc,,,,,"ilill tliлllисус,I,ься ГIози.tttJIt,ttикоN4 о/UlорzlзовI,1м iдlеrrr,иr|liкil,I,оl)оN,l,
lЦО l'eIIepyc'l'bcrl ,I,a tIa/lcIIJ]alc,гbcrI йому 'I'оварис,гI]оfuI; tliс.llяt чого tta Bi7lttoBiдltli с.ltсt<,грсltltli

/lокуfuIсII,1,и lIztl(Jlа/]zlс,I,Lсяl lliдпис'I'оварисr,ва.

4,5.9. I Ia rriдгrзср/(женIIrI yI(JI.}/leIrIirl /{оr,овору позики I1озико2ltrвець напраl1.1tяс: ГIози.IаJlьIIику
cлct(l,polllIc tlоtзil{оп,t.llсIllIя Ilpo yl(JIiu{cIIItrl /{o1,oBopy Iiозики.

4,6.'I'ОВаРИС'I'l]() Mo)l(c tзi2lмIоtзt1,1,и t] yI(JIzllleIllIi /{o1,oBopy Ilозики, при llbgN,l)/ IIc:Jal:JIlzlLIatI()LII.I

Ilри LIиli 1.I r,акоi Bil{MclBl,t.

4.7. /{ol'oBip liозиt<и з юри/lичIlоlо особоIо укладаr€,r,ься у письмовiй tPopMi lзiдtrовiдtrо дсl
tsим ог LtиIi ttoI,0 зaкoHol{zll]c,rBa YKpaTll и.

4. 8. /{oгoBopoM 11 озики обо tз'.ltзttово tsизI iiltlаlоться :

1 ) Iloprllloi(, уN,lоt]и, зziг,:utьrlий розмiр,Iа c,Ipoк 11озиttи;

2) РОЗМiр проtlеtt'гiв зzt l(орис,гуваtll{rl IIозикоIо, peaJlыIzl рiчrlа ltpol1cll,гrlar c,l,iil]Kzl. зtil,tlJlbIlui
lз:lр,гiс,t,ь позиltи,

3) lloprl/{oK IlоверIIеIIIlя [Iозиtси т,а сIIJIzl,ги Процсrr,гiв за корис,I,уt]illIIIя IIозикоlо;

4) м оltс:tив i c,t,b /locтpo кового IIoBepl I е1,IlIя позики ;

5 ) в iлп,r о ва tз i11 :зобов' lt з.lll ь,га Iзi2lп о вiда.lтыt i c,t,b c,r,opiH ;

6) м ict це BиI(o1.Iatlllrl l{oгoBopy тa прийttlt,t"r,я ltре,геtrзi й ;

7) Il()i'оl\жсIIIlя IIlollo збору, обробки, I]икорисl,allIIIя, перс7lаr.ti ,t,pc,l,iMt tlсtlбамr
псрсоIIalJIьIIих /tltlltllx ,I,el права l,tzt tзi7lс,t,уltJIеIIIIrl rlpzlB:l I]и]чlоt,и за f{oI,otlopoM;

8) обов'я:]t(оtзi реквiзи,r,и Cт,opirr.

4.9. РОзмiр ltроцентiв :]il користуI]аtlIIя позикоlо за f{оговором позики вс,гzltlоtsJIlос,гьсrl
' l'o вirри ст,lзоN,I l ltl власt t и й розсуд з ypaxyBalll Iям tlас,l,уItttи х факr.орi в :

- t(ott'lollK't,ypa риIIку tРillаtt,Iсових I1ocJiy],;

- веJlиLlиIIz1 i тcMltt irr(lляrlii;

- ризик, ttов'язаtllий з iтtвесr,ицi;tми;

- хаrрак,гер l{сржавlIого регуJIIоваItltя ри}Iку фitlzrtlсових IIocJIyI,;

- сttitзtзiдtlсlllеll}Iя поI]и,l,у i ttропозиrtiй lra риIIку (littанссlвих IIослуг;

- лохiдltiст,ь illвсс,гицiй ;

