
Розкриття інформації 
 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я» 
(далі по тексту – ПРАТ «СК «СУЗІР’Я», Товариство, страхова компанія) на власному веб-

сайті у мережі Інтернет www.suzirya.com.ua відповідно до вимог ЗУ «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» 

 
У відповідності до вимог частини 1 та частини 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг» повідомляємо про наступне: 

1. Фінансова установа зобов’язана розкривати клієнтам визначену законодавством інформацію про 
умови та порядок її діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному 
веб-сайті фінансової установи. Така інформація повинна, зокрема, включати: 

1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання: 

Товариство надає послуги, які підлягають ліцензуванню, а саме послуги з обов’язкового та добровільного 
страхування, крім страхування життя 

Обов’язкове страхування (порядок та умови надання послуг визначені законодавством України): 

• Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 

• Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів 
добровільних пожежних дружин (команд); 

• Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може 
бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій 
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 

Добровільне страхування (порядок та умови надання послуг визначені внутрішніми Правилами 
добровільного страхування): 

• Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту 
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу); 

• Добровільне страхування від нещасних випадків; 

• 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 вантажів та багажу (вантажобагажу); 

• Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного); 

• Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби; 

• Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 

• Добровільне страхування фінансових ризиків 

Вказані документи розміщені на сайті Товариства: http://www.suzirya.com.ua/index.php/poslugi 

2). вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової 
послуги: 

Порядок та умови надання послуг з обов’язкового страхування визначені законодавством України. 
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Порядок та умови надання послуг з добровільного страхування визначені по кожному окремому виду 
страхування внутрішніми Правилами добровільного страхування, які розміщенні на сайті ПРАТ «СК 
«СУЗІР’Я» за посиланням http://www.suzirya.com.ua/index.php/poslugi 

3). інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг: 

Захист прав споживачів здійснюється відповідно до законодавства про захист прав споживачів та 
законодавства у сфері ринків фінансових послуг. 

Для вирішення спірних питань у досудовому порядку, споживачі мають змогу звернутися безпосередньо 
до Товариства, шляхом направлення письмового звернення на юридичну адресу Товариства: 03067, м. 
Київ, вул. Гарматна, буд. 6 та/або на офіційну електронну поштову скриньку: suzirya94@ukr.net або 
звернутися за телефоном: тел/факс (044) 239-29-97 (вартість дзвінків згідно з тарифами оператора 
споживача), виклавши в чіткій і зрозумілій формі свої зауваження, які розглядаються Товариством в 
порядку та у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». 

Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (крім ринку цінних паперів та 
похідних (деривативів), професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі 
накопичувального пенсійного забезпечення), є Національний банк України. 

Національний банк України також забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг. 

Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг Національним банком України передбачено на сайті 
за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection 

Споживач може подати та/або направити звернення до Національного Банку України у будь-якій спосіб: 
на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; електронну пошту nbu@bank.gov.ua; розділ «Національний 
Банк України» - «Захист прав споживачів» -«Звернення громадян» офіційного Інтернет - представництва 
Національного Банку України https://bank.gov.ua/; за номером 0800505240 

На вимогу клієнта фінансова установа зобов’язана в порядку, визначеному законодавством, надати 
таку інформацію: 

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які 
підлягають обов’язковому оприлюдненню: 

Фінансова звітність http://www.suzirya.com.ua/index.php/richni-zvit 

Гіперпосилання на сторінку офіційне Інтернетпредставництво НБУ для перевірки інформаціі 
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6 

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів: 

Генеральний директор – Оксененко Наталія Сергіївна 

Відокремлені підрозділи відсутні 

3) кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого 
органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм 
кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків 

Середньорічна кількість акцій 1 242 050 штук 
Оксененко Наталія Сергіївна - 3,003099% 
Покровський Ростислав Леонідович - 67,789138% 
Тугай Олексій Анатолійович - 20,009258% 
Осетрін Микола Миколайович - 7,292379% 

2. Перед укладенням договору про надання фінансових послуг фінансова установа чи інший суб’єкт 
господарювання, що надає фінансові послуги, зобов’язані повідомити клієнта у письмовій або 
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електронній формі, у тому числі шляхом надання клієнту доступу до такої інформації на власному веб-
сайті особи, яка надає фінансові послуги, про: 

1) особу, яка надає фінансові послуги: 

а) найменування (для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові), 
місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові 
послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг 

Повне найменування Товариства: 
• українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я»; 
• російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СУЗИРЬЕ»; 
• англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK “INSURANCE COMPANI “SUZIRJA”. 

