Перелік послуг, які надає ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», код за ЄДРПОУ 33908322, порядок та умови їх
надання (інформація розміщена на виконання вимог п.1, ч.1, ст.12 Закону України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»):
1. Добровільне страхування від нещасних випадків, ліцензія АЕ № 198592 від 21.02.2013 р.;
2.
Добровільне страхування сільськогосподарської діяльності, ліцензія АЕ № 552560 від
26.08.2014р.;
3. Добровільне страхування повітряного транспорту, ліцензія б /н від 12.01.2016 р.;
4. Добровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника), ліцензія б/н від 12.01.2016 р.;
5. Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), ліцензія АЕ №198598 від
21.02.2013 р.;
6. Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника), ліцензія АЕ №284079 від 04.10.2013 р.;
7. Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за
непогашення кредиту), ліцензія АЕ №198586 від 21.02.2013 р.;
8. Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, ліцензія АЕ
№198580 від 21.02.2013 р.;
9. Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби, ліцензія АЕ № 198585 від
21.02.2013 р.;
10. Добровільне страхування фінансових ризиків, ліцензія АЕ №198597 від 21.02.2013 Р4
11. Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного), ліцензія АЕ №198590
від 21.02.2013 р.;
12. Добровільне страхування залізничного транспорту, ліцензія АЕ №198584 від 21.02.2013 р.;
13. Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів
водного транспорту), ліцензія АЕ №198581 від 21.02.2013 р.;
14. Добровільне страхування медичних витрат, ліцензія АЕ №198588 від 21.02.2013 р.;
15. Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я), ліцензія АЕ
№284205 від 11.12.2013 р.;
'
16. Добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного
транспорту (морського, внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу
(вантажобагажу), ліцензія АЕ №198587 від 21.02.2013 р.;
17. Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного
транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника), ліцензія АЕ №198593 від 21.02.2013 р.;
18.
Добровільне страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника), ліцензія б/н від 09.07.2019 р. (Розпорядження
НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 1282 від 09.07.2019 р);
19. Добровільного страхування цивільно - правової відповідальності арбітражного керуючого за
шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, ліцензія б/н від 16.04.2020
р. (Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 738 від 16.04.2020 р.);
20. Добровільного страхування судових витрат, ліцензія б/н від 16.04.2020 р. (Розпорядження
НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 739 від 16.04.2020 р);
21. Добровільного страхування інвестицій, ліцензія б/н від 16.04.2020 р. (Розпорядження
НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 739 від 16.04.2020 р);
22. Добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій, ліцензія б/н від
16.04.2020 р. (Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 739 від 16.04.2020 р.);
23. Обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації, ліцензія б/н від 12.01.2016 р.;
24. 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), ліцензія АЕ №198594 від
21.02.2013 р.;
25. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, за шкоду яка може бути заподіяна
третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї, ліцензія АЕ
№522559 від 26.08.2014 р.;
26. Обов’язкове медичне страхування, ліцензія б/н від 26.11.2015 р.;
27. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, ліцензія АЕ
№198589 від 21.02.2013 р.;
28.
Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування, ліцензія АЕ №198596 від 21.02.2013 р.;
29. Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, ліцензія
б/н від 26.11.2015 р.;
30. 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, ліцензія АЕ №198583 від
21.02.2013 р.;
31.
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, ліцензія АЕ №198582 від 21.02.2013 р.;
32. Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів туристичної діяльності за шкоду,
заподіяну життю чи здоров’ю туриста або його майну, ліцензія б/н від 26.11.2015 р.;
33. Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів, ліцензія АЕ
№198591 від 21.02.2013 р.;
34. Обов’язкове страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки
відповідальності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім
особам, ліцензія б/н від 09.07.2019 р. (Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 1282 від
09.07.2019 р.) (не діє у зв’язку із виключенням п.47 частини першої статті 7 на підставі Закону
України «Про страхування» 2740-VIII від 06.06.2019 року, що набув чинності 03.07.2020 року).
Порядок та умови надання послуг ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ.» (надалі - «Страхова компанія»),
розкривається в правилах відповідного виду добровільного страхування, які розміщенні на
сайті Страхової компанії за наступним посиланням: https://arsenal-ic.ua/paee/pro- kompaniyu,
та згідно Постанов Кабінету Міністрів України, які затверджують та регулюють порядок
і правила здійснення відповідного виду обов’язкового страхування.

