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Розкриття інформації 

«Розкриття інформації передбачене Положенням про розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, затвердженого Постановою Правління НБУ від 

05.11.2021р. №114» 

Найменування особи, яка надає фінансові послуги відповідно установчих 

документів та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань  

Місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру  

Фактична адреса місця провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг 

Контактний телефон 

Адреса електронної пошти  
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" 

Код ЄДРПУО - 22134155 

Місцезнаходження відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру – 

02000, місто Київ, Дніпровський район, вулиця Євгена Сверстюка, будинок 19 

Фактична адреса місця провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг - 

02000, місто Київ, Дніпровський район, вулиця Євгена Сверстюка, будинок 19 

Контактний телефон: +38 (044) 221-05-51 

Адреса електронної пошти - office@indinsall.com.ua 
Адреса за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг – 

02000, місто Київ, вулиця Євгена Сверстюка, будинок 19 

Відомості про режим робочого часу надавача фінансових послуг, протягом якого 

здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг, а саме робочі та 

вихідні дні, робочі години та години перерви; 

графік роботи:  

понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00  

обідня перерва 13.00-14.00  

прийом фізичних, юридичних осіб та контролюючих органів 10.30-13.00 

Перелік власних веб-сайтів надавача фінансових послуг, які використовуються 
надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових 

послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності 

надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а 

також обслуговування клієнтів; 

https://indinsall.com.ua 
 

Комерційне (фірмове) найменування надавача фінансових послуг відповідно до 

його установчих документів (за наявності) 

Комерційне (фірмове) найменування - відсутнє 

Інформація про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які 

використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних 
видів фінансових послуг, шляхом розміщення на власному вебсайті наявного 

зображення позначень, які є об’єктом торговельної марки, свідоцтва про 

реєстрацію/заявки на торговельну марку (знак для товарів та послуг) (за наявності) 

або документів, які підтверджують наявність інших правових підстав використання 

торговельних марок (знаків для товарів і послуг); 

Торговельні марки (знаки для товарів і послуг) - відсутні 

Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги Дата державної реєстрації: 09.02.1999р. 

Дата запису: 04.03.2005р. 

Номер запису: 1 103 120 0000 003800 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань  - https://indinsall.com.ua/files/docs/1.pdf 

Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного Дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва: 24.06.2004 № 1224 

mailto:office@indinsall.com.ua
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реєстру фінансових установ Реєстраційний номер: 11101059 

Серія та номер свідоцтва: СТ № Б0000020 
Дата видачі свідоцтва: 11.08.2020 

Свідоцтво про реєстрацію надавача фінансових послуг -https://indinsall.com.ua/files/docs/2.pdf 

Інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на 

надання відповідної фінансової послуги 
 Інші види страхування, крім страхування життя 

 Перестрахування 

Перелік фінансових послуг, на надання яких має право надавач фінансових послуг, 

із зазначенням назв ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових 

послуг, дати рішення про видачу ліцензії  

та/або гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку 

офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо 

перевірити такі відомості; 

З переліком фінансових послуг із зазначенням назв ліцензій на провадження діяльності з 

надання фінансових послуг можна ознайомитись за посиланням - 

https://indinsall.com.ua/licenses.html 

або на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Національного банку України - 

https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000032424 

Інформація про умови та порядок надання фінансових послуг  З Правилами страхування та Положеннями про порядок надання фінансових послуг можна 

ознайомитись за посиланням - https://indinsall.com.ua/rules.html 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо 

діяльності особи, яка надає фінансові послуги 

Національний банк України 

Телефон: 0 800 505 240 

Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601 

Адреса для подання письмових звернень: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601 

Фінансова послуга - 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 

Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з 

податками, визначається на підставі Правил страхування, та Заяви Страхувальника, шляхом 

актуарних розрахунків вартості страхових послуг.  

З правилами страхування можливо ознайомитись за посиланням -  

https://indinsall.com.ua/rules.html 

Договір про надання фінансових послуг: 

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових 

послуг; 

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від 

договору, а також інші умови використання права на відмову від договору; 

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується); 

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового 

виконання договору, а також наслідки таких дій; 

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору; 

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без 

письмової згоди споживача фінансової послуги; 

 клієнт-страхувальник має право на відмову від договору про надання фінансових послуг; 

 строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а 

також інші умови використання права на відмову від договору зазначаються в договорі; 

 договір страхування може бути укладено на любий термін відповідно до заяви 

Страхувальника; 

 клієнт-страхувальник має право розірвати чи припинити договір та право дострокового 

виконання договору, в порядку, визначеному Правилами страхування, на підставі яких 

укладається договір страхування; 

 внесення змін та доповнень до договору допускається за взаємною згодою сторін, в 

порядку, визначеному Правилами страхування на підставі яких укладається договір 

страхування; 

 сума збільшення страхового платежу не може бути здійснено без укладання додаткової 

угоди до договору страхування; 

З правилами страхування можливо ознайомитись за посиланням 

https://indinsall.com.ua/rules.html 

https://indinsall.com.ua/files/docs/2.pdf
https://indinsall.com.ua/licenses.html
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000032424
https://indinsall.com.ua/rules.html
https://indinsall.com.ua/rules.html
https://indinsall.com.ua/rules.html
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Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг Кожен споживач фінансових послуг має право звернутися до неї, як надавача 

фінансових послуг, а Компанія зобов’язана розглянути його звернення у належний строк. 
Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо наданих 

Компанією фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів 

відповідно до процедур, встановлених правилами надання фінансових послуг, стосовно яких 

виникла суперечка, за участю Компанії. 

