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1.зАгАльнI положЕння
1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кМАНIФОЮ) е фiнансовою
установою (свiдоцтво про ресстрацiю ФК Jф 1198 вiд 07.05.2019 року), яка здiйсню€ свою
господарську дiяльнiсть на пiдставi лiцензii на надання коштiв у позику, в тому числi i на
умовах фiнансового кредиту (видана 28.05.201 9, безстрокова).

1.2. ПРАВИЛА НАДАННЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСШ I НД
УМОВАХ ФIНАНСОВОГО КРЕДИТУ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (МАНIФОЮ) (далi - <Правила>>) регламентують порядок надання
товариством грошових коштiв у позик}l в тому числi i на умовах фiнансового кредиту
фiзичним та юридичним особам.

1.3. Правила узгодженi з вимогами чинного законодавства УкраiЪи, зокрема, I{ивiльного
кодексУ Украiни, ЗаконУ УкраiЪИ <Про фiнансовi послугИ та держаВне регулювання ринкiв
фiнансових послуг), Закону Украiни <Про захист прав споживачiв>, Закону Украiни uПро
захист персональних даних), Закону Украiни "про електронну комерцiю", а також
ВiДПОВiДають вимога}4 нормативно-правових aKTiB державних органiв, що здiйснюють
регулювання та нагляд за ринками фiнансових послуг.

\.4. Правила визначають умови укладення та виконання договорiв позики, порядок
обробки/передачi/знищення персонzlльних даних Позича,тьникiв, порядок доступу до
iнформацii щодО ТоваристВа та йогО дiяльностi з наданнЯ фiнансових послуг, порядок облiку
та зберiгання укладених договорiв, вiдповiда_шьнiсть працiвникiв Товариства, порядок
проведення внутрiшнього аудиту, опис завдань, що пiдлягають виконанню пiдроздiлами
Товариства та iншi полоrttення.

1.5. Правила е невiд'емною частиною Щоговору позики, що укладаеться мiж Товариством та
Позича,rьником.

2. ТЕРМIНИО ЯКI ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ
ТА В ДОГОВОРАХ ПОЗИКИ

2.1. Веб-Сайт Товариства/Позикодавця * cTopiHKa в мерехti IHTepHeT за посиланням
https ://money4you. com.ua/,
2.2. Верифiкацiя - процедура перевiрки наданих особою, яка бажае укласти !оговiр позики,
персонаJIьних даних, з метою пiдтвердження ik достовiрностi та актуальностi, а тако}к
формування висновкiв, необхiдних дJU{ прийняття обrрунтованого рiшення щодо укладення чи
вiдмови в укладеннi Щоговору позики.
2.3. flоговiр позики * }кладений мiж Товариством та Позичальником згiдно з Законом Украiни
"Про електронну комерчiю" Щоговiр, за умовами якого Позикодавець передае Позича,ть*rйку у
власнiсть грошовi кошти (позику), на визначених !оговором умовах, а Позича_пьник
зобов'язусться повернути Позикодавцевi таку яt суму грошових коштiв та сплатити
Позикодавцю плату (Проценти) за користування позикою.
2.4. ЕлекТронниЙ пiдпис одноразовим iдентифiкатором - данi в електроннiй формi у
виглядi унiкальноi алфавiтно-цифровоi послiдовностi, що надсилаються фiзичнiй Бсобi-
Позичальнику для пiдписання електронноI договiрноi документацii та вiдповiдно до Закону
Украiни кПро електронну комерчiю>> прирiвнюеться до власноручного пiдпису.
2.5. IнфоРмацiйно-телекомунiкацiйна система органiзацiйно-технiчна сукупнiсть
iнформацiйниХ та телекомунiкацiйних систем Товариства, якi у процесi обробки
iнформацii дirоть як едине цiле; слугуе для забезпечення господарськот дiяльностi Товариства
у сферi електронноi комерцii.
2.6. особистий кабiнет - роздiл на Веб-Сайтi Товариства, який е частиною iнформацiйно-
телекомунiкацiйноi системи (ITc) Товариства, захиIцений Логiном та Паролем особистого



Кабiнету, доступ до якого нацасться тiльки зареестрованому користувачевi.
2.7. Позика - грошовi кошти, Iцо надаються Товариством на погоджених сторонами умовах
.Щоговору позики.
2.8. Позичальник - фiзична або юридична особа, яка уклала Щоговiр позики з Товариством,
2.9. Строк позики - перiод, на який Позикодавець надае Позику, який не перевищуе З0
календарних днiв.
2.10, Товариство/Позикодавець ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (МАНIФОЮ>, мiсцезнаходження: 0З150, УкраiЪа, м. Киiв, вул.
Казимира Ма-певича, буд. 87, iдеrrтифiкацiйний код 42848369.
2,||, Базова процентна ставка за позикою - встановлений наказом Щиректора Товариотва
розмiр процентiв за користУвання позикою, що застосовуеться до Bcix Щоговорiв позики з

фiзичними особами.
2,|2. IHrпi термiни, що вживаються в Правилах, мають змiст та значення вiдповiдно до
чинного законодавства Украiни.

