
Інформація, що надається споживачу щодо фінансових послуг ТОВ «СС ЛОУН» під час здійснення публічної 
пропозиції (оферти) 

(станом на «08» січня 2022 р.) 
1.1.Повне найменування фінансової 
установи; Ідентифікаційний код 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СС ЛОУН», 
Ідентифікаційний код 40071779 

1.2. Місцезнаходження фінансової 
установи  

03066, м. Київ, вул. Михайла Максимовича, буд. 8 

1.3. Контактна інформація та адреса 
власного вебсайту фінансової установи 

Контактний телефон: (044) 222 77 33; Адреса електронної пошти: 
help@ccloan.com.ua; correspondence@ccloan.com.ua;
офіційний вебсайт: www.ccloan.ua 

1.4. Відомості про ліцензії та дозволи 
надані фінансовій установі: 

Ліцензія: Розпорядження Нацкомфінпослуг від 13.04.2017 № 1127 «Про 
видачу ТОВ «СС ЛОУН»  ліцензії на провадження господарської діяльності 
з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 
паперів)». 

Свідоцтво: Розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.04.2016 № 809 «Про 
внесення ТОВ «СС ЛОУН» до державного реєстру фінансових установ», 
серія та номер свідоцтва ФК №  В0000108 видане НБУ від 23.12.2020 

Державний реєстр фінансових установ на сторінці офіційного Інтернет-
представництва Національного банку: 
(https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists) 

1.5. Відомості про: Види фінансових послуг, що надаються фінансовою установою Споживачу: 
його згоди на зазначені умови надання споживчого кредиту: 

- Кредитний договір за класичною схемою кредитування:
(кредитний договір);

- Кредитний договір на умовах ануїтету:
 Кредитний договір (на умовах ануїтету);
 Кредитний договір (Сash кредит);
 Договір цільового кредиту;
 Договір цільового кредиту (маркетплейс)
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 Договір цільового кредиту «СМАРТ»
 Кредитний договір «СМАРТ-КЕШ»

- Типовий договір та внутрішні правила надання фінансових послуг;
Гіперпосилання на Умови отримання акційної та інших аналогічних за 
змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії. 
Гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено порядок і 
процедуру захисту персональних даних (витяг) 
Порядок дій фінансової установи в разі невиконання споживачем обов’язків  
згідно з договором про споживчий кредит. 
Гіперпосилання на внутрішній документ (витяг) фінансової установи, який 
регламентує порядок розгляду фінансовою установою звернень споживачів. 
Гіперпосилання на розділ «Захист прав споживачів» офіційного Інтернет – 
представництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд 
звернень: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection 
Дата набрання чинності публічною пропозицією (офертою) є дата укладення 
між фінансовою установою та споживачем кредитного договору. 

1.6. Попередження для Споживача: Підписання Споживачем публічної пропозиції (оферти) передбачає надання 
його згоди на зазначені умови надання споживчого кредиту. 
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