- процеlг1,1iа по.llir,ика Har риIrку фirrансових IIосJIуг,

- irrrrri LILII]II14ки, ш{о Mo)I()i,t,b вlIJIиFIу,ги Hzr форtчtуI]аннrI розмriру процеttт.i в зil к(,)рис,l.уl]аtlttя
позикою.
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4.10. Rеталiзована iнформацiя стосовно предмету Щоговору позики, умов нарахування
процентiв, права та обов'язки cTopiH, rIорядок вирiшення спорiв, вiдповiдальнiсть CTopiH, а
також iншi умови визначаIоться безпосередньо !оговором позики.

4,11. Товариство надае Позику шляхом безготiвкового перерахування гроп]ових коtптiв на
вказанi Позичальником банкiвськi реквiзити.

4.12.Yci розрахунки за укладеними !оговорами позики здiйснюються в нацiональнiй валютi
УкраIни - гривгri.

4.13. Сплаченi Ilозичальником коцIти за /]оговором позики зараховуються в наступнiй
послiдовнос,гi:

- в першу чергу * зараховуються в оплату Процентiв на прострочену позику;

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

- в третю чергу * зараховуються в оплату суми Позики.

4.14. Yci ризики, пов'язаtti з оплатою/безготiвковим перерахуванням грошових коштiв в

рахунок спJIати Зобов'язання Позичальника за flоговором позики, несе Позичалыtик.

4.15. Позичалыtик може достроково вiдмовитися вiд укладеного договору шляхом
вiдповiдного rlовiдомJlення Позикодавця та IIовернення одержаноi суми rrозики а також
сплати процентiв за перiол з дня одержанI{я позики до дня ii повернення за процентноIо
ставкою, визIiачеIлою умовами l]оговору.

4.16. Товариство залишас за собою право блокувати вхiд ло Особистого кабiнету, видчuIяти
BHeceHi фiзичною особою, що бахсае укласти Щоговiр/ПозичаJIьником данi та iнформацiю у
випадку виявлення дiй, якi мiстять ознаки недобросовiсt,tос,гi, шахрайства, неправомiрного
використання illформацiТ i даlлих тре,гiх осiб таlчи третiми особами.

4,1]. У випадку смертi/лiквiдацiТ Позичальника, що наступила до закiнчення строку дii
Щоговору позики, вiдповiдно до положень I_{ивiлI)I-Iого кодексу УкраТни зобов'язання за

Щоговором позики переходять до спадкосмцiв/правонаступникiв Позичальника, При цьому,
1'овариство мас право в о/{носторонньому порядку припиLIити дirо !оговору позики таlчи
припиI{ити I]арахування Проuеrrтiв пiсля отримання документiв про смерть/лiквiдацiю
I Iози.tальl,тика.

4.18. В рамках полi,гики лояльностi Товариство мас право пропо}Iувати конкретному
ГIозичальнику надання позики з оплатою за зних(еною процентною ставкою, а також
зменшити (списати частково чи повнiстю) розмiр FIарахованих процентiв за користування
позикою в одI{осторонньому порядку (не розповсIод)кусться на суму отриманоi
ГI ози.l а.lIьtlиtсом Позитtи).

4.19. За згодоIо CTopirr лiю /{o1,oBopy позики може бути пролонговано на строк, аналогiчний
строку лоl,овору/iнший строк за домовJlеt-tiстtо CTopiH, за умови оплати Позичальником
нарахованих cTaItoM на поточну лату процен,гiв за користування позикою tIIляхом укладення
вiдповiдноi додатковоТ угоди, що с невiд'смноIо частиноIо Щоговору позики.

4.20. Пролонгацiя дiТ /{оговору позики неможJIива, якщо 'I'овариство вже вiдступило права
вимоги за /{оговором позики третiй особi, або звернулося до суду з метою стягI{ення
заборгованостi з Позичаllьника.

