
 

На виконання вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг", надаємо  наступну інформацію щодо фінансової послуги, що пропонуються та 

надаються ТОВ «СІМПЛ МАНІ»  

Фінансова послуга Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту 

 
Повне найменування фінансової 
установи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ» 
Місцезнаходження фінансової 
установи 

04073, м. Київ, вул. Вербова, буд.17А 

Ідентифікаційний код 40117839 

Контактний телефон (044) 221-05-19 
 

Контактна адреса електронної пошти info@simplemoney. com.ua 

Адреса, за якою приймаються скарги 
споживачів фінансових послуг 

04073, м. Київ, вул. Вербова, буд.17А 
e-mail: info@simplemoney. com.ua 

Відомості про державну реєстрацію 
особи, яка надає фінансові послуги 

Дата запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи: 
12.11.2015;  
Номер номер запису в Єдиному державному реєстрі 
про проведення державної реєстрації юридичної 
особи: 1 074 102 0000 056992  

Інформація щодо включення 
фінансової установи до відповідного 
державного реєстру фінансових 
установ або Державного реєстру 
банків 

Включена до Державного реєстру фінансових 
установ Розпорядженням Комісії від 24.12.2015 р. 
№ 3457 (реєстраційний номер: 13103271, серія та 
номер свідоцтва: ФК № 680, дата видачі свідоцтва: 
24.12.2015) 

Інформація щодо наявності в особи, 
яка надає фінансові послуги, права на 
надання відповідної фінансової 
послуги 

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 31 травня 
2018 року №814 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ 
МАНІ» ліцензії на провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів), а 
саме на: надання послуг з факторингу (дата видачі: 
31.05.2018,  безстроково); 
 
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30 травня 
2017 року №2098 «Про видачу ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ 
МАНІ»  отримало ліцензії на провадження 
господарської діяльності з надання фінансових 
послуг (крім професійної діяльності на ринку 
цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, 
в тому числі і на умовах фінансового кредиту (дата 
видачі: 30.05.2017,  безстроково). 
 

Контактна інформація органу, який 
здійснює державне регулювання щодо 
діяльності особи, яка надає фінансові 
послуги 

Державне регулювання щодо діяльності фінансової 
установи здійснюється  Національним банком 
України 
Адреса для листування: вул. Інститутська, 11-б, м. 
Київ, 01601  
Телефон гарячої лінії: 0 800 505 240 
 

 

ТОВ «СІМПЛ МАНІ»  пропонує кредити у безготівковій формі в розмірі від 1 000 до 500 000 

гривень без застави на особисті потреби на умовах терміновості, повернення, платності, з 

фіксованою процентною ставкою за користування кредитом. При цьому, до складу загальної 



вартості кредиту не включаються додаткові платежі за послуги третіх осіб (страховиків, нотаріуса, 

оцінювача, депозитарія і т.ін.). 

ТОВ «СІМПЛ МАНІ»   додаткових фінансових послуг не надає. 

Фінансова послуга ТОВ «СІМПЛ МАНІ»  надається на підставі Договору про надання коштів у 

позику на умовах фінансового кредиту. 

До Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту не застосовується 

мінімальний строк дії. 

У разі ненадання споживачем документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що 

вимагаються законодавством або внутрішніми документами ТОВ «СІМПЛ МАНІ», ТОВ «СІМПЛ 

МАНІ» має право відмовити такому споживачу в укладенні Договору про надання коштів у позику 

на умовах фінансового кредиту. ТОВ «СІМПЛ МАНІ» має право відмовити споживачу в укладенні 

Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту на підставі інформації, 

отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій. 

Зміни та доповнення вносяться до Договору про надання коштів у позику на умовах 

фінансового кредиту за взаємною згодою його Сторін. 

Процентна ставка, встановлена Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового 

кредиту, є фіксованою та не може бути збільшеною без письмової згоди споживача. 

До фінансової послуги, що пропонується ТОВ «СІМПЛ МАНІ», не застосовуються гарантійні   

фонди або компенсаційні схеми. 

Позичальник має право відмовитися від Договору про надання коштів у позику на умовах 

фінансового кредиту протягом 14 календарних днів з дня його укладення  - шляхом подання 

письмової заяви за адресою місцезнаходження ТОВ «СІМПЛ МАНІ», повернути грошові кошти, 

одержані згідно з цим Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх 

повернення (фактичне користування кредитом). 

Якщо Ви бажаєте достроково повернути кредит повністю або частково, в тому числі шляхом 

збільшення суми періодичних платежів Вам необхідно письмово повідомити ТОВ «СІМПЛ МАНІ»,  

повернути суму отриманого кредиту та сплатити проценти за період фактичного користування 

кредитом. 

Повернення кредиту здійснюється у національній валюті України шляхом здійснення переказу 

через касу у будь-якого банку на території України. 

ТОВ «СІМПЛ МАНІ» гарантує дотримання законодавства з питань захисту прав споживачів у 

спосіб, передбачений чинним законодавством України. Механізм захисту фінансовою установою 

прав споживачів – позасудовий розгляд звернень споживачів та надання відповідей на них. 

Врегулювання спірних питань можливе шляхом усних та письмових переговорів, консультацій у 

телефонному режимі. Офіційне листування зі споживачами здійснюється ТОВ «СІМПЛ МАНІ» на 

підставі офіційних звернень, оформлених згідно з вимогами Закону України «Про звернення 

громадян». Відповіді на звернення надаються впродовж строків, встановлених Законом України 

«Про звернення громадян».  