3. порядок доступу ло IнФормАцIi шодо товАриствА тА Його
ДIЯЛЪНОСТI З НАДАННЯ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3,1. Товариство на офiцiйному веб-Сайтi bttps:UZmoney+you. розмirцуе iнформацiю,
право на доступ до якоi передбачено Законом Украiъи кпро фiнансовi послуги та дер}кавне
регулювання ринкiв фiнансових послуг), Лiцензiйними умовами провадження господарськоi
дiяльностi з наданнЯ фiнансовИх послуГ (KpiM професiйНоi дiяльностi на ринку цiнних
паперiв), а також iншими нормативно-правовими актами, а саме:

l) повне найменування, iдентифiкацiйний код та мiсцезнаходя(ення Товариства;
2) перелiк фiнансових послуг, що надаються Товариством;
З) вiдомостi про власникiв icToTHoi участi (у тому числi осiб, якi здiйснюють контроль за
Товариством);
4) вiдомостi про склад наглядовоi ради та виконавчого органу Товариства;
5) вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли Товариства;
6) вiдомостi про лiцензii та дозволи, виданi Товариству;
7) вiдомостi про свiдоцтво про реестрацirо фiнансовоТ установи;
8) рiчну фiнансову та консолiдовану фiнансову звiтнiсть;
9) вiдомостi про rrорушення провадження у справi про банкрутс,гво, застосування
процедури санацii Товариства;
l0) рiшення про лiквiдацiю Товариства;
1 1) кiлькiсть часток Товариства, якi знаходяться у власностi членiв
органу, та перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi Товариства
вiдсоткiв;
12) iнформацiю щодо затвердженого режиму робочого часу
Iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи) Товариства;
1З) актуальнi редакцii Правил, а також Типового договору позики;
14) iншу iнформацiю з питань надання фiнансових послуг та iнформацiю, право на
отримання якоi закрiплено чинним законодавством Украiни.

З.2. ТОвариство забезпечус достовiрнiсть та актуальнiсть iнформацiТ, розмirценоi на веб-Сайтi
Товариства.

з.3. Iнформацiя, розмiщена на веб-Сайтi Товариства е вiльною в доступi, забезпечус
розумiння cyTi фiнансовоi послуги без нав'язування iT придбання, Фiзична особа, яка бах<ае
укласти договiр позики/позича"тьник перед укладенням f{оговору позики мас самостiйно
ознайомитися з такою iнформацiею для прийняття усвiдомленого рiшення.

його виконавчого
IIеревишуютъ п'ять

(робочi години



4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРIВ ПОЗИКИ
4.1. Товариство надас позики на умовах зворотностi, платностi та cTpoKoBocTi вiдповiдно до
вимог цих Правил, умов ,Щоговору позики, а також чинного законодавства Украiни.
4,2. Фiзична особа, яка бажае укласти логовiр позики, мае бути громадянином УкраТни,
ВОЛОДiТИ ВiДПОвiДним для укладення Щоговору позики обсягом ,rрuuо.дur"о.ii та
дiсздатностi, мати заресстроване мiсце проживання в ykpaiHi, володiти та розпоряджатися
вiдкритим на власне iм'я дiючим банкiвським рахунком у будь*якому банку УкрiiЪи, дiяти
вiд власного iMeHi, у власних iHTepecax та вiдповiдно до власного волевиявлення, надати
достовiрну iнформацiю при ресстрацii особистого кабiнету в iнформацiйно-
телекомунiкацiйнiй системi Товариства, пройти верифiкацiю, до пiдписання Щоговору
позики вивчити цi 11равила та iнформацiю, розмirцену на веб-Сайтi Товариства згiдно з
Роздiлом З Правил.

4.3. При ресстрацii особистого кабiнету на веб-сайтi Товариства фiзична особа, яка бажас
укласти договiр надас згоду на обробку наданих нею персонаJIьних даних. Обробка
персональних даних здiйснюсться Товариством з метою Верифiкацii (iдентифiкацif в
iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi Товариства, оцiнки кредитоспроможностi).
наданi фiзичною особою персональнi данi Позичальника зберiгаrоться протягом
встановленого чинним законодавством строку зберiгання договiрноi документацii, як
невiд'смна LIастина такоТ договiрноi документацii.

4.4. Логiн та пароль особистого кабiнету пiдтверджують особисте авторство фiзичноi особи,
що бахсас укласти [оговiр позики/Позичальника.

1.5.\ . Щоговiр позики з фiзичноIо
систеI\{i Товариства дистанцiЙно, в
((Про електронну коI\4ерчiю >.

