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Бази даних
20842474 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"
Інформація про емітента
Cкорочена

ПАТ "СК "КРАЇНА"

назва:
ЄДРПОУ:

20842474

Юридична

04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А

адреса:
Зареєстрований:

Подільська районна у м. Києві державна адміністрація, 08.08.1994

КОАТУУ:

8038500000 (ПОДІЛЬСЬКИЙ р-н)

Галузева

65.12

належність (1):
Галузева

65.20

належність (2):
Галузева

66.22

належність (3):

Підприємницька діяльність у сфері страхування на підставі виданих Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг) ліцензій:
1) 18.09.2013 АЕ № 284071 Обов`язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;
2) 07.04.2010 АВ № 528580 Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту(морського внутрішнього
та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];
3)26.12.2012 АЕ № 190488 Добровільне страхування залізничного транспорту;
4)18.02.2011 АГ № 569471 Обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
5) 07.04.2010 АВ № 528583 Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного
транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)];
6) 07.04.2010 АВ № 528579 Добровільне страхування фінансових ризиків;
7) 07.04.2010 АВ № 528582 Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
8) 22.12.2010 АГ № 569185 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;
9) 07.04.2010 АВ № 528584 Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника);
10) 07.04.2010 АВ № 528586 Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного);
11) 07.04.2010 АВ № 528587 Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
12) 02.04.2010 АВ № 533010 Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров`я);
13) 02.04.2010 АВ № 533009 Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
14) 02.04.2010 АВ № 533008 Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);
Ліцензія:

15) 02.04.2010 АВ № 533006 Добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби;
16) 07.04.2010 АВ № 528592 Добровільне страхування медичних витрат;
17) 07.04.2010 АВ № 528591 Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному
володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
18) 07.04.2010 АВ № 528590 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);
19) 07.04.2010 АВ № 528589 Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
20) 02.04.2010 АВ № 533007 Добровільне страхування від нещасних випадків;
21) 07.04.2010 АВ № 528585 Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
22) 07.04.2010 АВ № 528588 Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
23) 08.05.2015 АЕ № 641857
Добровільне страхування сільськогосподарської продукції;
24) 13.10.2015 Н/В
Добровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
25) 15.09.2015 Н/В
Обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
26)18.08.2016 Н/В
Обов`язкове страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути
заподіяна третім особам;
27) 18.08.2016 Н/В
Обов`язкове авіаційне страхування цивільної авіації., 08.08.1994

Керівник:

Наконечний Олександр Васильович, Голова Правління , тел.: (044) 590-48-00

Контактна

Баєр Тетяна Володимирівна, тел.: (044) 590-48-00

особа:
Електронна
поштова адреса:

Інформація 10 та більше %
Дані станом на 3 кв 2017 р.
Депозитарій

ЕДРПОУ

Власник

Назва

Цінні папери
Вид, форма

Вид

Найменування, код ЄДРПОУ, країна

особи

випуску та форма
існування

Від
загальної

Номінальна

Кількість

кількості

1.29

32937383

49.9960

1.29

14971511

22.7254

вартість

(%)

за даними депозитарної установи - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай Бі Кепітал"(Код за ЄДРПОУ: 39650290)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
-

-

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

юридична

ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ",

Акція проста
бездокументарна
іменна

33549199,
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
-

-

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

юридична

ФОНД "ВІК",

Акція проста
бездокументарна
іменна

34294509,

Архів інформації 10 та більше %
Річна інформація (XML)
Особлива інформація (XML)
Річна інформація
Повідомлення емітентів
Hерегулярна інформація
Річна інформація (Архів)
Hерегулярна інформація (архів)
Інформація щодо вчинених правочинів поза фондовою біржею
Друковані видання
Біржовий курс
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