Скорочене найменування Товариства: 

• українською мовою: ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» або СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я»; 
• російською мовою: ЧАО «СК «СУЗИРЬЕ»; 
• англійською мовою: PJS «IC «SUZIRJA». 

Код ЄДРПОУ: 22891956 

Місцезнаходження: 03067 м. Київ, вулиця Гарматна, буд 6; тел/факс (044) 239-29-97, 239-29-99 

http://www.suzirya.com.ua/index.php/kontakty 

Електронна пошта: suzirya94@ukr.net 

Сайт www.suzirya.com.ua 
Скарги споживачів приймаються за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6; за телефоном: тел/факс 
(044) 239-29-97; на офіційну електронну поштову скриньку: suzirya94@ukr.net 

б) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності) 

Фізична особа-підприємець Хоменко Андрій Валерійович КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів і 
брокерів; 
Фізична особа-підприємець Яримчук Артем Васильович КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів і 
брокерів. 

в) відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань https://usr.minjust.gov.ua: Дата державної реєстрації: 22.11.1994, Дата запису: 
19.08.2004, Номер запису: 10731200000000426 

г) інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових 
установ або Державного реєстру банків 

Дата прийняття та номер розпорядження Держфінпослуг про схвалення рішення про видачу свідоцтва - 
21.08.2004 №311; реєстраційний номер: 11100971; серія та номер свідоцтва: СТ №258, дата видачі 
свідоцтва: 21.08.2004, код фінансової установи: 11. https://kis.bank.gov.ua 

ґ) інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної 
фінансової послуги 

ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» надає послуги на підставі наступних ліцензій 
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000032782: 

АЕ № 293910 від 22.07.2014р. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорт; 
термін дії безстроковий 
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АЕ № 293911 від 22.07.2014р. Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, 
повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів 
та багажу (вантажобагажу); термін дії безстроковий 

АЕ № 293912 від 22.07.2014р. Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської 
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); термін дії безстроковий 

АЕ № 293913 від 22.07.2014р. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів 
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких 
може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру; термін дії безстроковий 

АЕ № 293909 від 22.07.2014р. Страхування від нещасних випадків; термін дії безстроковий 

АЕ № 293908 від 22.07.2014р. Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім 
цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного 
транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 
термін дії безстроковий 

АЕ № 293907 від 22.07.2014р. Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); термін дії 
безстроковий 

АЕ № 293906 від 22.07.2014р. Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного); термін 
дії безстроковий 

АЕ № 293905 від 22.07.2014р. Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби; термін дії 
безстроковий 

АЕ № 293904 від 22.07.2014р. Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 
термін дії безстроковий 

№ 1614 від 11.07.2016р. Добровільне страхування фінансових ризиків; термін дії безстроковий 

д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка 
надає фінансові послуги: 

Національний банк України: 
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0 800 505 240, адреса для листування: вул.Інститутська, 9, м. 
Київ-8, 01601, адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м.Київ-8, 01601, 
електронна пошта: nbu@bank.gov.ua, сайт: https://bank.gov.ua/ 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, тел. (044) 279 12 70 - приймальня; (044) 278 84 60, 
278 41 70 – канцелярія, електронна пошта: info@dpss.gov.ua; сайт: http://www.kiev.dpss.gov.ua/ 
 
2) фінансову послугу - загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, 
включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення 
таких витрат 

Згідно з пп. 165.1.27. п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи: 

сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за 
договором страхування від страховика-резидента або страховика-нерезидента, іншого ніж довгострокове 
страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, та 
сума страхових (регламентних) виплат, страхових відшкодувань, що здійснюються Моторним 
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(транспортним) страховим бюро України відповідно до Закону України "Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", у разі виконання таких 
умов: 
{Абзац перший підпункту 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 в редакції Закону № 466-IX від 16.01.2020} 

