ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ УСТАНОВУ – Приватне акціонерне товариство «Страхові гарантії України»
(далі – Товариство)
Повне та скорочене найменування
Приватне акціонерне товариство «Страхові гарантії України» (ПрАТ «СГУ»)
українською мовою
Повне та скорочене найменування
Private Joint Stock Company “Insurance Guarantees of Ukraine” (JSC «ІGU»)
англійською мовою
Ідентифікаційний код
(код ЄДРПОУ)
Місцезнаходження
Контактний телефон, адреса
електронної пошти і адреса за
якою приймаються скарги
споживачів фінансових
послуг
Режим робочого часу

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

33832772
Код території за КОАТУУ – 8038600000
03115, Україна, м. Київ, Святошинський р-н, вулиця Львівська, будинок 22
+ 38 044 537 03 86
E-mail: sgu@sgu.com.ua
03115, м. Київ, вулиця Львівська, будинок 22
понеділок - четвер з 09:00 до 18:00
п’ятниця з 9:00 до 16:45
обідня перерва: з 12:30 до 13:15
вихідні дні: субота, неділя
Дата державної реєстрації 16.11.2005, номер запису 1 070 102 0000 014649
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ № 420 від 01.12.2005, реєстраційний
номер 11101664, видане відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4968 від 01.12.2005

Перелік фінансових послуг, що
надаються фінансовою
установою/ інформація щодо
наявності в особи, яка надає
фінансові послуги права на
надання відповідної фінансової
послуги

Відомості про власників істотної
участі (у тому числі осіб, які
здійснюють контроль за
фінансовою установою)

Товариство здійснює діяльність у сфері страхування, перестрахування і фінансової діяльності,
пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Товариство займається тільки тими видами страхування, які зазначені в отриманих ним ліцензіях,
а саме:
обов’язкові види страхування:
 обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
 обов’язкове 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);
 обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
 авіаційне страхування цивільної авіації;
добровільні види страхування:
 добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного
транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)];
 добровільне страхування фінансових ризиків;
 добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного
транспорту(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу
(вантажобагажу);
 добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
 добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
 добровільне страхування медичних витрат;
 добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
 добровільне страхування від нещасних випадків;
 добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного);
 добровільне страхування власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника).
Гаманков Володимир Іванович, Україна – 20%
Гусєва Ірина Олександрівна, Україна – 10%
Яцько Вячеслав Васильович, Україна – 45% - кінцевий бенефіціарний власник
Інформацію у відповідності до вимог «Положення про вимоги до структури власності надавачів
фінансових послуг», що затверджено постановою Правління Національного банку України від 14
квітня 2021 року № 30 (підпункт 3 пункту 34 розділу IV) надано за посиланням:
http://sgu.com.ua/pdf/shareholding_structure.pdf

Відомості про остаточних
ключових учасників у структурі
власності

Інформацію у відповідності до вимог «Положення про вимоги до структури власності надавачів
фінансових послуг», що затверджено постановою Правління Національного банку України від 14
квітня 2021 року № 30 (підпункт 2 пункту 34 розділу IV) надано за посиланням:
http://sgu.com.ua/pdf/shareholding_structure.pdf

Перелік осіб, частки яких у
статутному капіталі фінансової
установи перевищують п'ять
відсотків

Гаманков Володимир Іванович, Україна – 20%
Гладуш Яніна Вікторівна, Україна – 9%
Гусєва Ірина Олександрівна, Україна – 10%
Лушніков Володимир Володимирович, Україна – 7%
Лушнікова Катерина Віталіївна, Україна – 9%
Яцько Вячеслав Васильович, Україна – 45%
Склад правління Товариства:
Гусєва Ірина Олександрівна, Голова правління (власник 10% акцій Товариства)
Боброва Тетяна Федорівна, головний бухгалтер

Відомості про склад наглядової
ради та виконавчого органу
фінансової установи з
інформацією про кількість
акційфінансової установи, які
знаходяться у власності членів
її виконавчого органу
Відомості про відокремлені
підрозділи фінансової установи
Відомості про ліцензії та дозволи,
видані фінансовій установі

Товариство не має відокремлених підрозділів.
Перелік ліцензій Товариства розміщено за наступним посиланням:
http://sgu.com.ua/licences.html
Усі ліцензії Товариства чинні.

Річна фінансова та консолідована
звітність

Річна фінансова звітність розміщена на сайті Товариства за наступним посиланням:
http://sgu.com.ua/report.html

Відомості про порушення
провадження у справі про
банкрутство, застосування
процедури санації фінансової
установи

Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось.
Процедура санації щодо Товариства не відкривалася.

Рішення про ліквідацію
фінансової установи

Рішення про ліквідацію Товариства не приймалося.

Інша інформація про фінансову
установу, що підлягає
оприлюдненню відповідно до
закону

Внутрішні правила надання фінансових послуг Товариства (правила страхування) розміщені за
наступним посиланням:
http://sgu.com.ua/licences.html
Звіт про корпоративне управління Товариства розміщений за наступним посиланням:
http://sgu.com.ua/report.html
Особлива інформація Товариства розміщена за наступним посиланням:
http://sgu.com.ua/news.html

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

Національний банк України
01601, Київ, вул. Інститутська, 9
Тел.: 0 800 505 240
E-mail: nbu@bank.gov.ua

Інформація про фінансову
послугу

Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з
податками,визначається в проекті договору страхування, що надається клієнту.

Інформація про договір про
надання фінансових послуг

Істотні умови визначаються в проекті договору страхування, що надається клієнту. Якщо інше не
передбачено в проекті договору страхування, то договором страхування передбачено:
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 – Страхувальник має право
відмовитися від укладеного Договору страхування шляхом несплати страхового платежу у
передбачені договором страхування строки.
В такому випадку Договір страхування не набуває чинності;
в) мінімальний строк дії договору – не застосовується;
г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання
договору, а також наслідки таких дій – Дію договору страхування може бути достроково
припинено за вимогою Страхувальника. Про намір достроково припинити дію договору
страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити Страховика не пізніш як за 30 календарних
днів до дати припинення дії договору страхування.У разі дострокового припинення дії договору
страхування 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;
ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору – За згодою сторін шляхом укладання
додаткової угоди або шляхом направлення особою, яка надає фінансову послугу, клієнту
повідомлення у спосіб, що дає змогувстановити дату відправлення такого повідомлення;
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди
споживача фінансової послуги – не використовуються.

Інформація про механізми
захисту прав споживачів
фінансових послуг

Скарги на якість страхових послуг приймаються у письмовому вигляді за місцезнаходженням
Товариства або на адресу електронної пошти sgu@sgu.com.ua

