СПИСОК
страхових компаній, які акредитовано в АТ КБ ПРИВАТБАНК станом на 20.09.2022 року
Найменування
Страховика

Код
Реєстрація, як Юридична адреса,
Перелік
ЄДРПОУ фінансової
контактні
надаваємих послуг
установи
телефони, ВЕБсторінка

Відомості
про
фінансові
показники
діяльності

Ліцензії

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА
ГРУПА "ТАС"

30115243

Свідоцтво
03062 м. Київ 62,
Послуги у сфері
про
прос. Перемоги,
страхування в
реєстрацію
буд.65,
частині проведення
фінансової
(044)5360020,
конкретних видів
установи
www.sgtas.com.ua,
страхування,
серія СТ
tas@tasвизначених
№208 від
insurance.com.ua
законодавством
20.01.2010 р.

Звітність

Отримані
ліцензії

Свідоцтво
про
реєстрацію
фінансової
установи
серія СТ №
108 від
17.09.2009 р.

04070 м. Київ 70,
Послуги у сфері
вул. Іллінська,
страхування в
буд.8,
частині проведення
(044)3911122
конкретних видів
www.axaстрахування,
ukraine.com
визначених
законодавством

Звітність

Свідоцтво
04050 м. Київ 50,
Послуги у сфері
про
Глибочицька,
страхування в
реєстрацію
буд.44,
частині проведення
фінансової
(044)2077272
конкретних видів
установи
www.kniazha.com.
страхування,
серія СТ №34
ua
визначених
від
законодавством
13.10.2009 р.

Звітність

Отримані
ліцензії

Звітність

Отримані
ліцензії

Приватне
20474912
акціонерне
товариство
«Страхова
компанія «АРКС»

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
"КНЯЖА
ВІЄННА
ІНШУРАНС
ГРУП"

24175269

Приватне
акціонерне
товариство

30859524

Свідоцтво
про
реєстрацію

03038 м. Київ 38,
Послуги у сфері
вулиця Федорова
страхування в
Івана, буд.32,
частині проведення

Акціонери
Дата
Вид
(учасники) та
рішення акредитації
керівники
про
страхової
акредитаці
компанії
ю
16.02.2017

всі види

15.02.2017

всі види

Інформація
про
акціонерів та
керівництво

16.02.2017

всі види

Інформація
про
акціонерів

09.03.2017

всі види

Інформація
про
акціонерів
керівництво
компанії

Отримані
ліцензії

Інформація
про
акціонерів
керівництво

"Страхова
компанія
"Українська
страхова група"

фінансової
корп.літ. А,
установи
(044)2370278
серія СТ
www.ukringroup.u
№144 від
a
26.01.2010 р.

конкретних видів
страхування,
визначених
законодавством

та
керівництво

Приватне
30434963 Свідоцтво
акціонерне
про
товариство
реєстрацію
«СТРАХОВА
фінансової
КОМПАНІЯ
установи
«КНЯЖА ЛАЙФ
серія СТ
ВІЄННА
№202 від
ІНШУРАНС
21.08.2004 р.
ГРУП»

04050 м. Київ 50,
Послуги у сфері
Глибочицька,
страхування в
буд.44,
частині проведення
(044)5855508
конкретних видів
www.kniazhaстрахування,
life.com.ua
визначених
законодавством

Звітність

Отримані
ліцензії

Інформація
про
акціонерів та
керівництво

09.03.2017

всі види

Приватне
31650052
акціонерне
товариство
"Страхова
компанія "ВУСО"

03680 м Київ вул.
Послуги у сфері
Казимира
страхування в
Малевича, 31,
частині проведення
(044)5003773
конкретних видів
www.vuso.ua
страхування,
визначених
законодавством

Звітність

Отримані
ліцензії

Інформація
про
акціонерів та
керівництво

07.04.2017

всі види

Свідоцтво
04071 м Київ вул.
Послуги у сфері
про
Спаська, 5 оф.15,
страхування в
реєстрацію
(044)2200007
частині проведення
фінансової
www.erv.ua
конкретних видів
установи
страхування,
серія СТ
визначених
№460 від
законодавством
16.11.2006 р.