1.5"2. Фiзична особа з NдeToIo
веб-СаЙтi Товариства шIляхоi\л

ОСОбОЮ укладасться в irrфорI\лацiйrrо-телекомунiкацiйнiй
еЛеКТРОННiЙ фОрrrцi вiдгrовiдно до виN4ог Закону УкраТни

укладення Щоговору позики з Товариством формус Заявку на
обрання доступних параметрiв фiнансовоi послуги.

Пiсля проходження процедури iдентифiкацii, враховуючи результати обробленоi iнформачii,
Товариство мас право змiнити заявленi параметри позики з метою мiнiмiзацii' p".rny
неповернення позики/несплати процентiв Позичальником.

4.5.з. Пiсля направлення Товариству Заявки на укладення Щоговору позики фiзична особа,
яка бахсас укласти Щоговiр позики, мае пройти процедуру iдентифiкацii в ITC Товариства
шляхом заповнення Анкети на веб-Сайтi Товариства (до моменту прийняття оферти фiзична
особа, яка бая<ае укласти {оговiр позики, може змiнити надану нею iнформацiюJ.
Товариство на власний розсул мае право визначати/змiнювати форму та параметри Днкети,
що заповнюеться фiзичною особою для iдентифiкацii в ITC Товариства.

З метоЮ перевiрки актуальностi та достовiрностi наданоi iнформацii фiзичною особою, яка
баrкае укласти .Щоговiр позики, а також, за необхiдностi, отримання додатковоТ iнформацii чи
КОПiЙ ДОКУМеНТiВ, ТОВаРИСТВО ма€ право зв'язатися за наданими такою особою noniu*rr"r,
даними.

Надана фiзичноЮ особою для iдентифiкацii в ITC Товариства iнформацiя вважаеться
достовiрнОю та актУальною до моменту повiдомлення Товариства цiсю особою щодо змiн
наданоi ранiше iнформацii/отримання Товариством iнформацii щодо змiн ранiше поданих
фiзичною особою даних з доступних iнформацiйних джерел.

успiшним результатом iдентифiкацiт фiзичноi особи в ITc Товариства е створення iT
Особистого кабiнету на веб-Сайтi Товариства.

4.5.4. Уся договiрна документацiя вiдповiдно до заявлених фiзичною особою, яка баrкае
укласти Щоговiр позики, розмiщуеться в iT особистому кабiнетi.



4.5.5. Оферта формусться Товариством у виглядi згенерованого !оговору позики вiдповiдно
до обраних фiзичною особою, яка бажас укласти Щоговiр позики, параметрiв позики з
iстотними умовами i реквiзитами, передбаченими чинним законодавством Украiни,
розмiшдусться в особистому кабiнетi та надаеться для вивчення й погодження фiзичнiй Ъсобi,
яка бажае укласти Щоговiр позики.

4.5,6, Пiсля вивчення договiрноi документацiТ фiзична особа, яка бажас укласти !оговiр
позики, може вiдмовитися вiд його укладення, що не позбавляс таку особу права,rо"rор"Ь
подати Заявку на укладення !оговору позики.

4.5.7 Прийняття Оферти (акцепт) фiзичною особою, яка бая<ас укласти !оговiр
вiдбувасться шляхом надсилання електронного повiдомлення, яке мiстить icToiHi
!оговору позики.

позики,

уN4ови

4.5.8. Щоговiрна документацiя пiдписусться Позичатrьником одноразовим iдентифiкатором,
що генерУстьсЯ та надсиласться йомУ Товариством; пiсля чого на вiдповiднi електроннi
документи наклада€ться пiдпис Товариства.

4.5.9, На пiдтвердження укладення Щоговору позики Позикодавець направляс Позичальнику
електронне повiдомлення про укладення Щоговору позики.

4.6. Товариство може вiдмовити в укладеннi .щоговору позики, при цьому не зазначаючи
причини такоТ вiдмови.

4.7. !оговiр позики з юридичною особою укладаеться у письмовiй формi вiдповiдно до
вимог чинного законодавства Украiни.

4.8. ffоговором позики обов'язково визначаються:

1) порядок, ).мови, загальний розмiр та строк Позики;

2) розмiр процентiв за користування позикою, реальна рiчна процентна ставка, загальна
BapTicTb позики;

з) порядок повернення Позики та сплати Процентiв за користування позикою;

4) можливiсть дострокового повернення позики;

5) вiдмова вiд зобов'язань та вiдповiдальнiсть cTopiH;

6) мiсце виконання Щоговору та прийняття претензiй;

7) погодження щодо збору, обробки, використання, передачi TpeTiM особам
персональних даних та права на вiдступлення права вимоги за Щоговором;

8) обов'язковi реквiзити CTopiH.

