
Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури 

власності надавачів фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 

ВІДОМОСТІ 

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача 
фінансових послуг станом на 24 січня 2022 року 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЗУ УКРАЇНА 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" (далі - надавач фінансових послуг) (повне найменування надавача 

фінансових послуг) 

Таблиця 1 
 

№ 

з/ п 

Прізвище, ім'я 

та по батькові 

або повне 

найменування 

остаточного 

ключового 

учасника 

Тип 

особи 

Чи є особа 

власником 

істотної 

участі в 

надавачі 

фінансових 

послуг 

Інформація 

про особу 

Участь особи в надавачі 

фінансових послуг, % 

Опис 

взаємозв'язку 

особи з 

надавачем 

фінансових 

послуг 

пряма опосеред 

кована 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Акціонерне 

товариство 

"Повшехни 

заклад 

убезпечень" 

(AT 

Powchehny 

Zaklad 

Ubespieczen) 

юо Так 00133, 

Польща, 

Варшава, 

Алея Яна 

Павла II, 24 

(city Warsaw, 

Aleja of Jan 

Paul II) 

KRS- 

0000009831 

53.472255 
 

46.527744 99.999999 Акціонер, що 

володіє 

часткою 

прямої участі 

у розмірі 

53,472255%,  

опосередкова

но володіє 

через  ПрАТ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ  

«ПЗУ 

УКРАЇНА» 

(83,229222%), 

яке володіє 

прямою 

участю  у 

розмірі 

46,522397% в 

ПрАТ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ  

«ПЗУ 

УКРАЇНА 

СТРАХУВА

ННЯ 

ЖИТТЯ». 



        Опосередкова

но володіє 

через ПрАТ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ  

«ПЗУ 

УКРАЇНА» 

(83,229222%), 

яке прямо 

володіє 

46,522397% в 

ПрАТ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ  

«ПЗУ 

УКРАЇНА 

СТРАХУВА

ННЯ 

ЖИТТЯ», яке 

володіє 

9,001678% в 

ПрАТ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ  

«ПЗУ 

УКРАЇНА», 

що прямо 

володіє 

46,522397% в 

ПрАТ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ  

«ПЗУ 

УКРАЇНА 

СТРАХУВА

ННЯ 

ЖИТТЯ». 

Через АТ 

«Повшехни 

Заклад 

Убезпечень 

на Жиче» 

(100%), яке 

прямо 

володіє 

0,005347% в 

ПрАТ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ  

«ПЗУ 

УКРАЇНА 

СТРАХУВА

ННЯ 

ЖИТТЯ». 



         Через АТ 

«Повшехни 

Заклад 

Убезпечень 

на Жиче» 

(100%), яке 

володіє 

0,003967%  

ПрАТ 

«СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ  

«ПЗУ 

УКРАЇНА», 

яке прямо 

володіє 

46,522397% .   

Розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в надавачі 

фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1) 

Таблиця 2 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи 

Розрахунок 

1 2  

= 

= 
1 Акціонерне товариство "Повшехни заклад 

убезпечень" (AT Powchehny Zaklad 

Ubespieczen) 

53.472255 + 46.527744 = 99.999999 

 

= 

 

 

 

=== 

 

=46.522397=38.720229 

2)100x0.003967=0.003967 

Генеральний директор  
(посада / реквізити документа, на 

підставі якого діє відповідальна особа 

/ уповноважений представник 

надавача фінансових послуг) 
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