Звітність

Отримані
ліцензії

Інформація 07.04.2017
про
акціонерів та
керівництво

всі види

Звітність

Отримані
ліцензії

Приватне
акціонерне
товариство
"Європейське
туристичне
страхування"

34692526

Приватне
акціонерне
товариство
"Страхова
компанія "ПЗУ
Україна"

20782312

Свідоцтво
про
реєстрацію
фінансової
установи
серія СТ №
142 від
24.06.2004
року

Свідоцтво
про
реєстрацію
фінансової
установи
серія СТ

04053 м Київ вул.
Послуги у сфері
Січових
страхування в
Стрільців, 40,
частині проведення
(044)2386238
конкретних видів
www.pzu.com.ua
страхування,
визначених

Інформація
про
акціонерів
керівництво

07.04.2017

всі види

№232 від
22.01.2010 р.
Приватне
акціонерне
товариство
“Страхова
компанія
“Універсальна”

20113829

Приватне
20033533
акціонерне
товариство
"Страхова
компанія "УНІКА"

Товариство з
35692536
додатковою
відповідальністю
«Страхова
компанія «АРКС
Лайф»

Приватне
акціонерне
товариство
«МетЛайф»

32109907

Товариство з

36086124

законодавством
01133 м Київ,
Послуги у сфері
Бульвар Лесі
страхування в
Українки , буд.9, частині проведення
(044)2816150
конкретних видів
www.universalna.c
страхування,
om
визначених
законодавством

Звітність

Отримані
ліцензії

Інформація
про
акціонерів
та
керівництво

07.04.2017

всі види

Свідоцтво
04112 м Київ 112,
Послуги у сфері
про
Олени Теліги,
страхування в
реєстрацію буд.6 літ. В, (044) частині проведення
фінансової
225 60 00
конкретних видів
установи
office@uniqa.ua
страхування,
СТ №149 від http://www.uniqa.u
визначених
22.03.2010
a
законодавством
року

Звітність

Отримані
ліцензії

Інформація
про
акціонерів

07.04.2017

всі види

Свідоцтво
про
реєстрацію
фінансової
установи
серія СТ №
536 від
27.03.2008 р.

04070 м Київ вул.
Послуги у сфері
Іллінська, 8,
страхування в
(044)4967286
частині проведення
http://www.axaконкретних видів
life.com.ua
страхування,
визначених
законодавством

Звітність

Інформація 07.04.2017
про
акціонерів та
керівництво

всі види

Свідоцтво
про
реєстрацію
фінансової
установи
серія СТ
№213 від
24.06.2004 р.

01032 м. Київ 32,
Послуги у сфері
Жилянська,
страхування в
буд.110,
частині проведення
(044)4941343
конкретних видів
office@metlife.ua
страхування,
визначених
законодавством

Свідоцтво
про
реєстрацію
фінансової
установи
серія СТ №
16 від
21.08.2004
року

Свідоцтво

01004 м. Київ 4,

Послуги у сфері

та
керівництво

Отримані
ліцензії

Отримана
ліцензія

Інформація
про
акціонерів
та
Керівництво

14.06.2017

звітність

Звітність

Отримані

Інформація

26.07.2017

всі види

додатковою
відповідальністю
"ЕКСПРЕС
СТРАХУВАННЯ"

про
реєстрацію
фінансової
установи

Велика
Васильківська,
буд.15/2, (044)
5948702

страхування в
частині проведення
конкретних видів
страхування,
визначених
законодавством

ліцензії

про
учасників
та
керівництво

Приватне
34478248
акціонерне
товариство
"Страхова
компанія "УНІКА
Життя"

Свідоцтво 04112 м. Київ 112, Послуги у сфері
про
Олени Теліги,
страхування в
реєстрацію
буд.6 літ. В,
частині проведення
фінансової
(044)2256006
конкретних видів
установи
www.uniqa.ua
страхування,
серія СТ
визначених
№452 від
законодавством
21.09.2006 р.