4.9. Розмiр процентiВ за користування позикою за Щоговором позики встановлюсться
Товариством на власний розсуд з урахуванням наступних факторiв:
- кон'юнктура ринку фiнансових посJlуг;

- величина i темп iнфляцii;

- ризик, пов'язаний з iнвестицiями;

- характер державного регулювання ринку фiнансових послуг;

- спiввiдношення попиту i пропозицiй на ринку фiнанс<lвих послуг;

- дохiднiсть iнвестицiй;

- процентна полiтика на ринку фiнансових послуг,

- iншi чинники, що можуть вплинути на формування розмiру процентiв за користування
позикою.



4.10. Щеталiзована iнформацiя стосовно предмету !оговору позики, умов нарахування
процентiв, права та обов'язки cTopiH, порядок вирiшення спорiв, вiдповiдальнiсть CTopiH, а
тако}к iншi умови визначаються безпосередньо Щоговором позики.

4.11. Товариство надас Позику шляхом безготiвкового перерахування грошових коштiв на
вказанi Позичальником банкiвськi реквiзити.

4.12.yci розрахунки за укладеними ,Цоговорами позики здiйснюються в нацiональнiй валютi
Украiни - гривнi.

4.1з. Товариством встановлюсться базова процентна ставка за позикою, яка
до BciX Щоговорiв позики з фiзичними особами. Базова процентна ставка
наказом Щиректора Товариства та може бути змiнена,/скасована лише за

право пропонувати конкретноN4у
за зниженою процентною ставкою
чи повнiстю) розN4iр нарахованих
порядку (не розповсюд}Itустъся на

застосовустъся
затверд}кусться

уI\4ови видання
ЩиректороI\4 Товариства вiдповiдного наказу.

Наказ Директора Товариства про затвердження
позикоrо публiкусться на веб-саЙтi Товариства.

акту€lJIьноi базовоi процентноi стАвки за

4.14. Сплаченi ПозичаJIьником кошти за ,Щоговором позики зараховуються в наступнiй
послiдовностi:

- 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.

4.15, yci ризики, пов'язанi з оплатою/безготiвковим перерахуванням грошових коштiв в
рах}нок сплати Зобов'язання Позичальника за Щоговором позики, несе Позичальник.

4.16. Позича_гrьник моя(е достроково вiдмовитися вiд укладеного договору шляхом
вiдповiдного повiдомлення Позикодавця та повернення одержаноi суми позики а тако}к
сплати процентiв за перiод з дня одержання позики до дня iT повернення за процентною
ставкою, визначеною умовами Щоговору.

4.17. Товариство залиша€ за собою право блокувати вхiд до особистого кабiнету, видаJIяти
BHeceHi фiзичною особою, що бажас укласти Щоговiр/Позичальником данi та iнформацiю у
випадку виявлення дiй, якi мiстять ознаки недобросовiсностi, шахрайства, неправомiрного
використання iнформацii i даних TpeTix осiб таiчи третiми особами.

4.18. У випадку смертi/лiквiдацii Позичальника, що наступила до закiнчення строку дiТ
!оговору позики, вiдповiдно до положень I]ивiльного кодексу Украiни зобов'язання за
ЩоговороМ позикИ переходяТь до спадКосмцiв/правонаступникiв ПозЙчаJIьника. При цьому,
Товариство мас право в односторонньомУ порядкУ припинити дiю Щоговору позики таJчи
припинити нарахування Процентiв пiсля отримання документiв про смерть/лiквiдацiю
позичальника.

/+.|9 . у paNлKaX прогрАI\4и лояльностi Товариство 1\,{ае

позичалънику-фiзичнiй особi надання позики з оплатою
(акцiйнi уN4ови), а TaKo}It зN4енШ итИ (спис ати частково
ПроЦентiв За користуванFIя позикою в односторонньому
cylvly отриi\4аноi Позичалъником Позики).

4,20.У випадку надання позики з оплатою за зниженою процентною ставкою, при порушеннi
позичальником умов Щоговору позики, а саме * неповернення позики у встановлений
f{оговором строк, акцiйнi умови за ,щоговором не застосовуються, у такому випадку
нарахування процентiв за користування позикою здiйсню€ться за базовою процентною
ставкою на позику, що дiяла на вiдповiдний перiод.

4.2|. За зГодою CTopiH дiю Щоговору позики мо}ке бути пролонговано на строк, аналогiчний
строку логовору/iнший строк за домовленiстю CTopiH, за умови оплати Позича,тьником



нарахованих станом на поточну Дату процентiв за користування позикою шляхом укладення
вiдповiдноi додатковоi угоди, що с невiд'емною частиною Щоговору позики.

4.22. Пролонгацiя дii Щоговору позики неможливq якщо Товариство вже вiдступило права
вимоги за Щоговором позики третiй особi, або звернулося до суду з метою стягнення
заборгованостi з Позичальника.

4.23. Будь-якi змiни умов Щоговору позики з юридичною особою погоджуються Сторонами
шляхоМ укладення вiдповiдноТ додатковоi угоди, tцо е невiд'емною частиною Щоговору
позики.

