
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 Правлiння       Фiдзiна Тарас Валерiйович 

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

  М.П.  
05.04.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА-УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

36000, м. Полтава , Пушкiна, 47 

4. Код за ЄДРПОУ 

13934129 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0532503035 0532503035 

6. Електронна поштова адреса 

v.dykuha@salamandra.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 67(2572) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 07.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
https://www.salamandra.ua/ в мережі Інтернет 05.04.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

Зміст інформації: 

Дата прийняття рiшення про припинення фiлiї емiтента – 04.04.2017р. 

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення – Правлiння ПрАТ «Страхова компанiя "Саламандра-Україна»  

Причини прийняття рiшення – у звязку з виробничою необхiднiстю; 

Найменування та мiсцезнаходження представництва, що було припинено -  

КРЕМЕНЧУЦЬКА ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "САЛАМАНДРА-УКРАЇНА", 

мiсцезнаходження: 39614, Полтавська обл., мiсто Кременчук, Автозаводський район, вул. Женерала Жданова, будинок 12; 

Функцiї, якi представництво виконувало: 

- укладання договорiв страхування на пiдставi отриманих лiцензiй ПрАТ «СК «Саламандра-Україна»; 

- здiйснення оцiнки майна, що має страхуватися, а також переоцiнку ранiше застрахованого майна. 

- самостiйне створення агентську мережу; 

- письмово погодження з Товариством умов укладання агентських договорiв. Ведення облiку усiх договорiв страхування укладених на 

пiдставi агентських угод; 

- надання консультацiї з питань страхової дiяльностi клiєнтам Товариства. 

- проведення рекламної роботи у межах кошторису Фiлiї, спрямовану на пiдвищення авторитету Товариства та розширення кола його клiєнтiв. 

 