4.21. Бl,дь-якi змil,tи умов l{оговору позики з юридиLIноIо особою lrогоджуються Стороttами
IIIляхом укJIадсlIl]я tзiдповi/iноi долатковоТ уго7lи, IIIo €] lrсвi2д'смнсlIо LIастиIIою Щоговору
позики.

4.22, I,Iеналеrкне tзикоrtантrя/ IlевиконаIIIIя умов !оговору позики та цих Правил, с
порушенням умов l.{оговору. За невиконання або неналежпе виконання своТх зобов'язань за
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ЩОгОвОром позики Сторони FIecyTb вiлtrовiдальtliсть, пере;дбачену умовами уклаllеlIого
Щоговору та LIиI]IIим законодавством Украiни.

4.23. ЗакiнЧення строку дii !оговору позики не звiльняе Сторони вiд виконання зобов'rIзань
за Щоговором,

4.24,У випалку порушення ПозичалыIиком cTpoKiB поверненttя Позики, Товариство, з метою
Захисту свого порушеного права, може звернутись до будь-яких тре,гiх осiб, що можуть
СПРИяТи ПоГашеFIню Заборгованостi таlабо вiдст,упити право вимоги заборгованос,t,i за
укладеними f]оговором.

5. ОБРОБItА IIЕРСОНАJIЫIИХ ДАНИХ ТОВАРИСТ,ВОМ
5.1. ПiдстаВами для обробки персонаJIьних даних е здiйснення заходiв, що передую1ь
ПРаВОЧинУ за iнiцiативоtо суб'екта персональних даних, а також згода на обробку його
Персональних даних, що надаеться пiд час ресстрацii в ITC Товариства шляхом обрання
вiдповiдного чек-боксу. Така згода с безстроrсовоIо.

5.2. ТОварис'гВо обробляс I{адану суб'ск,гом персонzrльних дitних iнформацilо вiлповi/lfiо /lo
вимог чинного законо,цавс,гва Украiни з метою вста[Iовлення iT достовiрнос,ri та ак,гуаJIьнос.гi,
Оцiнки фiнансового стану особи, яка баrкае укласти договiр, if спромолсностi виконати
зобов'язання.

5.3. Згода особи на обробку персональних даних включас:

5.3.1. ЗГОду на збираtrня, зберiгання, змiну, використаIIня, пошIирення, зtlеособ;rенttlt,
Знищення персоIIаJIьних даних, на збиранпя ТоваристIзом долагкових персональних ланих з
будь-яких вiдltритих законI{их джереJI;

5.3.2. ЗГОду на надання LIасткового або повIlого права обробки персональних даних ittшими
СУб'еКТами вiдповiдно до вимог, встаноtsJIених чинним законодаtsством Украiни;

5.3.3 згодУ на доступ до cBoei кредитноi icTopii, збiр, зберiгання, використання, обробку,
ПереДаЧУ до Бrоро кредитних iсторiЙ iнформацiТ щоло суб'скта персональ}lих даних;

5.3.4. згодУ на укладення'Iовариством доt,оворiв про вiдступлення прав вимоги, або iнпtого
ДоГовору tцодо розпоряд)Itення Товарис,гвом правами вимоги за /{оговором позики
(дорУченгlя, (lак,rорингу, застави, тощо), з буль*якоIо третьою особоtо, та згоду на передаLIу
товариством персональних даних Позичальника таким ,гре,гiм особам, без додаткового
ПОВiДОМЛення ПозичаIIьFIика про укладеннятакого договору таlчи таку передаLIу.

5,4. У ВиПадку невикоFIання Позичальником умов укладеного Щоговору позики,
Позикодавець мае право передаги персональнi даrri такого Позичальника T,peTiM особам,
зокрема, але не виключно:

' особам, що надають посJIуги з повернеFIня прострочеltоi заборгованост,i;

' особам, яким вiдс,гупасться право вимоги заборгованостi за укладеним f{оговором
позики;

' ОРГанаМ державноТ в;rади: суду, проltуратурi, нацiональнiЙ полiцii, службi безпеки
Украiни та iншим правоохоронним органам;

' аДВОКаТаМ 'га iншим особам, що можуть надаtsаги правову допомогу чи здiйснкlвати
предстаtsництво в сулi ,га iнших органах влади;

' ДеРЖаВнiЙ виконавчi службi (державним виконавцям) та приватним виконавцям;

' itlШИМ Особам, якi MorKyTb сприяти належному виконаI{нIо Позича.пьником умов
укладеного !оговору позики;
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' будь-яким itlшим TpeTiM особам з метою захисту своТх законних прав та iHTepeciB та

Сприяння наJIежного виконання Позичальником умов укладеного flоговору позики.