4.24. Неналежне виконання/ невиконання умоВ [оговорУ позики та цих Правил, е
порушенням умов Щоговору. За невиконання або неналежне виконання своiх зобов'язань за
щоговором позики Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену умовами укладеного
!оговору та чинним законодавством Украiни.

4.25. Закiнчення строку дiт Щоговору позики не звiльняс Сторони вiд виконання зобов'язань
за !оговором.

4.26.У випадкУ порушенНя ПозичальникоМ cTpoKiB повернення Позики, Товариство, з метою
захистУ свогО порушеного права, може звернутись до будь-яких TpeTix осiб, що можуть
сприяти погашенню Заборгованостi таlабо вiдступити право вимоги заборгованостi за
укладеними Щоговором.

5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВОМ
5.1. ПiдсТавамИ для обробки персоНаJIьниХ даниХ с здiйснеНня заходiВ, що переДують
правочину за iнiцiативою суб'екта персональних даних, а також згода на обробку його
персоналЬних даних, що надаеться пiд час реестрацii в ITC Товариства шляхом обрання
вiдповiдного чек-боксу. Така згода с безстроковою.

5.2. Товариство обробляе надану суб'сктом персонaльних даних iнформацiю вiдповiдно до
вимог чинного законодавства УкраiЪи з метою встановлення iT достовiрностi та aKTyaJIbHocTi,
оцiнки фiнансового стану особи, яка баясас укласти договiР, iT спромохсностi виконати
зобов'язання.

5.З. Згода особи на обробку персональних даних включае:

5.з.l. згоду на збирання, зберiгання, змiну, використання, поширення, знеособлення,
знищення персональних даних, на збирання Товариством додаткових персональних даних з
будь-яких вiдкритих законних джерел;

5.з.2. згоду на надання часткового або повного права обробки персональних даних iншими
суб'сктами вiдповiдно до вимог, встановлених чинним законодавством Украiни;
5.З.З згоду на доступ до cBoei кредитноi icTopii, збiр, зберiгання, використання, обробку,
передачу до Бюро кредитних iсторiй iнформацii щодо суб'екта персонiшьних даних;
5.3.4. згоду на укладення Товариством договорiв гlро вiдстуIIлення прав вимоги, або iншого
договору щодо розпорядження Товариством правами вимоги за Щоговором позики
(доручення, факторингу, застави, тощо), з буль-якою третьою особою, та згоду на передачу
Товариством персона]'IЬних даних Позичальника таким TpeTiM особам, без додатко"о.Ь
повiдомлення Позичальникапро укладення такого договору таlчитаку передачу.

5.4. У випадку невиконання Позича,чьником умов укладеного Щоговору позики,
ПозикодаВець маС правО передатИ персоналЬнi данi такогО Позича_пьн"пu ,p"ri* особам,
зокрема, аJIе не виключно:

, особам, що надають послуги з повернення простроченоiзаборгованостi;



, особам, яким вiдступасться право вимоги заборгованостi за укладеним !оговором
позики;

, органам державноi влади: суду, прокуратурi, нацiональнiй полiцii, службi безпеки
Украiни та iншим правоохоронним органам;

, адвокатам та iншим особам, що можуть надавати правову допомогу чи здiйснювати
представництво в судi та iнших органах влади;

, державнiй виконавчi службi (державним виконавцям) та приватним виконавцям;
, iншим особам, якi мояtуть сприяти належному виконанню Позичальником умов

укладеного Щоговору позики;
, будь-яким iншим TpeTiM особам з метою захисту cBoix законних прав та iHTepeciB та

сприяння належного виконання Позичальником умов укладеного.щоговору позики.
5.5. НаДаНi ОСОбОЮ, щО бажае укласти договiр/Позичальником персональнi данi зберiгаються
як частина договiрноi документацii протягом строку, встановленого чинним законодавством
для зберiгання такоi документацii.

б. ПОРЯДОК ОБJIIКУ ТА ЗБЕРIГАННЯ ДОГОВОРIВ ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ,
ПОВ,ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

6.1. Товариство мас програмне забезпечення та спецiальне технiчне обладнання за
допомогою якого здiйснюсться облiк укладених Щоговорiв позики в електроннiй формi, що
вiдповiдае даним бухгалтерського облiку.

6.2. !оговори позики, додатковi угоди та iншi Щодатки зберiгаються в електроннiй формi за
допомогоЮ спецiальних засобiв, що унеможливлюють доступ до них cTopoHHix осiб.

6.3. Виготовлення паперових копiй електронних документiв здiйснюеться Позикодавцем на
пiдставi вiдповiдноТ письмовоi заяви Позича"rьника.

6.4. ЩОГОВОРИ ПОЗИКИ, а Також iншi документи, пов'язанi з укладенням та виконанням
договорiв позик, зберiгаються протягом строку, встановлеIlого чинним законодавством для
такоТ категорii документацii.