Для позасудового розгляду скарги споживач може надіслати її: 

- до Компанії на адресу: Україна, 02000, місто Київ, вулиця Євгена Сверстюка, будинок 19, 

контактний телефон: +38(044)221-05-51, адреса електронної пошти: office@indinsall.com.ua, і 

воно буде уважно розглянуте керівництвом. Термін розгляду звернення - не більше одного 

місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його 

подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не 

повинен перевищувати сорока п'яти днів, або 

- до Національного банку України: 
Телефон: 0 800 505 240 

Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601 

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

Термін розгляду звернення Національним банком - не більше одного місяця з дня 

його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в 

місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен 

перевищувати сорока п'яти днів. 

У випадку відсутності об’єктивного рішення за результатом розгляду скарги, 

споживач звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. 

Гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються для споживачів 

фінансових послуг – згідно діючого законодавства. 

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою 1. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок 

настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 
2. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 

3. Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і 

організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної 

охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) 

4. Страхування від нещасних випадків 

5. Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності 

власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, 

відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальності 

перевізника) 

6. Страхування фінансових ризиків 

7. Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) 
8. Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 

9. Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 

10. Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

11. Страхування здоров’я на випадок хвороби 

mailto:office@indinsall.com.ua
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12. Страхування кредитів 

(у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) 
13. Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту 

(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу) 

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють 

контроль за фінансовою установою) 

З Відомостями про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за 

фінансовою установою) можна ознайомитись за посиланням 

https://indinsall.com.ua/structure.html 

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи; Виконавчий орган –  

Генеральний директор - Авдєєв Олександр Олександрович 

Голова Наглядової ради - Божко Віталій Олександрович 

Член Наглядової ради - Шкондіна Тетяна Іванівна 

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи Відокремлені підрозділи відсутні. 

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі З переліком ліцензій можна ознайомитись за посиланням - https://indinsall.com.ua/licenses.html 

Особи, які надають посередницькі послуги Особи, які надають посередницькі послуги - відсутні 

Річна фінансова та консолідована фінансова звітність, якщо відповідно до 

законодавства України потрібно складати консолідовану фінансову звітність, 

шляхом розміщення річної фінансової та консолідованої фінансової звітності разом 

з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність 

Товариство відповідно до законодавства не зобов'язане готувати та подавати консолідовану 

фінансову звітність. 

З річною фінансовою звітністю можна ознайомитись за посиланням - 

https://indinsall.com.ua/financial-report.html 

З аудиторськими звітами, що підтверджують достовірність фінансової звітності фінансової 

установи, можна ознайомитись за посиланням –  

https://indinsall.com.ua/financial-report.html 
 

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування 

процедури санації фінансової установи 

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації  - 

фінансової установи - відсутні 

Рішення про ліквідацію фінансової установи Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалось 

Розкриття інформації фінансовою установою,  як емітента цінних паперів З інформацією фінансової установи,  як емітента цінних паперів можна ознайомитись за 

посиланнями: 

- Інформація щодо Загальних зборів акціонерів – https://indinsall.com.ua/shareholders.html 

- Регульована інформація емітента цінних паперів - https://indinsall.com.ua/zvitnist_emitenta 

- Особлива інформація емітента цінних паперів - https://indinsall.com.ua/osoblyva 

Перелік відокремлених підрозділів надавача фінансових послуг Відокремлені підрозділи відсутні. 

Основні показники діяльності на підставі поданої до Національного банку звітності 

 

З основними показниками фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПРОМИСЛОВО 

СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС» можна ознайомитись за посиланням – 

https://indinsall.com.ua/financial-report.html 

https://indinsall.com.ua/files/docs/zagalni_pokazniki.pdf  

Надавач фінансових послуг опубліковує на власному вебсайті публічні частини 

договорів приєднання та/або примірні/типові договори про надання клієнтам 

кожного виду фінансових послуг  

Інформація про договір про надання фінансових послуг: 

 клієнт-страхувальник має право на відмову від договору про надання фінансових послуг; 

 строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а 

також інші умови використання права на відмову від договору зазначаються в договорі; 

 договір страхування може бути укладено на любий термін відповідно до заяви 

Страхувальника; 

https://indinsall.com.ua/structure.html
https://indinsall.com.ua/licenses.html
https://indinsall.com.ua/financial-report.html
https://indinsall.com.ua/financial-report.html
https://indinsall.com.ua/shareholders.html
https://indinsall.com.ua/zvitnist_emitenta
https://indinsall.com.ua/osoblyva
https://indinsall.com.ua/financial-report.html
https://indinsall.com.ua/files/docs/zagalni_pokazniki.pdf
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 клієнт-страхувальник має право розірвати чи припинити договір та право дострокового 

виконання договору, в порядку, визначеному Правилами страхування, на підставі яких 
укладається договір страхування; 

 внесення змін та доповнень до договору допускається за взаємною згодою сторін, в 

порядку, визначеному Правилами страхування на підставі яких укладається договір 

страхування; 

 сума збільшення страхового платежу не може бути здійснено без укладання додаткової 

угоди до договору страхування; 

З правилами страхування можливо ознайомитись за посиланням 

https://indinsall.com.ua/rules.html 

 

 

 

https://indinsall.com.ua/rules.html