а) під час страхування життя або здоров'я платника податку у разі: 

дожиття застрахованої особи до дати чи події, передбаченої договором страхування життя, чи досягнення 
віку, передбаченого таким договором; 

викупна сума в частині, що не перевищує суму внесених страхових платежів за договором страхування 
життя, іншого, ніж довгострокове страхування життя; 

в разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі повинен бути належним чином 
підтверджений. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить 
вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для 
оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця); 

б) під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість 
застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, 
збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); 

в) під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування, а під час страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - сума страхових 
(регламентних) виплат, страхових відшкодувань, що здійснюються Моторним (транспортним) страховим 
бюро України відповідно до Закону України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів", не може перевищувати розмір шкоди, 
фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), що визначається за звичайними цінами на дату такої 
страхової виплати; 
{Підпункт "в" підпункту 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 в редакції Закону № 466-IX від 16.01.2020} 
{Підпункт 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018} 

У разі дотримання вищезазначених умов будь-які податки і збори за рахунок страхувальника в результаті 
отримання ним фінансової послуги сплаті не підлягають. 

Фінансова послуга, яка пропонується та буде надаватися нашою компанією після укладення відповідного 
договору страхування, є послугою у сфері страхування. Вартість цієї послуги визначено відповідно до 
нормативних актів у сфері страхування (правил страхування, що встановлені нашою компанією), складає 
сума, зазначена в Договорі страхування в полі «Страхова премія» («Загальна страхова премія»). 

Надання додаткових фінансових послуг при здійсненні страхування не передбачено. 

3) договір про надання фінансових послуг: 

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

Страхувальник (клієнт) має право на відмову від договору страхування до моменту його фактичного 
підписання 

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші 
умови використання права на відмову від договору: 

Заяви, анкети та інші документи, які надаються Страхувальником (клієнтом) Страховику, як намір на 
укладання договору страхування, не є зобов'язанням Страхувальника (клієнт) до укладання такого 
договору страхування. Страхувальник (клієнт) має право відмовитися від Договору страхування в будь-
який момент до укладання такого Договору 



в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): 

Строк дії договору страхування встановлюється за домовленістю Страховика та Страхувальника (клієнта) 
індивідуально, відповідно до правил страхування, затверджених ПРАТ «СК «СУЗІР’Я», обраних умов 
страхування та/або на підставі законодавчих актів, які можуть передбачативстановлення мінімального 
строку дії договору обов’язкового страхування 

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, 
а також наслідки таких дій: 

Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків зі страхувальником-фізичною особою внаслідок 
дострокового припинення надання послуги страхування зазначені в статті 28 Закону України «Про 
страхування» і передбачають наступне: 

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. 

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, 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. 

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за 
умови дострокового припинення договору страхування. 

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору: 

Внесення змін та доповнень до договору можливе лишеза взаємною письмовою згодою Страховика та 
Страхувальника (клієнта). Оформлюється шляхом укладання додаткової угоди до Договору страхування 
та підписується Страховиком і Страхувальником (клієнтом) 

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди 
споживача фінансової послуги: 

Збільшення фіксованої процентної ставки (страхового тарифу) за договором страхування без письмової 
згоди Страхувалькика (клієнта) неможливе. Зміна процентної ставки (страхового тарифу) здійснюється 
шляхом укладення між Страхувальником (клієнтом) та Страховиком додаткової угоди до договору 
страхування 
  



У відповідності до вимог частини 1 та частини 4 ст. 121 Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг» повідомляємо про наступне: 

1. Фінансові установи повинні розкривати: 

1) фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до 
законодавства; 

2) звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних 
товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань регулювання окремих 
ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, 
які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і подається: 

акціонерам фінансової установи; 

органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, 
разом з річною звітністю: 

Звітність розкривається шляхом розміщення на сайті ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» 
http://www.suzirya.com.ua/index.php/richni-zvit 

3) звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються 
відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з 
такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків 
фінансових послуг; 

Гіперпосилання на сторінку офіційне Інтернетпредставництво НБУ для перевірки інформаціі 
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6 

4) інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 цього Закону. 