б.5. !окументи та матерiали, що становлять комерцiйну таемницю, мають обмежений доступ
та пiдлягають захисту з боку Товариства.

6.6. Пiд комерuiйною тасмницею Товариства розумiються вiдомостi, гlов'язанi з iнформацiсю
про фiнансовi послуги, Що надаються Товариством, управлiнням Товариством, спьпрацею з
контрагеI{тами, в тому числi, a:re не виключно договiрна документацiя, фiнансами та iншою
дiяльнiстю Товариства, розголошення яких може завдати шкоди iнтересаЙ Товариства.

7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ ПРАЦIВНИКIВ ТОВАРИСТВА
7.1, Працiвники Товариства при виконаннi покладених на них трудових обов'язкiв
зобов'язанi:

1) виконувати своi посадовi обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил та
локitльних aKTiB Товариства;

2) дотримуватись у своТй роботi норм чинного законодавства Украiни;
3) не завдавати шкоди iHTepecaM Товариства, не порУшувати прав та iHTepeciB клiентiв

Товариства;



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

7.2. Працiвники Товариства несуть вiдповiдальнiсть за неналежне виконання свотх посадових
обов'язкiв, а також ненаJIехtне використання та зберiгання засобiв захисту iнформацiТ,
вiдповiдно до чинного законодавства Украiни, у тому числi дисциплiнарну згiдно , йод.пaоцд
законiв про працю Украiни.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ

8.1. Виrцим органом управлiння Товариства створюеться слуясба внутрiшнього аудиту, Що е
структурним пiдроздiлом або призначасться окрема посадова особа, що проводить
внутрiшнiй ау ди,t Товариства.

слркба внутрiшнього аудитуlокрема посадова особа пiдконтрольна та пiдзвiтна виIцому
органУ управлiнНя Товариства та органiзацiйно не залежить вiд iнших пiдроздiлiв.

щiяльнiсть служби внутрiшнього аудитуlокремоi посадовоi особи базуе,гься на принципах
чесностi, об'сктивностi, конфiденцiйностi, професiйнот компетентностi.

8.2. Порядок дiяльностi служби внутрiшнього аулитуlокремоТ посадовоi особи, ii статус,
функцiональнi обов'язкИ та повноваження визначаються Положенням про службу
внутрiшнього аудиту, яке розроблясться Товариством та затвердх(уеться вищим органом
управлiння Товариства.

8.3. Iiiлi, завдання та функцiТ служби внутрiшнього аудиту, вимоги до професiйноТ
пiдготовки та досвiду роботи посадових осiб служби внутрiшнього аудиту, права та
обов'язки служби внутрiшнього аудиту, пiдзвiтнiсть служби внутрiшнього аудиту,
особливостi взаемодii слуяtби внутрiшнього аудиту з iншими пiдроздiлами та посадовими
особами Товариства, порядок оформлення результатiв аулиту визначаеться Положенням про
службу внутрiшнього аудиту.

в.4. За резуЛътатаN4И внутРiшнього аудиту
внутрiшнього аудиту не рiдше нiж один раз
Товариства"

