
 

Страховик: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП»  

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, будинок 44 

Тел/факс: +38 (044) 207 72 72, 0 800 501 486  

Дата державної реєстрації: 07.08.1997 

Номер запису: 1 07 105 0079  008516 

Внесений  до Державного реєстру фінансових установ 13.10.2009 р.  

Фінансові послуги надаються на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи СТ № 34 

від 13.10.2009 та наявних у Страховика ліцензій, які розміщені на веб-сайті Страховика за 

посиланням  https://kniazha.ua/about/litsenzii-svidetelstva 

 

Cкарги споживачів фінансових послуг приймаються за адресою: 

Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, будинок 44 

Тел/факс: +38 (044) 207 72 72, 0 800 501 486  

контакт- -центр 0-800-50-14-86  email: reception@kniazha.ua 

 

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові 

послуги: 

Національний банк України 

01601, Київ, вул. Інститутська, 9 

Телефон: 0 800 505 240 

Звернення громадян  nbu@bank.gov.ua  
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 

Форма електронного звернення громадянина (docx та pdf), яке надсилається на nbu@bank.gov.ua 

Вимоги до оформлення (викладення) письмових та усних звернень (Закон України “Про 

звернення громадян”, рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року 

№332-рш). 

Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240 

Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24 

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection 

 

З кожним Страхувальником укладається окремий договір страхування.  Форма договору та умови 

страхування можуть відповідати стандартним, встановленим нормативними документами 

Компанії, а може бути зміненою, в залежності від потреб Страхувальника та обраних ним умов 

страхування. Остаточні умови договору про надання фінансових послуг (договору страхування) 

визначаються в кожному конкретному випадку окремо та зазначаються в ньому, окрім випадків, 

коли форма договору страхування визначається нормативними документами (Постанова КМУ, 

тощо). 

 

Вартість, тарифи, розмір плати щодо конкретної фінансової послуги визначаються на підставі 

нормативно правових документів та Правил страхування. 

 

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. 
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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. 

Внесення змін до договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено 

договором або законом. Зміни до договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що 

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

ділового обороту. 

 

Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг. 

Нормативно-правова база: 

Закон України "Про захист прав споживачів" 

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

Захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється  судом. 

 

Споживачі фінансових послуг мають можливість звернутись до Страховика для позасудового 

розгляду скарг. Розгляд скарг відбувається в порядку встановленому Законами України «Про 

звернення громадян» та «Про захист прав споживачів», а також у відповідності до Положення про 

розгляд скарг споживачів фінансових послуг, затрверджених Страховиком. Скарги приймаються 

на електронну адресу reception@kniazha.ua та за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44 
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