
На виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» ТДВ «СК «ЕКТА» розкриває інформацію про 

умови та порядок надання фінансових послуг. 

Фінансові послуги, що пропонуються клієнту: послуги добровільного 

страхування та перестрахування. Конкретна вартість фінансової послуги визначається у 

відповідності до затверджених Правил добровільного страхування та зазначається у 

конкретному договорі, що укладений зі страхувальником/перестрахувальником, залежно від 

виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших 

умов, що мають значення для визначення вартості послуги. Мінімальний строк дії договору 

не застосовується, крім випадків, передбаченим застосовним законодавством або 

договором. 

ТДВ «СК «ЕКТА» не надає додаткові фінансові послуги. 

Розмір страхового платежу та порядок його сплати регулюється кожним окремим договором 

страхування та зазначається в ньому. Будь-яких інших доплат та зборів, окрім зазначених 

страхових платежів в договорі страхування при укладанні такого договору, не вимагається. 

Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в 

результаті отримання фінансової послуги. Операції, пов’язані з отриманням фізичною 

особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового 

відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору 

страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати 

моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені 

чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України. 

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок 

дострокового припинення надання фінансової послуги. Дію договору страхування може 

бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це 

передбачено умовами договору страхування. Дія договору 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, 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, 

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. Внесення змін 

до договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або 



законом. Зміни до договору вчиняються в такій самій формі, що й договір, що змінюється 

або якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового 

обороту. Страхувальник може відмовитися від укладеного договору страхування шляхом 

несплати страхового платежу або дострокового припинення дії договору страхування 

відповідно до умов такого договору або застосовного законодавства. 

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було 

здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. 

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання 

спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги. Спірні питання 

по договору страхування між страхувальником та страховиком розв’язуються шляхом 

переговорів. 

Якщо переговори по спірним питанням не призведуть до обопільної домовленості 

сторін, вирішення суперечок здійснюється у порядку, встановленому чинним 

законодавством України. 

В разі виникнення між сторонами судового спору щодо відмови у виплаті 

страхового відшкодування та / або визнання події страховим випадком та/або щодо розміру 

страхового відшкодування на період до вступу судового рішення в законну силу не 

нараховується пеня та інші санкції, передбачені чинним законодавством України 

(інфляційні нарахування, штрафи, 3% річних та інші) за неналежне виконання зобов’язань. 

До правовідносин за договором страхування застосовується виключно пеня, передбачена 

умовами договору та не застосовується неустойка (пеня), передбачена Законом України 

«Про захист прав споживачів». 

Реквізити органу, який здійснює державне 

регулювання ринків фінансових послуг:  

Національний банк України 

вул. Інститутська, 9,  Київ, 01601 

Телефон: 0 800 505 240 

Вебсайт НБУ https://bank.gov.ua/  

Онлайн форма звернення громадян на вебсайті НБУ https://bank.gov.ua/ua/consumer-

protection/citizens-appeals 

Форма електронного звернення громадянина (docx та pdf), надсилається електронну пошту  

на nbu@bank.gov.ua 

Вимоги до оформлення (викладення) письмових та усних звернень  передбачені Законом 

України “Про звернення громадян” та рішенням Правління Національного банку України 

від 14 травня 2020 року №332-рш 

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601 

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601 

Телефон: 0 800 505 240 

Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45 

Запис на особистий прийом: Телефон 0 800 505 240. 

https://bank.gov.ua/


З графіком особистого прийому громадян керівництвом Національного Банку України, 

можна ознайомитись на офіційному вебсайті https://bank.gov.ua/  

Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, 

що надаються іншими фінансовими установами. Страхова компанія «ЕКТА» не 

пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. 

Види діяльності страхової компанії ТДВ «СК «ЕКТА»: 

- Інші види страхування, крім страхування життя. 

- Перестрахування. 

ТДВ «СК «ЕКТА» не має відокремлених підрозділів. 

https://bank.gov.ua/

