
 

 

 

ВІДОМОСТІ  

про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача 

фінансових послуг станом на 11 червня 2021 року 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ПЗУ УКРАЇНА” (далі - 

надавач фінансових послуг) 
                         (повне найменування надавача фінансових послуг) 

 

Таблиця 1 

№ 

з/

п 

Прізвище, 

ім'я та по 

батькові або 

повне 

найменуванн

я остаточного 

ключового 

учасника 

Тип 

особ

и 

Чи є 

особа 

власник

ом 

істотної 

участі в 

надавачі 

фінансо

вих 

послуг 

Інформація 

про особу 

Участь особи в надавачі фінансових 

послуг, % 

Опис 

взаємозв'язк

у особи з 

надавачем 

фінансових 

послуг 

пряма опосередк

ована 

сукупна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Акціонерне 

товариство 

"Поишехни 

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 

 83.229222  8.970937 92.200159   Акціонер, 

що володіє 

часткою в 

розмірі 

прямої 

участі 

83.229222%,  

опосередеов

аної участі 

через ПрАТ 

«СТРАХОВ

А 

КОМПАНІЯ  

«ПЗУ 

УКРАЇНА 

СТРАХУВА

ННЯ 

ЖИТТЯ»  у 

розмірі 

8.965590 % 

та 

опосередеов

аної участі 

через АТ 

Додаток 2 

до Положення про вимоги до структури 

власності надавачів фінансових послуг 

(підпункт 2 пункту 34 розділу IV) 



«Повшехни 

Заклад 

Убезпечень 

на Жиче» у 

розмірі 

0.005347 % і 

є публічною 

компанією, 

що створена 

за 

законодавст

вом 

Республіки 

Польща, 

акції якої 

включені до 

біржових 

списків 

(пройшли 

процедуру 

лістингу) і 

допущені до 

торгів у 

регульовано

му сегменті  

Варшавської 

фондової 

біржі 

(створена за 

законодавст

вом 

Республіки 

Польща. 

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 3 

1  Акціонерне товариство "Поишехни заклад 

убезпечень" (AT Powchehny Zaklad Ubespieczen)   

1)53.472255х16.766809=8.965590       

2)100х0.005347=0.005347    
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