5.5. Наданi особою, що бажас укласти договiр/ПозичаJIьником персональнi данi зберiгаються
як частина логовiрноi документацiТ протягом строку, встановленого чинним законодавством
для зберiгання такоi документацii.

6. IIОРЯЛОК ОБJIIКУ ТА ЗБЕРIГАННЯ ЛОГОВОРIВ ТА IНIIIИХ ЛОКУМЕНТIВ,
пов,язАних з IIАдАIIням ФIIIАI,Iсових tIослуг

6.1. Товариство мае програмне забезпе.rення та спецiальне TexHi.rHe обладнання за
допомогою якого здiйснюсться облiк укладених {оговорiв позики в електроннiй формi, що
вiдповiдае даним бухгалтерського облiку.

6.2. [оговори позики, додатковi угоди та iншi f{одатки зберiгаються в еJIектроннiй формi за
допоiчIогоIо спеtliа.ltьт{их засобiв, lцо унеможJIивлIоIоть достуI] ло Flих cTopoHHix осiб,

6.3. Виготовлення паперових копiй електронFIих документiв здiйснIо€ться Позикодавцем на
пiдставi вiдцrовiдноi писl,мовоТ заяви Позичальника.

6.4. fiоговори позики, а такох( iншi документи, пов'язанi з укладенням та виконанням
договорiв позик, зберiгаIо,гься протягом строку, встаtIовленого LIинним законодавством для
такоi категорiI документацii.

6.5. Щокументи та матерiали, що становлять комерцiйну таемницIо, мають обмежений доступ
та пiдлягаIоть захисту з боку Товариства.

6.6. ГIiд комерцiйлlоIо таемницеrо Товариства розумitоться tзiдомостi, пов'язанi з iнформацiею
про фiгrапсоlзi послуI,и, Iцо I{одоIотIrся Товариством) управлiгtt,lям Товариством, спiвгIрацеIо з

коI{трагентами, в тому чисJIi, але не виключно договiрна документацiя, фiнансами та iншою
дiяльтлiстtо Товариства, розголоIпення яких може завдати шкоди iHTepecaM Товариства.

7. ВIДIIОВIЛАЛЬНIСТЪ ПРАЦIВНИКIВ ТОВАРИСТВА

].|. Працiвниltи Товариства при виконаннi покладених на них трудових обов'язкiв
зобов'язанi:

1) виконувати своТ посаловi обов'язки lla пiдставi посадових iнструкцiй, цих Прzrвил та
локальFtих aKTiB'I'оваристI]а;

/1отримуватись у своiй роботi норм чинного законодавства Украiни;

3) не завдавати шкоди iHTepecaM 'I'овариотва, не порушувати прав ,га iHTepeciB ttлiсн,гiв
Товариства;

4) не використовувати в особистих цiлях таlабо не передавати не уповноваженим на те
особам iнформацirо, пов'язану з укладенням та виконанням Щоговорiв iз
Позичальниками;

7.2. Працiвники Товариства несуть вiдповiлальнiсть за неналежне виконання своiх посадових
обов'язtсiв, а також неналежне використання та зберiгання засобiв захисту iнформацii,
вiдповiдно до чинного законодавства УтtраТни, у тому числi дисциплiнарну згiдно з Кодексом
законiв про працIо УкраТни.

2)
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8. tlo PruIOK пров IrIIIJHHя в HУT,PI U I нь оr,о А уlIит,у

8.1. Вищим органом улравлiння Товарис,гва с,гворIоеться служба вну,грiшнього аудиту, tцо е
СТрУкТУрним пiдроздiлом або lrризначас,гься окрема посадова особа, що проводить
внутрiшнiй аудит Товариства.

