
ІНФОРМАЦІЯ  

ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ  ТА ФІНАСОВІ ПОСЛУГИ 

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

фінансових послуг»  ПрАТ «СК «Місто» шляхом розміщення даного повідомлення на веб-сайті 

ПрАТ «СК «Місто» (https://ic-misto.com.ua/), доводить до відома юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців, фізичних осіб, які мають намір отримати фінансові послуги наступну інформацію. 

Повне та скорочене найменування українською мовою 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «Місто» (ПрАТ «СК «Місто») 
Повне та скорочене найменування англійською  мовою 
Private joint-stock company «Insurance company «Misto» (PrJSC «IC «Misto») 
Ідентифікаційний код 
33295475 

Місцезнаходження 

21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25 

Контактний телефон 

(0432) 508 108 

Адреса електронної пошти за якою приймаються скарги  споживачів фінансових послуг 

info@ic-misto.com.ua 

Адреса за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг 

21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25 

Найменування особи, що надає  посередницькі послуги 

Перелік осіб, що надають посередницькі послуги розміщено за посиланням: https://ic-
misto.com.ua/sites/default/files/doc-without-group/reestr-agenti_0.pdf 

Відомості про державну реєстрацію особи, що надає фінансові послуги, інформація щодо 
включення фінансової установи до  відповідного реєстру фінансових установ 

Дата державної реєстрації 08.08.2008. 
Дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань 08.08.2008 
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань 1 068 145 0000 023199 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи СТ № 392  дата видачі 22.02.2005, реєстраційний 
номер 111001488, видане відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг від 22.02.2005 №3590 

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

Товариство здійснює діяльність у сфері страхування, перестрахування і фінансової діяльності, 
пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 
Право надання ПрАТ «СК «Місто» фінансових послуг підтверджується свідоцтвом про реєстрацію 
фінансової установи СТ № 392  дата видачі 22.02.2005 та отриманими ліцензіями, з якими можна 
ознайомитися за наступним посиланням: https://ic-misto.com.ua/about-us/pravila-strakhuvannya. 

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

Національний банк України  
Тел.: 0 800 505 240 
Email: nbu@bank.gov.ua 
Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601. 
Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601. 
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Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, 
або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат 

У зв’язку з отриманням фінансових послуг за договором (у випадку його укладання між клієнтом 
та ПрАТ «СК «Місто») клієнт може мати грошові зобов’язання перед ПрАТ «СК «Місто» та іншими 
особами щодо сплати суми зборів, платежів та інших витрат, включно з податками. 

Зобов’язання оплачувати вартість послуг ПрАТ «СК «Місто», які надаватимуться Клієнту за 
договором про надання фінансових послуг. Розмір страхового платежу 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. 

Зобов’язання оплачувати податки. Відповідно до підпункту 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 
розділу IV Податкового кодексу України (далі — Кодекс) та розпорядження Державна комісія з 
регулювання ринків  фінансових послуг України г від 24.12.2010 р. № 997 до загального місячного 
або річного оподатковуваного доходу не включається сума страхової виплати, страхового 
відшкодування, отримана платником податку (фізичною особою) за договором страхування від 
страховика-резидента, у разі виконання таких умов: 

 При страхуванні життя або здоров’я платника податку. У разі страхового випадку — факт 
заподіяння шкоди застрахованій особі підтверджено належним чином. Якщо застрахована особа 
помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, 
оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини 
(вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця). Для належного підтвердження факту нанесення 
шкоди застрахованій особі залежно від характеру страхового випадку податковим агентом 
приймаються такі документи: • копія листка непрацездатності або відповідна довідка, завірена в 
установленому законодавством порядку; • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про 
встановлення інвалідності; • рахунки підприємств, установ, організацій або інших суб’єктів 
господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних 
послуг і надавали медичні послуги у зв’язку з виникненням страхового випадку; • розрахункові 
документи (квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери) щодо оплати платником податку 
товарів, робіт, послуг, які передбачені умовами договору страхування та/або необхідність 
придбання (отримання) яких згідно з умовами договору страхування підтверджена відповідними 
документами (направленнями, рецептами, випискою з призначеннями лікаря з історії хвороби або 
амбулаторної картки) підприємств, установ, організацій або інших суб’єктів господарювання, які в 
установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг. При страхуванні 
життя або здоров’я платника податку факт нанесення шкоди застрахованій особі в результаті 
нещасного випадку підтверджується також копією акта про нещасний випадок, який складається у 
встановленому порядку, а в разі його відсутності — документами лікувальнопрофілактичного 
закладу з підтвердженням факту отримання травми. У разі якщо факт нанесення шкоди 
застрахованій особі документально не підтверджений згідно з вищезазначеними положеннями, 
податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок із суми страхової виплати 
за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу. 

