
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, 

наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Голова Правління       Ланська Олена Володимирівна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

21.07.2016 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ" 

2. Організаційно-правова форма 

емітента 
Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження емітента 65011 Одеса Успенська, 44 

4. Код за ЄДРПОУ 33946038 

5. Міжміський код та телефон, факс (0482)330041 (0562)333452 

6. Електронна поштова адреса 
 

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.07.2016 

 
(дата) 

2. Повідомлення д/н Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 
 



опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://icarsenal.od.ua в мережі Інтернет 
 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 

Зміст інформації: 

Cтворення відокремленого підрозділу «ВІДДІЛЕННЯ № 1 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»» Для покращення діяльності Товариства 20 

липня 2016 року Засіданням Правління ПрАТ СК «АРСЕНАЛ» (Протокол засідання правління № 1/07 від 20 липня 2016 року)було прийнято рішення про створення відокремленого 

підрозділу «ВІДДІЛЕННЯ № 1 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»» - Найменування: Відокремлений підрозділ «ВІДДІЛЕННЯ № 1 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»» , місцезнаходження за адресою: Україна, 65009, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, будинок 25. 
Відділення створюється і діє для забезпечення частини діяльності Товариства та не має статусу юридичної особи. Пошук потенційних страхувальників для укладання договору 

страхування (полісу, сертифікату). Функції: Надання страхувальникам інформації про діяльність Товариства; Ознайомлення страхувальників з особливостями страхових послуг, 

роз’яснення можливостей укладання договору страхування (полісу, сертифікату) з Товариством, з різними умовами; Збір попередньої інформації про страховий ризик, страхувальника з 

метою надання Товариству більш повної інформації про прийняті на страхування страхові ризики, а також обгрунтування розмірів страхових платежів, страхових сум та франшиз. 
Підготовка та/або оформлення документів, необхідних для укладання договору страхування (полісу, сертифікату);Укладання від імені та в інтересах Товариства договорів страхування 

(полісів, сертифікатів).; Забезпечення своєчасного одержання Товариством будь-якої інформації щодо істотних змін умов ризику протягом дії договору страхування (полісу, сертифікату); 

Виконання затвердженого плану продажів страхових продуктів та інших показників, встановлених розпорядчими документами стосовно діяльності Відділення; Введення договорів 

страхування в базу даних 1С, що укладаються Відділенням; Контроль за зберіганням та раціональним використанням бланків полісі в суворої звітності; Взаємодія зі страховими агентами; 
Організація збору та своєчасного відправлення до головного офісу Товариства повного пакету документів по страхових випадках; Реєстрація страхових випадків в базі даних 1С; 

Виконання інших функцій та обов’язків, встановлених стосовно Відділень розпорядчими документами та внутрішніми положеннями Товариства. Призначено директором відокремленого 

підрозділу «ВІДДІЛЕННЯ № 1 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»» - Яценко Олексій Олександрович 
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