СлУжба внутрiшнього ауди,гуlокрема посадова особа пiдlсон,грольна та пiдзвiтна вищому
орГану управлiння Товариства ],а органiзацiЙrrо не залежить вiд iнших пiдроздiлiв.

f{iяльнiсть слуrкби внутрiшнього аудиту/оrtремоi посадовоi особи базуеться FIa принципах
чесностi, об'ективllостi, конфiденцiйнос,ri, професiйноi компетеrI,rнос,ri.

8.2. Порядок дiяльностi служби вну,грiшнього ауди,гуlокремоi посадовоi особи, ii с,гагус,
фУнкцiональнi обов'язки та повноваження визначаIоться Ilололсенням про службу
внУтрirпнього аудиту, яке розробляе,гься Товариством ,l,a затверлжу€ться вищим оргаI{ом
управлiння Товариства.

8.3. I{iлi, заtsлання та функцii служби внутрiшньог,о аудиту, вимоги до професiйrIоТ
пiдготовки та досвiду роботи посадових осiб служби внутрiшнього аудиту, права ,I,a

обов'язки служби вну,грiшнього аудиту, гliдзвiтtliсть служби внутрiшнього ау/{иту,
особливос'ri взаемодii служби внутрiшнього аудиту з iншими пiдроздiлами ,га посадовими
особами Товарист,ва, порядок оформлення результатiв аудиту визначаеться Полоrкенням про
службу внутрiшнього аудиту.

8.4. За результатами вну,грiшнього аудиту поточноi дiяльtlостi Товариства слухtба
внУтрiшнього аудиту не рiдше HirK один раз на piK звi,туе виIцому органу управлiнгtя
Товариства.

9. оIIис зАtsллItь,,IKI III/{JI'I[,AIOT,Ь tsиконАItнIо шлрозлIлАми
ТОВАРИСТВА

9.1. l]ля IIалання фiнансових послуг 'rоварис,гвом створIоIоться пiдроздiли з вi7дtrовiдними
фуrlкцiональпими обов' язками.
9.2. Загальнi збори У.lасlrикiв I'оварисr,ва с Вишlим органом 1'оварис,гва т,а з/liйсtIIоIо,гь

фУнкцiТ вiдповiдно до Стагу,гу Товариства. Загальrri Збори вирiшуrот,ь будь-якi пи,I,аltllrl, шlо
вiдносяться /{о предмету дiяльнос,гi Товарис,rва, а також буль-яrсi органiзацiйнi пит,аt.ttlя,
ЗОКРема, але не виклIоLIно, визнаLIають ocHoBHi напрями дiялыlостi Товарис,lваt,
За'IВерДжую'rь Його плани, вносять змiни до Стату,гу Товариства, до розмiру СтатутлIого
капi'rалу, обираIот,ь та вiлкrlикаlоть /lирек,гора, контролюють лiяльнiсть виконавLIого оргапу,
ВиЗначають повFIоваженнrт вiдповiдних контрольних органiв, вирiшуtо,гь питаriнrI про
ПРИДбання Товарис,гвом частки У.Iасника, про викJIIочення Учасника iз 'ГоваристI]а, llpo
приЙняття рiшення про лiквiдацiю Товариства, признаLIення лiквiдацiйноТ KoMicii ,га iHllti
фУнкцiТ вiдповiдгtо до tладатrоi Стату,гом Товарис,гва, а також LIиLIгlим закоI,Iодавством
УкраТни компетенцii.
9.3. ffиреlстор е виконавчим органом Товариства, Iцо здiйснtос управлiлIня його потоtIною
Дiяльнiс'гtо та несе вiлповiлальнiсть за виконання покладеFIих на 'Говариство завдань.

