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Загальний друк

Контрольна сума 68AD0F327284EDBA9122B3C494951E1104A43B6F
Додаток 1
до Порядку складання звітних даних страховиків

Реквізити
Повне найменування (українською мовою)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Телефон/факс з зазначенням коду ММТЗ
Прізвище, ім'я, по батькові керівника
Організаційно-правова форма
Головний бухгалтер, ПІБ
Місцезнаходження: поштовий індекс, адреса
Телефон, факс
Електронна пошта (за наявності)
Реєстраційний номер в Державному реєстрі
фінансових установ
Участь в об'єднанні фінансових установ (назва
об'єднання)

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"КРЕДО"
13622789
061 2899066
Кривцун Віктор Віталійович
Товариство з додатковою відповідальністю
Коваль Лариса Василівна
69068 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ,
МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ПРОСПЕКТ
МОТОРОБУДІВНИКІВ, буд.34
061 2899066 ,2899063
m_credo@a-teleport.com
11100421
Моторне (Транспортне) Страхове Бюро України

п/р UA733139570000000265093011039 в Філії
ЗОУ АТ "Ощадбанк" , МФО 313957, код ЄДРПОУ
13622789
Кількість штатних працівників
32
Кількість агентів-юридичних осіб
9
Кількість агентів-фізичних осіб
53
Кількість працівників
32
Номери отриманих ліцензій та дати їх видачі
Ліцензія
Номер
Дата
Страхування від нещасних випадків
АЕ 198539
11.02.2013
Медичне страхування (безперервне страхування
АЕ 198543
11.02.2013
здоров'я)
Страхування здоров'я на випадок хвороби
АЕ 198548
11.02.2013
Страхування залізничного транспорту
розпорядження №2474
29.09.2016
Страхування наземного транспорту (крім
АЕ 198541
11.02.2013
залізничного)
Страхування водного транспорту (морського
АЕ 198550
11.02.2013
внутрішнього та інших видів водного транспорту)
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АЕ 198532
11.02.2013
Страхування від вогневих ризиків та ризиків
АЕ 198529
11.02.2013
стихійних явищ
Страхування майна (іншого, ніж передбачено
АЕ 198546
11.02.2013
пунктами 7-12)
Страхування цивільної відповідальності
власників наземного транспорту (включаючи
розпорядження №2474
29.09.2016
відповідальність перевізника)
Банківські реквізити
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Страхування фінансових ризиків
Страхування відповідальності власників водного
транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)
Страхування відповідальності перед третіми
особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14
цієї статті)
Страхування кредитів (у тому числі
відповідальності позичальника за непогашення
кредиту)
Страхування медичних витрат
Страхування сільськогосподарської продукції
Особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті
Авіаційне страхування цивільної авіації
Страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів (за внутрішніми
договорами)
Медичне страхування
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)
Страхування цивільної відповідальності
оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка
може бути заподіяна внаслідок ядерного
інциденту
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 санітарноепідеміологічного характеру
Страхування відповідальності суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів
Страхування цивільної відповідальності громадян
України, що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю, за шкоду, яка може
бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок
володіння, зберігання чи використання цієї зброї
Страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування
Страхування цивільно-правової відповідальності
приватного нотаріуса
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АЕ 198534

11.02.2013

АЕ 198531

11.02.2013

АЕ 198537

11.02.2013

АЕ 198547

11.02.2013

АЕ 198545
розпорядження №2474

11.02.2013
29.09.2016

АЕ 198542

11.02.2013

АЕ 198533

11.02.2013

АЕ 198629

26.02.2013

АЕ 198544

11.02.2013

АЕ 198536

11.02.2013

АЕ 198538

11.02.2013

АЕ 198549

11.02.2013

АЕ 198540

11.02.2013

АЕ 198530

11.02.2013

АЕ 198535

11.02.2013

розпорядження №2093

01.09.2016
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