4. Фінансові установи повинні також розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі в 
загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-
сторінках) в обсязі та порядку, встановлених відповідним органом, що здійснює державне 
регулювання ринків фінансових послуг, таку інформацію: 

1) повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи: 

Повне найменування Товариства: 
• українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я»; 
• російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СУЗИРЬЕ»; 
• англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK “INSURANCE COMPANI “SUZIRJA”. 

Скорочене найменування Товариства: 
• українською мовою: ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» або СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СУЗІР’Я»; 
• російською мовою: ЧАО «СК «СУЗИРЬЕ»; 
• англійською мовою: PJS «IC «SUZIRJA». 

Код ЄДРПОУ: 22891956 
Місцезнаходження: 03067 м. Київ, вулиця Гарматна, буд 6; тел/факс (044) 239-29-97, 239-29-99 
http://www.suzirya.com.ua/index.php/kontakty 
Електронна пошта: suzirya94@ukr.net 
Сайт www.suzirya.com.ua 

2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою; 

http://www.suzirya.com.ua/index.php/richni-zvit
http://www.suzirya.com.ua/index.php/richni-zvit
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision%236
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision%236
http://www.suzirya.com.ua/index.php/kontakty
http://www.suzirya.com.ua/index.php/kontakty


Товариство надає послуги, які підлягають ліцензуванню, а саме послуги з обов’язкового та добровільного 
страхування, крім страхування життя  

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

Покровський Ростислав Леонідович - 67,789138% (кінцевий бенефіціарний власник) 
Тугай Олексій Анатолійович - 20,009258% 

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи; 

Голова Наглядової ради - Покровський Ростислав Леонідович 
Член Наглядової ради - Покровський Леонід Леонідович 
Член Наглядової ради - Осетрін Микола Миколайович 
Генеральний директор - Оксененко Наталія Сергіївна 

5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи; 

Відокремлені підрозділи відсутні 

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі; 

ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» надає послуги на підставі наступних ліцензій 
https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000032782: 

АЕ № 293910 від 22.07.2014р. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорт; 
термін дії безстроковий 

АЕ № 293911 від 22.07.2014р. Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, 
повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів 
та багажу (вантажобагажу); термін дії безстроковий 

АЕ № 293912 від 22.07.2014р. Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської 
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); термін дії безстроковий 

АЕ № 293913 від 22.07.2014р. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів 
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких 
може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру; термін дії безстроковий 

АЕ № 293909 від 22.07.2014р. Страхування від нещасних випадків; термін дії безстроковий 

АЕ № 293908 від 22.07.2014р. Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім 
цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного 
транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 
термін дії безстроковий 

АЕ № 293907 від 22.07.2014р. Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); термін дії 
безстроковий 

АЕ № 293906 від 22.07.2014р. Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного); термін 
дії безстроковий 

АЕ № 293905 від 22.07.2014р. Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби; термін дії 
безстроковий 

https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000032782


АЕ № 293904 від 22.07.2014р. Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 
термін дії безстроковий 

№ 1614 від 11.07.2016р. Добровільне страхування фінансових ризиків; термін дії безстроковий. 

Дозволи не видавались. 

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність; 

Звітність розкривається шляхом розміщення на сайті ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» 
http://www.suzirya.com.ua/index.php/richni-zvit 

Гіперпосилання на сторінку офіційне Інтернетпредставництво НБУ для перевірки інформаціі 
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#6 

8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації 
фінансової установи; 

Провадження по справі про банкрутство відносно ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» не відкривалось та процедура 
санації відносно фінансової установи не застосовувалась 

9) рішення про ліквідацію фінансової установи; 

Рішення про ліквідацію ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» не приймалось 

10) іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону 

Інформація розміщена на сайті ПРАТ «СК «СУЗІР’Я» www.suzirya.com.ua 

http://www.suzirya.com.ua/index.php/richni-zvit
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision%236