При страхуванні майна платника податку. Під час страхування майна cума страхового 
відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними 



цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів 
(страхових внесків, страхових премій). При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається 
в порядку, встановленому законом. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість 
застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, 
збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий 
агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за 
ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу. 3. При страхуванні цивільної 
відповідальності платника податку. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку 
cума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного 
оподаткованого доходу платника податку, не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої 
вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової 
виплати. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує зазначений розмір шкоди, 
податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету 
податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу. 

Зобов’язання відшкодувати шкоду  повернути страхове відшкодування ПрАТ «СК «Місто» (або 
сплачену його частину), якщо будуть надані докази існування обставин, які повністю або частково 
звільняють ПрАТ «СК «Місто» від виплати страхового відшкодування 

Договір про надання фінансових послуг 

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. 
Клієнт має право на відмову від договору страхування шляхом дострокового припинення дії 

договору страхування в порядку, передбаченому договором страхування. 
б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а 

також інші умови використання права на відмову від договору. 
Клієнт має право на відмову від договору протягом строку дії договору страхування, але не 

пізніше, ніж за 30 днів до дати його закінчення, якщо інше не передбачено договором страхування. 
в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується). 
Мінімальний строк дії договору страхування зазначається в затверджених Правилах страхування 

(для добровільних видів страхування) або у відповідних нормативно-правових актах (для 
обов’язкових видів страхування) та зазначається у договорі страхування. 

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання 
договору, а також наслідки таких дій. 

Відповідно до 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 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. 

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, 
за умови дострокового припинення договору страхування. 

Розмір витрат на ведення справи залежить від виду страхування та визначається при розрахунку 
страхового тарифу, що зазначається у договорі страхування. Розрахунок сум, належних до сплати 
страхувальнику, здійснюється після врегулювання всіх заявлених за Договором страхових випадків: 
прийняття рішень про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страхового 
відшкодування. 

Остаточний розрахунок між сторонами, у разі дострокового припинення дії договору, 
здійснюється після врегулювання всіх заявлених страхових подій (здійснення страхових виплат або 
прийняття рішень про відмову у виплаті). 

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору.  
Зміни та доповнення до умов договору страхування протягом періоду його дії вносяться за 

взаємною згодою сторін на підставі заяви однієї зі сторін шляхом укладення додаткового договору 
(додаткової угоди) до договору страхування протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання 
заяви іншою стороною, якщо інше не передбачене договором страхування. 

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди 
споживача фінансової послуги. 

Законом України «Про страхування» збільшення фіксованої процентної ставки за договором 
страхування не передбачено. 

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг. 
Захист прав споживачів ПрАТ СК «Місто» здійснюється шляхом дотримання вимог 

законодавства України, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав 
споживачів.  

Врегулювання спірних питань та спори між страхувальниками і страховою компанією по 
договорах страхування вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягнуть згоди по 
спірних питаннях, то вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому договором 
страхування та чинним законодавством України. 

Захист прав споживачів фінансових послуг здійснюється шляхом надання роз'яснень, 
консультацій, проведення фахової роботи з клієнтами під час укладання договорів страхування та 
виконання їх умов згідно чинного законодавства, проведення фахового розслідування причин та 
обставин настання страхового випадку, виплати страхового відшкодування (страхової виплати) 
згідно чинного законодавства та договору страхування.  

Розгляд заяв, скарг, звернень та пропозицій споживачів фінансових послуг здійснюється в 
порядку, спосіб та у строки встановлені чинним законодавством. 

При цьому, скарги споживачів повинні бути подані у письмовому вигляді з дотриманням  
положень, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів» та «Про звернення 
громадян». 

Відповідальною особою за розгляд скарг споживачів фінансових послуг є Голова Правління, 
який знаходиться за місцезнаходженням Товариства – 21050, Вінницька область, місто Вінниця, 
вулиця Хлібна, будинок 25. 

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до 
законодавства. 

До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, а також сума 
нерозподіленого прибутку. 

 


