
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОСЛУГИ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ 

№ Найменування 
інформації: 

Актуальна інформація: 

1. Найменування та 
місцезнаходження ТОВ 
«СС ЛОУН». 

ТОВ «СС ЛОУН», код ЄДРПОУ 40071779 
03066, м .Київ, вул. Максима Максимовича, б.8. 
Ліцензія на переказ  коштів у національній валюті 
без відкриття рахунку видана НБУ від 29.12.2021 
№4094-пк. 

2. Найменування 
платіжних систем, 
учасниками яких  є ТОВ 
«СС ЛОУН»,  а також 
найменування та 
місцезнаходження 
платіжних організацій 
зазначених платіжних 
систем. 

ТОВ «СС ЛОУН» є учасником платіжних систем:  
- ВПС «City24» (пряма участь), платіжна 

організація - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ФЕНІКС», адреса місцезнаходження: 
01042, м.Київ, пров. Новопечерський, б. 5. 

 

3. Послуги з переказу 
коштів, що  надаються 
ТОВ «СС ЛОУН». 

1. Переказ коштів від фізичної особи за 
допомогою електронного платіжного засобу до 
суб’єкта господарювання, із зарахуванням суми 
переказу на його рахунок.  
2. Переказ коштів від суб’єкта господарювання до 
фізичної особи, із зарахуванням суми переказу на 
її рахунок (електронний платіжний засіб). 
3. Переказ коштів від фізичної особи до фізичної 
особи із зарахуванням суми переказу на її рахунок 
(електронний платіжний засіб). 

4. Порядок (умови) 
здійснення переказу 
коштів. 

ТОВ «СС ЛОУН» здійснює перекази коштів за 
правилами, встановленими відповідними 
платіжними системами, а також внутрішніми 
правилами компанії про переказ коштів виключно 
у безготівковому виді.  
Перекази коштів, що зініціюються через ТОВ «СС 
ЛОУН», можуть бути ініційовані платниками у 
такий спосіб: 
шляхом використання електронних платіжних 
засобів (платіжних карток) – в режимі онлайн на 
сайтах або у мобільних додатках; 
шляхом безготівкового переказу з рахунку 
платника, з одночасним наданням інформації про 
отримувачів у реєстрах або у іншому вигляді, в 
режимі онлайн на сайтах або у мобільних 
додатках; 
Перекази коштів, які завершуються через ТОВ 
«СС ЛОУН», можуть бути завершені у такий 
спосіб: 
шляхом перерахування безготівкових коштів на 
рахунок (в т.ч. за номером електронного 
платіжного засобу) отримувача. 
  
 

5. Строки зарахування 
коштів отримувачам. 

До 3-х банківських днів 
 



ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОСЛУГИ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ 

 

6. Найменування 
отримувачів коштів, на 
користь яких 
здійснюються перекази 
коштів та з якими 
укладені відповідні 
договори (за наявності 
таких договорів. 

 перелік Отримувачів( юр.осіб/ФОП): 
1. ТОВ «МІСТЕР КЕШ»; 

7. Вартість послуг з 
переказу коштів (розмір 
комісійної 
винагороди/плата за 
здійснення операції); 

Встановлюється  договором з Платником-
суб’єктом господарювання. У разі, якщо суб’єкт 
господарювання не сплачує комісію (за 
відповідним договором з ним), то сплата комісії 
покладається на платника-фізичну особу (за 
публічним договором).    Розмір комісії  для 
Платника, в залежності від   операції та/або 
конкретного Отримувача, становить не більше 3% 
від суми переказу. 

8. Порядок вирішення 
спорів між учасниками 
та користувачами 
платіжних систем. 

Спори між   учасниками та користувачами 
платіжних систем вирішуються на підставі, Правил 
відповідної Платіжної системи, у якій здійснювався 
переказ коштів, положень Публічного договору 
(для фізичних осіб), положень договорів про 
переказ коштів (для суб’єктів господарювання). 
Захист прав платника/отримувача як споживача 
фінансових послуг з переказу коштів здійснюється 
відповідно до  Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» та інших нормативно-
правових актів чинного законодавства України. 
Спори, що виникають між учасниками та 
користувачами, вирішуються шляхом проведення 
переговорів. У разі недосягнення домовленості 
шляхом здійснення переговорів, спір 
вирішуватиметься в судовому порядку. 
 

9. Номера контактного 
телефону, поштової 
адреси та адреси 
корпоративної 
електронної поштової 
скриньки. 

Тел. (044) 2227733,   03066, м .Київ, вул. Максима 
Максимовича, б.8, correspondence@ccloan.com.ua 

10. Найменування валют 
переказу коштів  

Переказ коштів здійснюється у гривні. 

 

ТОВ «ССЛОУН»  не здійснює приймання та/або виплату готівки через ПТКС або 

інші пункти надання фінансових послуг (пункти приймання та виплати готівки). 

Режим надання фінансових послуг з переказу коштів - цілодобово, без вихідних. 

 


