
Додаток 3
            

Інформація щодо структури активів в частині прав вимоги до перестраховиків та дотримання нормативу платоспроможності та

достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів  ТДВ СК «Кредо»  станом на31.12.2019р.
                                                                                                                                                                      (назва СК, код за ЄДРПОУ)

Види страхування

Всього,
(3)+(4)+
(8), тис.

грн

Права вимоги до перестраховиків, із них:

до
перестраховиків у
резерві заявлених,
але не виплачених
збитків, та резерві
належних виплат

страхових сум,
тис. грн

до перестраховиків-резидентів (за виключенням прав
вимог у резерві заявлених, але не виплачених

збитків, та резерві належних виплат страхових сум)

до перестраховиків-нерезидентів (за
виключенням прав вимог у резерві

заявлених, але не виплачених збитків, та
резерві належних виплат страхових сум)

сума, тис.
грн

назва
перестраховика 

код за
ЄДРПОУ 

рейтинг
фінансової
надійності

перестраховика-
резидента (із
зазначенням
рейтингового

агентства)

сума,
тис. грн

назва
перестраховика 

код країни  та її
рейтинг  (для

перестраховика-
нерезидента із
зазначенням
рейтингового

агентства)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Окремі види страхування всього, із них:

1.2. обов’язкове авіаційне страхування цивільної 
авіації;
1.3. обов’язкове страхування відповідальності 
морського перевізника та виконавця робіт, 
пов’язаних із обслуговуванням морського 
транспорту, щодо відшкодування збитків, 
завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, 
іншим користувачам морського транспорту та 
третім особам;
1.4. обов’язкове страхування об’єктів космічної 
діяльності (наземна інфраструктура), перелік 
яких затверджується Кабінетом Міністрів 
України за поданням Національного космічного 
агентства України;



1.5. страхування цивільної відповідальності 
суб’єктів космічної діяльності;
1.6. обов’язкове страхування об’єктів космічної 
діяльності (космічна інфраструктура), які є 
власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з 
підготовкою до запуску космічної техніки на 
космодромі, запуском та експлуатацією її у 
космічному просторі;
1.7. обов’язкове страхування відповідальності 
щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до 
запуску космічної техніки на космодромі, 
запуском та експлуатацією її у космічному 
просторі;
1.8. страхування відповідальності власників 
водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника);

1.9. страхування повітряного транспорту;

1.10. страхування відповідальності власників 
повітряного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника);
1.11. страхування водного транспорту 
(морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту);
1.12. обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних 
транспортних засобів (за внутрішніми 
договорами);
1.13. обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних 
транспортних засобів (за міжнародними 
договорами);
1.14. страхування сільськогосподарської 
продукції;
1.15. страхування наземного транспорту (крім 
залізничного);
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222,2 ПрАТ СК 
«Страхові 
Гарантії»

21957067

1.16. медичне страхування (безперервне 
страхування здоров’я);

2. Обов’язкове страхування цивільної 
відповідальності оператора ядерної установки
за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна 
внаслідок ядерного інциденту.

3.     Страхування життя.

4.     Інші види страхування, не зазначені у пунктах
1-3.
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Керівник

____________________
(підпис)

В.В. Кривцун
         (ініціали, прізвище)

Головний 
бухгалтер

____________________
(підпис)

Л.В. Коваль
         (ініціали, прізвище)


