
Відомості про ліцензії та дозволи, видані ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»

Страхова діяльність у формі добровільного

1 АВ №584488 14.06.2011 13.09.2007 1790-пл від 14.06.2011

страхування майна (крім залізничного, 
наземного, повітряного, водного 
транспорту (морського внутрішнього та 
інших видів водного транспорту), вантажів 
та багажу (вантажобагажу) 

чинна -

2 АВ №584486 14.06.2011 15.05.2008
№1790-пл від 

14.06.2011
страхування залізничного транспорту чинна -

3 АВ №584490 14.06.2011 22.11.2005
№1790-пл від 

14.06.2011
страхування наземного транспорту (крім 
залізничного)

чинна -

4 АВ №584491 14.06.2011 27.12.2007
№1790-пл від 

14.06.2011
страхування від нещасних випадків чинна -

5 АВ №584493 14.06.2011 27.12.2007
№1790-пл від 

14.06.2011

страхування відповідальності перед 
третіми особами (крім цивільної 
відповідальності власників наземного 
транспорту, відповідальності власників 
повітряного транспорту, відповідальності 
власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника))

чинна -

6 АВ №584482 14.06.2011 27.12.2007
№1790-пл від 

14.06.2011
страхування вантажів та багажу 
(вантажобагажу)

чинна -

7 АВ №584485 14.06.2011 13.09.2007
№1790-пл від 

14.06.2011
страхування від вогневих ризиків та 
ризиків стихійних явищ

чинна -

8 АВ №584495 14.06.2011 13.09.2007
№1790-пл від 

14.06.2011
страхування фінансових ризиків чинна -

9 АВ №584489 14.06.2011 27.12.2007 №1790-пл
медичне страхування (безперервне 
страхування здоров’я)

чинна -

10 АВ №584484 14.06.2011 27.12.2007
№1790-пл від 

14.06.2011

страхування цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника)

чинна -

11 АВ №584487 14.06.2011 27.12.2007
№1790-пл від 

14.06.2011
страхування  здоров'я на випадок хвороб чинна -

12 24.09.2015 №2303 від 24.09.2015
страхування кредитів (у тому числі 
відповідальності позичальника за 
непогашення кредиту)

чинна -

13 29.12.2015 №3510 від 29.12.2015страхування медичних витрат чинна -

Страхова діяльність у формі добровільного

1 АВ №584483 14.06.2011 27.12.2007
№1790-пл від 

14.06.2011

страхування відповідальності суб’єктів 
перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків 
при перевезенні небезпечних вантажів

чинна -

2 АВ №584492 14.06.2011 15.05.2008
№1790-пл від 

14.06.2011
особисте  страхування від нещасних 
випадків на транспорті

чинна -

3 АВ №584494 14.06.2011 27.12.2007
№1790-пл від 

14.06.2011

особисте страхування працівників відомчої 
(крім тих, які працюють в установах і 
організаціях, що фінансуються з 
Державного бюджету України) та сільської 
пожежної охорони і членів добровіьних 
пожежних дружин (команд)

чинна -

4 АВ №584496 14.06.2011 27.12.2007
№1790-пл від 

14.06.2011

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

чинна -

5 АВ №594094 10.10.2011 22.09.2011
№2837-лр від 

14.09.2011

страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних 
транспортних засобів

чинна -

6 АВ №594279 06.02.2012 26.01.2012
№252-лр від 
23.01.2012

страхування предмета іпотеки відризиків 
випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування

чинна -

7 29.12.2015№3510 від 29.12.2015
страхування цивільно-правової 
відповідальності приватного нотаріуса

чинна -

8 23.06.2016№1394 від 23.06.2016

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                                 

чинна -

9 23.06.2016№1394 від 23.06.2016 Авіаційне страхування цивільної авіації                                                                                                           чинна -

Назва виду страхування
Статус ліцензії (чинна ліцензія, 

анульована ліцензія)
Дата анулювання ліцензії

Інформація про тимчасове 
зупинення ліцензії 

Всі ліцензії, видані ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» на здійснення страхування, є безстроковими

Інформація про 
переоформлення ліцензії (дата 
переоформлення, серія та 
номер (за наявності) 

переоформленої ліцензії)

№ 
з/п

Серія, № 
ліцензії

Дата видачі 
ліцензії

Дата початку 
дії ліцензії

Номер і дата 
прийняття рішення 
про видачу ліцензії


