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АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Адреса: 03056, Украiна, м. Киiв, вул. Борщагiвська, 6. 154
тел.: О (44) 500-37-60, О (44) 502-67-37, факс: О (44) 502-67-30
р/р 2650001412254 в ПАТ "КРЕДОБАНК", м. Киiв,
МФО 325365, код €.ДРПОУ 33908322

Наказ

;/49

м. Ки"iв
Про скасування довiреностi

О1 серпия 2018 року

Вiдповiдно до ст. ст. 246-249 Цивiльного кодексу Укра"iни, з метою забезпечення нормально·�
громадсько"i дiяльностi ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» i у зв'язку з виробничою
необхiднiстю
НАКАЗУЮ
Скасувати довiренiсть вiд 01 серпия 2018 року за №010318-26, видану без права
передоручення Жаворонковiй Свiтланi €вгенiвнi (паспорт cepi"i ВМ 474362, виданий «17»
сiчня 1998 р. Богунським РВ УМВС Укра"iни в Житомирськiй областi, що проживас за
адресою: м. Житомир, вул. Домбровського, б.17, кв.1) для виконання таких функцiй: дiй вiд
iменi та в iнтересах Товариства щодо пiдписання договорiв страхування (страхових полiсiв)
у межах шмпш:
Лiмiт максимально'i
№
Вид страхування
страховоi' суми на один
об'скт. rnн.
Добровiльне страхування майна юридичних осiб 1. житлова, нежитлова нерухомiсть, оздоблення примiщень,
3 ООО 000,00
незавершене будiвництво, обладнання, товари в оборотi
Добровiльне страхування майна фiзичних осiб - житлова,
нежитлова нерухомiсть, оздоблення примiщень,
1 500 000,00
2. незавершене будiвництво, побутова технiка, домашнс
майно
3. Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм
залiзничного)
4.

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
позичальникiв банку

5.

Добровiльне страхування вантажiв i багажу
(вантажобагажу)

6.

1 ООО 000,00
1 ООО 000,00
500 000,00

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
.

.

.

Обов'язкове страхування предмета шотеки вщ ризиюв
7. випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування - юридичних осiб
Обов'язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв
8. випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування - фiзичних осiб
Добровiльне страхування цивiльноУ вiдповiдальностi
9.
власниюв наземного транспорту
10. Добровiльне страхування спецтехнiки
Добровiльне страхування загально-цивiльноi·
11. вiдповiдальностi, що виникас внаслiдок володiння
(експлуатацi"i) майном
Добровiльне страхування медичних· витрат пiд час
12.
подорож1

80 000,00 на ОДНОГО
застрахованого
3 ООО 000,00
1 ООО 000,00
500 000,00
1 ООО 000,00
500 000,00
50 000,00 у.о.

---

1 (oana) rr4cqr{a
13.

06os'qsxoBe crpaxyBauur queilr,Ho-[paBoBoi
siAuosiAanluocri rrpHBarHoro Horapiyca

uiHinamnux

poannipin sapo6itroi rlJlarr,r Ha
AeHb yKJraAaHH' AOTOBOpy

cTpixyBaHH,
O6on'sgr<oBe crpaxyBanHs uusimuo-upanonoi
14. silnosilanrsocri nnacuur<in Ha3 eMHr.rx rpaH crr oprHr,rx

:aco6ie
O6os' sgxose oco6ucre crpaxyBann.a npaqisnuKis siAor\,{.roi
(xpir*,r rux, rri npaqlororb B ycraHoBax i opranisarlisx, uo
15.

16.

$iHaHcyrorscr s flepxaBHoro 6rc4Nery YrpaiHra) ra
cimcrroi noNeNnoi oxopoHr.r i qnenig .uo6ponimnrax
noxexHr,rx AppKI4H (rorraaHa)
O6os'qsxoee oco6uc're crpaxyBaHns si.( HeulacHr.rx
Ha rpaHcrropd (noaii)

Br.rfl a.qKrB

O6on'sgrose crpaxyBaHHs eiAnosiAamirocri cy6'errin
nepeBe3eHHg se6egneqHr{x BaHTaxin Ha sr4naAoK HacraHH,
17.
Herarr4 BHr4x nacriAxis niA qac nepeBe3eHHs He6egne.rHr4x
saHraxie

18.

O6os'q:roBe crpaxyBaHHq uueimnoi siAnosiAanrHocri
rpoMaAqH YxpaiHu, rrlo Malorb y BnacHoMy vra inurorvry
3aKoHHoMy soro.{iHHi :6poro, 3a rrrKoAy, xxa uoNe 6yrn
:anoAi.f,Ha rperifi oco6i a6o if rr,raftuy euacriAox norogiuna,
: 6 ep irartrr qr,r Br4Kopr,rcraHH.rr qiei a6poi

19.

O6os'q:xoBe crpaxyBaHHq rlIlsimHoi siAnoai4amHocri
cy6'ercrin rocrroAaploBaHH.f, 3a rxKoAy, rr<a naoxe 6yra
sanoAiqna noxexaMr4 ra anapimrapr na o6'errax niAsraueuoi
ue6e:nexu. BKJrroqaloqH noxexoeu6yxoHe6esne.rHi o6'erru
ra o6'eKru, rociloAapcrra girrsHicrr Ha rKr4x Moxe
rpr43Becrr4 4o anapifi eKorori.rHoro i canirapnoenineuio.noriqnoro xaparrepy

v BIAnoBIAHOCTI

AO qr4HHOrO
3aKOHOAaBCTBa, IqO

pernaMeHrye qefi nu4

crpaxyBaHH,

B,raHxosi rporpaMr4 crpaxyBaHnq : (APCEHAJI20.

KBAPTI4PA), (APCEHAI-EyAI4HOK), (APCEHAJIMAIZHO), (EI43HEC-MAIZHO), (APCEHAJIf OCIOAAPCTBO), ( IIACIOPT), (BE3IIEKA BOAIfl)

3riano

3

rporpaMorc

cTpaxyBaHrur

2. Haqamsr4Ky ynpaBrinnq opranieaqii po6oru perioua;rrHoi rraepexi APPM noniAouuru npo
cKacyBaHHr 4onipenocri na eireKTpoHHy aApecy Xanoponrosoi Csirranu eereHisHu.

3. Xanoponroeifi CeirraHi €ereHinHifi, noBepHyru opuriuan 4onipeuocti .uo rcpr,rAr4rrHoro

renapraMeHry IIPAT (CK (APCEHAJI CTPAXyBAHHT).

4. lupexropy AenapraMeHry intfoprraaqifiuzx rexsolorift noeirol.rr.rru rpo cKacyBaHH,
4osipeHocri vepe: o$iuifinzfi caftr |IPAT (CK (APCEHAJI CTPAXyBAHH-fl) ra ga6egne.{r4rpr
@ircauiro orpr4MaHHq norigorr.r.neHHfl npo cKacyBaHHr 4onipenocri XaeopoHronoi Cniuanu
eereHinHra :aco6alru eneKTponHoro 3n'r3ry.

TIPAT (CK (APCEHAJI CTPAXYBAHTIfl)
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M.A. Tyr

