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(рнокпп_ (Harari - Позичацьник). чк:lали цю Додаткову угоду ло ffоговору
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ti. Кре;tиr,олавецьl?Ilозичальникдомовилися.щоздатиукпаданнячiсiflолатковоiуголи.лоffоговорузастосовуються(сйогоневiд'смною
частиною) Гlрави.гrа надання грошOвих коulтiв у кредит,Ьiзичним особам-пiлприс]\,ltlям в релакшii, яка затверджена наказом дире}flора
l(релиl,о,lавrrя вiл 22 червня 202 l porry N l 0-О/{ (налалi за тестом - l lрави'rrа),

(). Ilозичаrцьник пiдтверллryс:. що BiH ознайомлений з ГФзд_цlцщд. текст яких розмiщено на сайтi Крелитолавчя, повнiстю розумiс Bci умови, ix
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зм icT, суть, об'см зобов'язаttь т.а погодh}сться неухильно дотримуватись ь т4 вiдповiдно, укладас ,Цолаткову уголу,

I0. Пiдписанням цiсТ Додатковоi угоди Позичапьник пiлтверл:rg,с. що до укцадання !,одатковоi уголи olplMaB_ вiл Крелитолавrrя iнформаuiю,

нiцанLtя якоi'перелбаченi :пконодавством Укратни, зокlэема перелбачену частиною друг9р ст. l2 Зу кпро фiнансовi послуги та державне

реIулювання ринкiв фiнансових гlослуг), а також примiрник [lрави'l. шо розмiшенi на сайтi Крелитолавuя.

l l, У разi прострочення виконання зобов'язань и !оговором lа,.*'або /lодатковою угодою. Кредитодавець мас право зiшучати треriх осiб ло

вреry"lювання простроченот заборгованостi, в тому, чис.ri юриltичtti та kollekropcbki компаttil,

l2, Позичzurьник надас зголу на передачу iнформаuiТ про укладенLrя 11,оговору ia !,олатковоТугоди, rx умови, сl?н виконання, наявнiсть

простроченот вборгованостi-та iT розмiр TpeTiM особам" KpiM випалкiв. коли це пря]vlо иборонене законOм.

l3. lншi умови f{оговору заJIишaоться незмiнними та обов'язковиl\4и дгlя Крелитолавшя та Позичальника.
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