
На виконання ч.2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Каштан» перед укладанням з клієнтом договору 
страхування додатково надає йому інформацію про: 

 
 
 

 
1) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адресу електронної пошти особи, яка 
надає фінансові послуги, адресу, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг, а 
саме: 
  
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Каштан» (скорочена назва - ПрАТ «СК 
«Каштан»). 
Місцезнаходження: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 7 
Номер телефону ПрАТ «СК «Каштан»: +38 (044) 249 01 11, 249 98 43, 249 98 44, 
Е-mail ПрАТ «СК «Каштан»: office@sk-kashtan.kiev.ua 

ПрАТ «СК «Каштан» за адресою 03151, м. Київ, вулиця  Волинська, будинок 48/50, та на 
корпоративну поштову скриньку (e-mail: office@sk-kashtan.kiev.ua), приймає пропозиції про 
поліпшення діяльності ПрАТ «СК «Каштан», заяви та скарги споживачів на недоліки в роботі, на 
дії працівників ПрАТ «СК «Каштан», забезпечує громадянам можливість впливу на поліпшення 
роботи ПрАТ «СК «Каштан», відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі 
порушення, а також розглядає та вирішує спірні питання в порядку та на умовах, 
встановлених Законом України «Про звернення громадян». 

 
2) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності). 
 
Посилання на осіб що надають посередницькі послуги знаходиться на веб сторінці https://sk-
kashtan.kiev.ua  в розділі «Про компнію» підрозділ «Інформація для споживачів» - Список осіб,  
що надають посередницькі послуги . 
  
 
3) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги: 
  
Дата державної реєстрації ПрАТ «СК «Каштан»: 20.06.2002 
Свідоцтво  про реєстрацію: АО1 650155 
Дата  запису:  20.06.2002 
Номер запису: 1 070 107 0019 012435 
Місцезнаходження реєстраційної справи: Печерська районна у місті Києві державна 
адміністрація. 
 
 
4) щодо включення ПрАТ «СК «Каштан» до відповідного державного реєстру фінансових 
установ: 
 
ПрАТ «СК «Каштан» зареєстровано як фінансова установа відповідно до Розпорядження 
Держфінпослуг. 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи СТ №123, дата видачі 21.08.2004. 
Дата прийняття та номер розпорядження про внесення фінансової установи до Державного 
реєстру фінансових установ: 24.06.2004 №1224. 
Розміщено за посиланням https://kis.bank.gov.ua 
 
 
5) щодо наявності в ПрАТ «СК «Каштан» права на надання фінансових послуг (страхування): 
 
ПрАТ «СК «Каштан» надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами, на які 
Уповноваженим органом видана ліцензія. Виключний перелік видів страхування та ліцензій 
зазначені на сайті ПрАТ «СК «Каштан» https://sk-kashtan.com.ua/ за наступним посиланням 
https://sk-kashtan.com.ua/pro-kompaniyu/liczenzii/. 
 
 

https://kis.bank.gov.ua/
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6) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ПрАТ 
«СК «Каштан»: 
 
Національний банк України 
01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9 
nbu@bank.gov.ua 
0-800-505-240 
З графіком особистого прийому громадян керівництвом Національного банку України можна 
ознайомитися на офіційному веб-сайті: https://bank.gov.ua/ua/contacts-details 
 
 
7) про фінансову послугу: 
 
Ознайомлює з умовами та Правилами страхування, на підставі яких планується укладання 
договору страхування, проектом договору страхування із зазначенням вартості цієї послуги для 
клієнта, тобто у кожному конкретному випадку клієнту надається інформація про фактори які 
впливають на розмір страхових тарифів та страхових платежів. 
Ціна/тарифи на фінансові послуги ПрАТ «СК «Каштан» розраховуються відповідно до 
методології актуарних розрахунків в страхуванні, що являє собою сукупність прийомів 
дослідження порядку визначення страхових тарифів та страхових платежів в залежності від виду 
страхування, умов договору страхування та періоду страхування. 
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування. 
Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно 
(математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний 
розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін. 
Базові тарифи зазначаються для кожного виду добровільного страхування у  правилах 
страхування. 
Максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків щодо обов’язкових 
видів страхування затверджує Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом. 
Ознайомлює з РОЗДІЛОМ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Податкового кодексу 
України. 
Ознайомлює з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України N 997 від 24.12.2010 р. 
  
8) про договір про надання фінансових послуг: 
 
8.1) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. 
 
Договір страхування припиняється у випадках, встановлених договором та законом. Загальні 
підстави припинення визначені ст. 28 Закону України «Про страхування». 
 
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або 
страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого 
страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди 
страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено 
умовами договору та законодавством України. 

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана 
повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору 
страхування, якщо інше ним не передбачено. 

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за 
вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 
закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового 
відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника 
обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає 
страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою 
страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 
страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то 
страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з 
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вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового 
тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за 
цим договором страхування. 

Окрім вищезазначеної норми закону, кожен договір страхування ПрАТ «СК «Каштан» містить 
розділ, що  передбачає погоджений сторонами порядок дострокового припинення дії договору. 

 
8.2) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а 
також інші умови використання права на відмову від договору.  
 
Протягом строку дії договору страхування клієнтом може бути використано право на відмову від 
договору. 
 
8.3) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) 
 
Мінімально можливий строк дії договору, з урахуванням умов страхування визначений у 
внутрішніх документах Страховика та  законодавстві. 
 
8.4) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання 
договору. А також наслідки таких дій. 
 
Договір страхування припиняється у випадках, встановлених договором та законом. Загальні 
підстави припинення визначені ст. 28 Закону України «Про страхування». 
Наслідком є припинення договору. 
 
8.5) порядок внесення змін та доповнень до договору. 
 
 Будь-які зміни, доповнення до договору страхування оформляються відповідними 
додатковими угодами до договору, які після підписання стають його невід’ємними 
частинами, якщо інший порядок внесення змін та доповнень не передбачено договором 
страхування. 
 
 
9) Про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг: 
 
Інформація про механізм захисту прав споживачів фінансових послуг. Можливість та порядок 
позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг.  
 
Під час надання послуг зі страхування ПрАТ «СК «Каштан» дотримується, зокрема, нормативно-
правових актів у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Споживачам надається 
вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена у місцях надання послуг. 
Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії. Усі спори, що виникають із 
договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а 
у разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому договором страхування та чинним 
законодавством України.  
При виникненні скарг звернутись до ПрАТ «СК «Каштан» можна наступним чином: за адресою 
місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, вулиця  Волинська, будинок 48/50, та на корпоративну 
поштову скриньку e-mail: office@sk-kashtan.kiev.ua. Також за захистом своїх прав споживачі 
фінансових послуг можуть звертатись до Національного банку України, що є державним 
регулятором ринків фінансових послуг, а також  до суду за захистом своїх прав. 
 
 
10) Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до 
законодавства. 
 
ПрАТ «СК «Каштан» на виконання статті 30 Закону України «Про страхування» дотримується умов 
забезпечення платоспроможності страховика, зокрема, вимоги щодо наявності гарантійного 
фонду страховика. До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний 
капітал, а також сума нерозподіленого прибутку. 
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