9. ОПИС ЗАВДАНЬ, ЯКI ШДЛЯГАЮТЪ ВИКОНАННЮ ШДРОЗДIЛАМИ
ТОВАРИСТВА

9.1. Щля надання фiнансових послуг Товариством створюються пiдроздiли з вiдповiдними
функчiональними обов' язками.
9.2. Заrальнi збори Учасникiв Товариства е Вищим органом Товариства та здiйснюють
функцii вiдповiдно до Статуту Товариства. Зага"тьнi Зборй вирiшують буль-якi питання, що
вiдносяться до предмету дiяльностi Товариствu, а ,u*b* буд"-"пi орiанiзацiйнi питання,
зокрема, aJTe не виключно, визначають ocHoBHi напрями дiяльностi Товариства,
затверркують його плани, вносять змiни до Статуту Товариства, до розмiру Стаryтного
капiталу, обирають та вiдкликають Щиректора, контролюють дiяльнiсr" u"r.о"u"чого органу,
визначають повноваження вiдповiдних контрольних органiв, вирiшують питання про
придбання Товариством частки Учасника, про виключення Учасника iз Товарисruu, npo
прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства, призначення лiквiдацiйноi koMicii та iншi
функцii вiдповiдно до наданоi Статутом Товариства, а Takorlt чинним законодавством
Украiни компетенцii.
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9.3. Щиректор е виконавчим органом Товариство, що здiйснюе управлiння його поточною
дiяльнiстю та несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Товариство завдань.
[ИРектор Забезпечус виконання прийнятих рiшень Загальними зборами Учасникiв та
здiйснюе керiвництво Товариством. Що компетенцii Щиректора вiдноситься вирiшення Bcix
питань поточнот роботи Товариства. !иректор приймае рiшення про призначення посадових
осiб Товариства, прийняття та звiльнення працiвникiв Товариства, затверджус внутрiшнi
документи Товариства, видас накази, розпорядження та вказiвки, обов'язковi для виконання
BciMa працiвниками Товариства, а також вiдповiдае за вирiшення iнших питань в межах прав,
що наданi йому Зага-ilьними зборами Учасникiв, Статутом Товариства та чинним
законодавством Украiни.
9,4. Служба внутрiшнього аулиту/вiдповiдальний працiвник за внутрiшнiй аудит
здiйснюе внутрiшнiй аулит Товариства вiдповiдно до Положенням про службу внутрiшнього
аудиту Товариства.
9.5. Вiддiл маркетингу виконуе функцii з популяризацii Товариства на ринку фiнансових
послуг Украiни, проводить рекламнi кампанii, органiзовуе акцii вiд iMeHi Товариства з метою
залучення клiснтiв Товариства, проводить оптимiзацiю Сайту, рекламу в соцiальних
мережах, працюе над лiдогенерацiсю та виконуе iншi обов'язки, якi доручаються
керiвництвом.
9.6, Вiддiл технологiчноi пiдтримки забезпечуе розробку, оновлення, пiдтримку облiковоТ
та ресструючоi системи Товариства, прикладного програмного забезпечення, експлуатацiю
та обслуговування телекомунiкацiйного i мережевого устаткування, комп'ютерноi та
копiювальноi технiки та iншого офiсного устаткування, забезпечус iнформацiйну безпеку, а
також виконуе iншi обов'язки, якi доручаються керiвництвом.
9"7. Юридичний вцдiл забезпечуе розробку документiв правового характеру, надання
консультацiйно-правовоi допомоги працiвникам Товариства, здiйснюс монiторинг
законодавства, розробляс, погоджус, контролюс виконання господарських договорiв з
iншими пiдприсмствами, установами та органiзацiями, розробляс правила, положення, типовi
форми договорiв позики, здiйснюс за дорученням представництво iHTepeciB Товариства в
органах державноi влади, органах мiсцевого самоврядування, пiдприсмствах, установах,
органiзацiях будь-якоi форми власностi та пiдпорядкування, забезпечус проведення
переговорiв при виникненнi спорiв з партнерами, органiзовуе претензiйну i позовну роботу
та iншi функцii, якi доручаються керiвництвом.
9.8. Вiддiл бухгалтерського облiку забезпечус складання на ocHoBi даних бухга_llтерського
облiку фiнансовоТ звiтностi пiдприсмства, пiдписання ii та подання в установленi
законодавством строки, забезгlечуе ведення облiковоi полiтики Товариства, здiйснюе
нарахування та виплату заробiтноi плати працiвникам Товариства, проволить розрахунки за
виконанi послуги/роботи/товари з зовнiшнiми партнерами, забезпечус сплату вiд iMeHi
ТоваристВа податкiв та зборiв, передбачених законодавством та виконуе iншi функцii, що
доручаються керiвництвом.
9,9" ГосПодарський вiддiл забезпечуе створення i пiдтримку сприятливих умов для
ефективноi роботи працiвникiв в офiсi, комунiкацiю з постачаJ,Iьниками ToBapiB та послуг для
пiдтримання в наJIежному cTaHi яtиттедiяльностi офiсу, здiйснюе прийом вiдповiдних
товарiвiпослуг, забезпечу€ cxopoHHicTb господарського iнвентарю, за необхiдностi в}кивае
заходи щодо iХ вiдновлення та ремонту, здiйснюс матерiально-технiчне обслуговування
засiдань, конференцiй, нарад та iнших офiцiйних заходiв, що проводяться Товариством,
здiйснюс ресстрацiю вхiдноi та вихiдноi кореспонденцii, пiдтримку листування з питань
матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi Товариства та виконус iншi функцiт, що
доручаються кер i вн и цтвом.
9.10. Вищенаведений перелiк пiдроздiлiв може бути змiнений/доповнений Товариством за
потреби з метою забезпечення якiсного надання фiнансових послуг. Актуа;riний склад
пiдроздiлiв/вiдповiдальних працiвникiв на вiдповiдний перiод господарськоТ дiяльностi
Товариства затверджусться вiдповiдним штатним розписом.
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t0. строк лi прАвил, порядок внЕсЕнtIя змIн до прАвил

l0.1. Правила дiють з дня, наступного за днем ix затвердження Вищим органом Товариства.
|0.2. Правила затверджуються Рiшенням загальних зборiв учасникiв та flиректором
Товариства й розмiщуються на веб-Сайтi Товариства у вiльному дЪступi.
10.з Товариство ма€ право в односторонньому порядку вносити змiни й доповнення до
ПравиЛ шляхоМ ix затверДження у новiй редакцii.

11. IншI умови
1 1.1. Форма та змiст Щоговору позики, додаткiв до нього, а також iнших електронних
документiв визначаються Товариством у встановленому ним порядку, с оригiналами iruar"
однакову юридичну силу з документами у паперовiй формi.
1 1.2. Товариство не сплачуе за рахунок Позичальника жодних податкiв i зборiв в результатi
отриI\4ання ни1\4 позики.

