
 

 
 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОПІКА» 
 
 

Попередні назви:  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ» до 14.06.2022р. 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ» до 28.12.2019р. 
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОБОРНИЙ КАПІТАЛ» до 06.05.2010р. 

 
 
Дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи:  
дата державної реєстрації: 02.09.2003, дата запису: 16.08.2004, номер запису: 
10741200000000578 
 
 
Код ЄДРПОУ: 32670627 

 
 
Місцезнаходження, телефон та електронна адреса, в тому числі адреса, за якою 
приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 
03066, м. Київ, Голосіївський район, вул. Михайла Максимовича, 8  
(044) 355-50-52, 0 800 75 56 25, office@opika.org, info@opika.org  
 
 
Інформація щодо включення АТ «СК «ОПІКА» до Державного реєстру фінансових 

установ: Розпорядження Держфінпослуг №311 від 21.08.2004р. про реєстрацію фінансової 
установи. Реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua 
 
 
Перелік фінансових послуг, що надаються АТ «СК «ОПІКА», порядок та умови їх надання:  
Види економічної діяльності АТ «СК «ОПІКА»:  
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний)  
65.20 Перестрахування  
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів  
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення  
АТ «СК «ОПІКА» здійснює надання послуг зі страхування на підставі наявних у нього ліцензій за 
видами страхування, зазначеними у ліцензіях.  
Ліцензії АТ «СК «ОПІКА» розміщено тут: https://opika.org/liczenziyi/ 
Надання послуг за добровільними видами страхування здійснюється відповідно до Правил 
страхування https://opika.org/pravyla-strahuvannya/ 
Страхування з обов’язкових видів здійснюється відповідно до Постанов Кабінету Міністрів 
України та законів з конкретного обов’язкового виду страхування. 

 
 
Вартість, ціна/ тариф, розмір плати за страхування: 
Страховий платіж (страхова премія), що є ціною страхування, та страховий тариф, а також 
порядок і строки оплати страхового платежу визначаються конкретним договором страхування.  
 
Інформація щодо договору про надання фінансових послуг, тобто договору 
страхування: 
Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою 
страховик бере на себе зобов'язання, у разі настання страхового випадку, здійснити страхову 
виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, 
на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а 
страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати 
інші умови договору. 
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Перелік істотних умов договору страхування визначено у ст. 16 Закону України «Про 
страхування».  
Умови договору страхування передбачають також: 
- наявність у клієнта права на відмову від договору страхування:  
Клієнт має право на відмову від договору страхування шляхом дострокового припинення дії 
договору страхування в порядку, передбаченому договором страхування.  

- строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, 
а також інші умови використання права на відмову від договору: 
Якщо договором страхування не передбачено інше, страхувальник має право відмовитися від 
укладеного договору страхування не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати 
набрання чинності договором страхування шляхом подання страховику або його страховому 
агенту, який представляв інтереси страховика при укладенні договору страхування електронної 
заяви та отримати сплачений страховий платіж у повному розмірі. До електронної заяви 
страхувальник додає скан-копію довідки про присвоєння ІПН, копії сторінок паспорту та довідку 
з реквізитами банківського рахунку страхувальника для коректного перерахування суми 
страхового платежу, що повертається страхувальнику. Страховик повинен повернути платіж у 
разі відмови страхувальника від укладеного договору страхування протягом 10 (десяти) 
банківських днів з дня подання заяви страхувальником про відмову від договору страхування. У 
разі відмови страхувальника від укладеного договору страхування договір вважається 
неукладеним, а сторони договору страхування повинні повернути одна іншій все  отримане за 
договором страхування. Страхувальник може відмовитися від укладеного договору страхування 
шляхом несплати страхового платежу. В такому випадку договір страхування не набуває 
чинності. 
- мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): 
Мінімальний строк дії договору страхування, якщо він застосовується, то зазначається в 
правилах страхування,  відповідно до яких укладаються договір добровільного страхування, 
або у відповідних нормативно-правових актах з обов’язкових видів страхування, та 
зазначається  у договорі страхування. 
- наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір  страхування, права 
дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій: 
Якщо інше не передбачено договором страхування, дострокове припинення дії договору 
страхування за ініціативою страхувальника здійснюється на підставі письмової заяви, що 
подається страховику за 14 (чотирнадцять) днів до дати дострокового припинення  договору, та 
на інших умовах, визначених частинами 2-5 статті 28 Закону України «Про страхування». 
Розрахунок страхового платежу, що підлягає до повернення у разі дострокового припинення дії 
договору страхування здійснюється відповідно до статті 28 Закону України «Про страхування». 
Розмір нормативу витрат на ведення справи зазначається у договорі страхування. 
- порядок внесення змін та доповнень до договору страхування: 
Якщо інше не передбачено договором страхування, зміни та доповнення до умов договору 
страхування вносяться за взаємною згодою сторін договору на підставі письмової заяви однієї з 
сторін шляхом укладення в письмовій формі додаткової угоди до договору страхування в 
порядку та строки, передбачені договором страхування.  
 