'Щиреrстор 
забезпечус виконання прийнятих рiшень Загальними зборами У.Iаспиtсiв ,Ia

здiйснтое керiвництвсl Т'овариством. f{o компетенцiТ Щиректора вiдноси,гься вирittlелIня Bcix
IIиТанЬ по'го.tноi роботи Товариства. /]ирект,ор приЙмас рiшеrrня про признаLIенIIя поса/Iоl]их
ОСiб Товарис'I'ва, прийtlяття та звiлы-tення працiвникiв Товариства, затвердтtуе lзlIу,rрiшнi
ДОКументи 'Iовариства, видае накази, розпорядження та вказiвки, обов'язковi дл;t викоFIання
BciMa ПРацiвниками Т'овариства, а також вiдповiдас за вирiшеtrня iнrпих пи,r,ань в Me}Itax праts,
ЩО наДанi Йому Загальними зборами Учасникiв, Стагутом 'Говариства ,га LIинним
законодавством Украiни.
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9.4. Служба вIIутрiш[lього аудиту/вiдповiлаJIьний праIIiв}Iик за внутрiшIriй аудит
ЗДiйснюс внутрilпнiй аулит Товариства вiдповiдно до Полоrкенням про службу внутрiшнього
аудиту Товариства.
9,5. Вiддiл маркетингу виконус функцii з популяризацiТ Товариства на ринку фiнансових
Послуг Украiни, проводить рекламнi кампанii, органiзовуе аrсцii вiд iMeHi Товариства з метою
ЗаЛУLIення клiснтiв Т'овариства, провоlIить оптимiзаlдiто СаЙту, рекламу в соцiальних
N,IережаХ, праIIIос нал .llilloгeHepalticro та виконуе irrrпi обов'язки, яtсi доручаIо,гься
керiвництвом.
9.б. Вiд:till ,гехIIоJIогiчноТ rriдr,римки забезпе.Iуе розробку, оЕIовлення, пiдтримку облiковоТ
'Га РееструtочоТ системи Товариства, прикJIадного програмного забезпечення, експлуатацiю
'га ОбслуговуванI{я телекомунiкацiйного i мерехtевого устаткування, комп'ютертtоТ та
копilовальноТ технiки та iншого офiсного устаткування, забезпечус iнформацiйну безпеку, а
тако)t виконус ittшi обов'язки, якi доручаються керiвллицтвом.
9.]. IОридичrlий вiддiл забезпечус розробку документiв правового характеру, надання
коIIсуJ]ьтаlцiЙгrо-гrравовоТ допомоги працiвникам Говариства, здiЙсrrrос монiторинг
ЗаКОIIОлавсl'ва, розробJrяс, погоджус, контролIос виItоI-iа}IlIя господарських договорiв з
iншrими lli2lприсмствами, устаI]овами та оргаI{iзаl{iями, розроб.lrяс правиJlа, поJIожеIIня, тигtовi
форми договорiв позики, здiйснюс за l(оручеI]ням rIреlIс,гzlI]FIиI{l]во irr,гересiв 'I'оварис,гва 