Звітність

Отримані
ліцензії

Інформація
про
акціонерів та
керівництво

Товариство з
35429675
додатковою
відповідальністю
"Страхова
компанія "ВіДіСтрахування"

Свідоцтво
08131 Київська
Послуги у сфері
про
обл., Києвострахування в
реєстрацію Святошинський р- частині проведення
фінансової
н, Софіївська
конкретних видів
установи
Борщагівка,
страхування,
серія СТ
Велика Кільцева,
визначених
№511 від
буд.56,
законодавством
26.02.2010 р.
(044)5033555

Звітність

Отримані
ліцензії

Інформація 10.04.2018
Для
про учасників
страхування
та
предметів
керівництво
лізингу, що
реалізуютьс
я в салонах
ВІДІ-груп

Товариство з
33831166
додатковою
відповідальністю
"НІКО
СТРАХУВАННЯ"

Свідоцтво 01103 м. Київ 103, Послуги у сфері
про
вул. Михайла
страхування в
реєстрацію
Бойчука, буд.37, частині проведення
фінансової
оф.(кв.)2,
конкретних видів
установи
(044)2000404
страхування,
серія СТ
визначених
№425 від
законодавством
28.07.2008 р.

Звітність

Отримані
ліцензії

Інформація 31.05.2018
Для
про учасників
З
страхування
19.01.2021 предметів
керівництво акредитація лізингу, що
призупинен реалізуютьс
а
я в салонах
НІКО-груп

Звітність

Отримані
ліцензії

Інформація 23.03.2021
про учасників

ПРИВАТНЕ
33908322
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
"АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ"

Свідоцтво
про
реєстрацію
фінансової
установи
серія СТ
№____ від

03056 м. Київ 56,
вул.

Послуги у сфері
страхування в
Борщагівська, частині проведення
конкретних видів
буд. 154,
страхування,
(044) 502 67 37,
визначених
infо@arsenalзаконодавством

керівництво

26.07.2017

всі види

Для
страхування
предметів
іпотеки,
застав
(предмету

09.12.2005 р.

34538696
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
"КАРДІФ"

Свідоцтво
Послуги у сфері
04070, м. Київпро
страхування в
70, вул. Іллінреєстрацію
частині
проведення
ська, 8
фінансової
конкретних
видів
(044) 4286161
установи
страхування,
ua.cardif@bnppar
серія СТ
визначених
ibas.com
№____ від
законодавством
21.07.2006 р.

Звітність

Отримані
ліцензії

Послуги у сфері
02081, Україна,
страхування в
Київ вул.
частині
проведення
Здолбунівська,
конкретних
видів
7Д, корпус Г.
страхування,
+38 044 537 58
визначених
00

Звітність

Отримані
ліцензії

Свідоцтво
Послуги у сфері
01054, м. Київ,
про
страхування в
вул. Бульварнореєстрацію Кудрявська, буд. частині проведення
фінансової
конкретних видів
33
установи
страхування,
08002155553
серія СТ
визначених
законодавством
№170 від
21.08.2004 р.

Звітність

ПУБЛІЧНЕ
00034186 Свідоцтво
АКЦІОНЕРНЕ
про
ТОВАРИСТВО
реєстрацію
«НАЦІОНАЛЬНА
фінансової
АКЦІОНЕРНА
установи
СТРАХОВА
серія СТ
КОМПАНІЯ
№331 від
«ОРАНТА»
21.08.2004 р.

АКЦІОНЕРНЕ 16285602
ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
«ІНГО»

Приватне
22868348
акціонерне
товариство
«Страхова
компанія «Євроінс
Україна»

лізингу)
фізичних
осіб

stahovanie.com

Свідоцтво
про
реєстрацію
фінансової
установи
серія СТ
№236 від
21.08.2004
____ р.

Інформація 29.06.2021 Страхуванн
про учасників
я
незаставног
керівництво
о майна

Інформація
про
акціонерів

14.06.2022

Для
укладання
договорів
ОСЦПВ

06.09.2022

Для
укладання
договорів
ОСЦПВ

06.09.2022

Для
укладання
договорів
ОСЦПВ

керівництво

законодавством

Послуги у сфері
03150, м. Київ,
страхування в
вул. Велика
Васильківська, частині проведення
конкретних видів
102
страхування,
+380445290894
визначених
законодавством

Отримані
ліцензії

Інформація
про
акціонерів
керівництво

Звітність

Отримані
ліцензії

Інформація
про
акціонерів
керівництво