 
Інформація про наявність гарантійних фондів та компенсаційних схем, що 
застосовуються відповідно до законодавства: 
Відповідно до  Закону України “Про страхування” до гарантійного фонду страховика належить 
додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого  прибутку.  
 
 
Перелік осіб, які надають посередницькі послуги: 
Файл з переліком посередників розміщено тут: https://opika.org/information/  
 
 
Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за АТ 
«СК «ОПІКА»), а також перелік осіб, яким належить кількість акцій АТ «СК «ОПІКА», що 
перевищує 5 відсотків зазначені у схематичному зображенні структури власності АТ «СК 
«ОПІКА» https://opika.org/information/  
 
 
 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t012745?ed=2001_10_04&an=273
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012745?ed=2001_10_04&an=273
https://opika.org/information/
https://opika.org/information/


Відомості про склад Наглядової Ради: 
Голова Наглядової Ради - Клєвакіна Наталія Валентинівна (представник акціонера – ТОВ «СС 
ЛОУН»). 
Член Наглядової Ради - Водолазський Сергій Сергійович (представник акціонера – ТОВ «СС 
ЛОУН»). 
Член Наглядової Ради - Дуднік Марина Володимирівна (представник акціонера – ТОВ «СС 
ЛОУН»). 
Член Наглядової Ради - Трасковецька Юлія Віталіївна (представник акціонера – ТОВ «СС 
ЛОУН»). 
Член Наглядової Ради - Базалійський Олег Васильович (представник акціонера – ТОВ «СС 
ЛОУН»). 
  
Відомості про склад виконавчого органу (Правління): 
Коріненко Олександр Павлович – Голова Правління 
Шевчук Антоніна Анатолівна – Член Правління, Головний бухгалтер 
Сухорукова Світлана Анатоліївна – Член Правління, директор правового напрямку 
 
Члени Правління не володіють акціями АТ «СК «ОПІКА».  
 
 
Відомості про відокремлені підрозділи АТ «СК «ОПІКА»:  
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ АТ «СК «ПОІНТ» ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 
https://opika.org/contacts/ 
 
Річна фінансова та консолідована фінансова звітність, відомості про фінансові 
показники та економічний стан, звіт про корпоративне управління розміщені тут: 
https://opika.org/reporting/ 
 
 
Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування 
процедури санації: 
Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не 
застосовувалась. 
 
Рішення про ліквідацію фінансової установи: 
Рішення про ліквідацію не приймалось. 

 
Державне регулювання щодо діяльності АТ «СК «ОПІКА» здійснює Національний банк 
України 
Контактна інформація Національного банку України : 
Адреса веб-сайту: https://bank.gov.ua/  
Сторінка веб-сайту з інформацією про захист прав споживачів  https://bank.gov.ua/ua/consumer-
protection  
Адреса електронної пошти для розгляду звернень громадян:  nbu@bank.gov.ua 
Поштова адреса для листування:  вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601 
Телефон (гаряча лінія): 0 800 505 240 
Режим роботи: 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 

 
 
Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг 
Спори, що виникають за договором страхування, вирішуються у досудовому порядку шляхом 
переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється у порядку, 
встановленому договором страхування та чинним законодавством України. 
Також за захистом своїх прав громадяни можуть звертатись до Національного банку України, 
що є державним регулятором ринків фінансових послуг, інформацію щодо цього зазначено 
вище. 

    

  

https://opika.org/contacts/
https://opika.org/reporting/
https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
callto:0%20800%20505%20240
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/form_electronic_appeal_citizen.docx
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/form_electronic_appeal_citizen.pdf
mailto:nbu@bank.gov.ua