в
ОРГаНаХ ДержавноТ влали, органах мiсцевоt,о самоврялуI]апня, пiдприемствах, ycTaI]oBaX,
органiзацiях будь-якоi форми власностi та пiдпорядкування, забезпечуе проведеннrI
гrереt'оворiв tIри виIIикненнi спорiв з партIIерами, органiзовус претензiйну i позовну робо,гу
,гtr ittпri функrliТ, якi дlоручаIоться t<ерiвrIицтвом.
9.8. Вiддiл бухг:r"ll,герсI)Itого об"llilсу забезпечуе скJIадаtIlIя tla ocHoBi даних бухга.lIтерського
облiку фirlансовоТ звi,гtrостi rriдприсмс,гва, пiдtIисаtrltя if та подаIIIlя в ycTat,toB:reHi
Зilкоl{олавстl]оNI строки, забезirечуе Be/leH}lrl об-тIiковоi ilо:tiтики 1'оварис,гва, здiЙсtlюе
нарахуваIrFIя '[а випJIагу заробiтноi плати працiвникам 'Говариства, IIроводиl]ь розрахунки за
викоriаtli послуги/робо,гиlтовари з зовнiшнiми партI]ерами, забсзпечуе сплату вiл iMeHi
Товариства ttодаткiв та зборiв, передба.теIlих законодавством та виконус iгrшi функrtiI, що
доручаlотьсяt tcep i вни Il,гвом.
9.9, I-оспо2lарськиi.i Bilvli.rl забезпе.lус с,гворення i rriдтримку сприrlтливих умов для
сt}lск'гивнtlТ роботи ttpatiiBHиtciB в офiсi, комуtлiкацiю з посr,аLIаJIь}lиками ToBapiB та посJIуг lUIя
гIiлтримzrttня в IlaJleжlIoMy cTaHi тситтслiя"тtьtlостi офiсу, здiйснюс прийом вiдrrовilti,lих
,говzrрiв/пос.ltуt,, забе:]IIечус схоронгtiсть госпоllilрського iTrBeHr:apto, за необхiлтлос,гi вживас
захо/tи щоло iх вiднов.llення та ремонту, злiЙснlос матерiально-,гехнiчне обслуговуваI]I{я
засi2lаlrь, коttфереlttliй, rrарад та iнших офiцiйних заходiв, п{о проводяться Товариством,
здiйсrtюе рессr:рацirо вхiдгtоТ та вихiдноi коресltоtлленцiТ, пiд,гримку листування з IIитаLII)
Ма'герiально-'гехнiчного забезпечеrrня дiяльнос,гi Товариства ,га виI(онуе iHr,шi dlунr<цiТ, tllo
llоручаtоться кер i Bt t и цт,вом.
9.10. /lля забезItс.Iеltttяl якiсltого налаIIня фiлtансових IIосJIуг, а також здiйсttет,ttlяt
l'ocIIollzlpcblcoT 71iяtзtьttосr,i, 1'овариство N,Iоже створIоI]ати illпIi вiztдtiли/пiдlрозлiли/признаLIаl]и
окреlиих поса/Iоt}их осiб, IIе IIерелбачегtих цим Роздi.ltом, з наланням Тм вiлповilllтих
повIlоважеtlь згiдtlо з посаловими ittструкl{iями таких працiвtlикiв.

10. строк /цi прАRил, поряlцок вIIЕсЕIIIля змIIл до IIрАвиJI

10,1. Прави:tа lliloтb з lltlя, Ilасl,)/пного заднем Тх затвер/{rкеilня Виtцим оргаI{ом Товарис,гва.

|0.2. IIрави;rа затRер/iжу}оться Рitttеlтtlям загальних зборiв у.lаснитсiв та /{иректором
1'оварис,гва й розмitlIуIотLся на веб-Сай,гi Товариства у вi-lrыrому доступi.

10.3 'I'овариство мас гIраIjо I] одностороI{ньому Ilорядку вIIосити змiни й доповнення до
Правил шляхом Тх затверд)Itення у новiй редакцii.
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11. шшI умови
11.1. ФОрма та змiс,г Щоговору позики, додаткiв до нього) а також iнших елеI<тронних
доltументiв визначаються Товариством у встановленому ним лорядку, с оригiналами i мають
однакову юридичну силу з документами у паперовiй формi.

11.2. Товариство не сплачус за рахунок Позичальника жодних податкiв i зборiв в резуль,гатi
отримання ним позики.

1 1.З. Обмiн iнформацiсю щодо питань врегулювання договiрних правовiдносин MilK
ПОЗИT алыlиком та Товариством здiйснlое,гься за контактними даними, зазнаLIеними в
реквiзитах CTopiH !оговору.
1 1.4. У Випадку змiни будь-яких даних i реквiзитiв, Сторони зобов'язанi повiдоми,ги одна
ОДнУ шЛяхом направлення елеIстронного або письмового повiдомлення у триденний TepMiH з
дня виникнення таких змiн.