1 1 .З. Обпдiн iчrформацiею щодо
Позичальнико1\4 тА ТовариствоN4

реквiзитах CTopiH Щоговору.

питань врегулювання договiрних правовiдносин пдi>tt

здiЙснюетъся за контактни1\4и даниN'{и, зазначениN4и в

1I.4. У випадку зlttiни буд"-яких даних
одIJу шляхоN4 I{аправлення електронного

i реквiзитiв., Сторони зобов'язанi повiдомити одна
або письN{ового повiДоN{лення у триденний Tep'IiH з

дня виникнення таких зпцiн.

1 1.5. ДодаткоN{ до цих Правил е Типовий договiр позики.
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Т оВАРИСТВ о З оБМЕЖЕI,IоIо l] IДIlо ВUIАJIъ t IIСТЮ (MAIII ФоIо)
Кол СЩРПоУ 42848З69, 03150, м. КиТв, вулиця Казип,lира Ма,певича, будинок 87

тел.044 22з9з44

-

.--.

1 6. 1 0.20 19 р. 1\,{. КиIв

IlАКАЗ лг" 3бl1

IIро ввеdепня в dito tloBtl'i реdакцii TttltoBozo OozoBopy позLIкtl пла IIрАвиJI
НЛ/|АЦНЯ I,РОIIIОВИХ KOЦITIB У IIОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСJII I НЛ УМОВЛХ
ФIНДIIСОВОГО крЕдиту, товдриством з ОБМЕХ{ЕНОIО
в IдI r о R I/{л"ш ъ HI с TIo,, млIII Ф olo,,

НАКАЗУIо:

1. Rвести в лiю IIову редакlliю Типового логовору позики, затверджену Протоко.lтом
Загалыlих зборiв учасникiв ТОВ (МАI-{IФОIО) NQ 9 вiд 15.10.2019 року, з
17.10.2019 року.

2. Ввести в дiю нову редакцirо ПРдВИЛ НАДдНIIЯ ГРоШоВИХ КоШТIВ У
позику, в тому чисJII I LiA умовАх ФII{АнсовоI,о крЕлиl,у,,говАриством з оБмЕжЕною вIлповI/IАJIьнIстIо ,,мАнIФоIо,,,
затверлжену IIротоКолом ЗагаIьниХ зборiВ учасниttiВ 1'оВ (МАНIФоIо) J\Г,, 9 вiл
15.10,2019 року, з l7.10.20l9 року.

з. IIa пiдставi п,п. 1,2 цього IIаказу yci договори позики з 17.10.2019 року
генеруютЬся та IlалаIотьсЯ СпоживачУ Для пiдпису за новими ре2_1акцiями
ПРАВИJI НАЛАLIНЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ У I1ОЗИКУ. В ТОМУ ЧИСJТI I НДyMoI]AX ФIнАнсового крЕдиту, товАрисl,вом з оБмЕжЕ}{ою
ВIлПоВIIIАЛЬНIСТЮ "МАнIФоЮ" та Типового f]оговору позики.

4. Опублiкувати на СаЙтi iirl,,r,,,,i.i;]: .] .,...:.....,,:..r.,.,... сканкоrriю новоi редакцiТ'I-иповогО /doгoBopy позикИ впродов}К одIIогО робочогО дня, eule в буль як()му
випадку /Io MoMeI{Ty вве/Iення в ztilo (до 17. i 0.201 9 року).

5. опублiкувати на Сайтi i:.:;,.1,: , ,:|.,,,...,.,,,, 1,., ,. сканкопiю TloBoT редакrtiТ
IlрАвил FIАIIАнI]я гроiпоRих KotшTIB у гIозику, в тому числI I LIд
УМОВАХ ФIНАНСОВОt,О КРЕДИТУ, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕFIОЮ
I]IдповIДдльнIсТю "мднIФоIо" впродовж оlIного робочого дня, аJIе в буль
якомУ випадкУ llo моменТу ввеlIення в дiю (до 17.10.2019 року).

6. Повiдtомити tiраlliвникiв ТоВ кМАI-IIФОЮ> про змiну J'ипового lIоговору
lIозики та ГIРАI]иJI tIА/{АLIt{я грошIових KOIIIT,IB у IIозику. в l,ому
I-IисJII I нА умовАХ ФIIJАнсового крtjl{иl,У, ,говАрис,гвом 

з
оБмЕжЕною вrдповlдIАльнIсl,ю,,мАF{iФою,,.

] . Кон,гролъ за дотриi\4ан}Iя]\4 I{ього заJIишаю за собою.

/{иректор
]-оВ ((1\4АIIIФоIо)) lФOЮл

ТГфiкацiйний
код 428483-69

О.В. Кузььдitlов