11.5. ffодатком до цих Правил е Типовий договiр позики.
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ТОВАРИСТВО З ОБМВЖЕНОЮ ВIДПОВIЛАJIЬШСТIО (МАНIФОIО))
Код СДРПОУ 42848З69, 03 150, м. КиТв, вулиця Itазимира Малеви.Iа, будиноrс 87

тел. 044 22З9З44

25 червня 2019 р. м. КиТв

I-IАкАз J\ъ 10/2

Про ввеDення в Diю HoBoi| реdакцii', TtttloBozo DozoBopy lхозлlкrl пла ПРАВИ]I
rи/{АнIrя I-рошIових KOLIITIB у позику, в тому числI I I-Iл умовдх
ФIНЛIIСОВОГО крIiдиту, товлриством З ОБМЕЖЕНОЮ
в Iд II о в I/{лл ъ HI с тю " мл н I Ф о ю "

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дiю LIoBy редакl{itо Типового договору позики, затверджену I IpoTtlKo:IoMt

Зага-шыlих зборiв учасникiв'ГОВ (МАI]IФОIО) j$ 4 вiд 24.06.2019 року, з

04.0'7.2019 року.
Ввес,ги в /tiro lroBy релакцiю ПРАВИJI IJАIIАННЯ ГРОШОВИХ КОШI'ГIВ У
Iiозику, в тому чисJII I I]A умовАх ФIнАнсового ItрЕ/{иl,у,
товАриством з оБмЕжЕною вIIIповIлАльI]Iстю "мА}IIФоIо",
затверджену Протоlсолом Заl,аrlылих зборiв участrикiв ТОВ кМАFIIФОlО) No 4 Bi/{

24.06.2019 року, з 04.07.20|9 року.
I,Ia гriдставi п,п. 1,2 цього Наказу yci договори позики з 04.0].2019 року
I,еItеруIоться та т{адаIотLся Споживачу .гlля пiлпису за ноRими редакtliями
lIрАвил I]А/{Ання гроIшових ItoшI1,IB у позику, в ,гому чисJII I FIA
yMoi]AX ФII,IАI-IсовоI,о крЕ/{иту, ],овАрисl,вом з оБмЕ}кЕI-Iоtо
В I/{ГIОВUIАJIЬ LIICI'IO "MAFI IФОЮ" та Типового /{оговору позики.
Опублirtувати I{a Сай,гi lii.i.i.,1,1iз*:iii]},l|_1,,.]|].1i.:J11.1ili,cKaHKoпiTo гtовоТ рслакltiI
'I'игtового договору позики впродовж одItого робочого дня, iule в будь-якtlму
випалку до моменту вве/{енIIя в дilо (до 04.07.2019 року).
Опублirсувати }Ia Сайтi ili;1ll;:"i:i:t;itr,,:,:] itl;.l.,;tllt:,ill;/ скаItкопilо t,lовоТ pe:taKllii
IlрАвиJl IrАллIlня грошових коIIJ,гIв у гIозику, в ,гому чисJII I IIл
умовАх ФIIlАнсового крЕ/и],у, l,оI]Арисl,вом з оБмЕжЕноIо
BIЛIIOBrIIAJIЬHIC1'IO "МАFIlФОlО" впродовж одноI,о робочого лI{rI, аJIс l]

будь-яlсому випадку до моменту введеIlЕIя в ztiю (до 04.07.2019 року).
llовiдомити працiвникiв ТоВ (МАFIIФоIо> про змiну 'Гигlового договору
позики та ПРАRИJI НА/IАIIНЯ ГРОII]ОВИХ KOILII'IB У ПОЗИКУ, В l'ОМУ
IIисJII I I]A умовАх ФIt"Iлt{совоГо крЕлиl,у, товАрис,гвом з
ОБМ IlЖIlH OIO В I/lПО В r/{АJIЫ {ICI'IO "MAI I l ФОК)".
Коllтроль за /1отримаIIFIям цього IIаказу залиIlIаlо за собоlо.].

/{иректор
'ГОВ (МАI]IФоIо)

2.

aJ.

4.

5.

6.

ý#

*ЁЖrЁч

().I]. Кчзьмilтtlll


