
Перелік надавачів допоміжних послуг лізингоодержувачу* 
(*надавачі допоміжних послуг відповідають вимогам, встановленним Положенням про впорядкування діяльності з надання супровідних послуг на 

ринку фінансового лізингу, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 29 грудня 2021 року № 156) 

 
Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія «Універсальна» 
Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) 20113829 
Місцезнаходження: 01133, м.КИЇВ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, будинок 9. 
Веб-сайт компанії: https://universalna.com 
Перелік основних допоміжних послуг (в тому числі, але не виключно): 

• страхування, окрім страхування життя; 

• транспортне страхування: 
 добровільне страхування наземного транспорту «КАСКО»; 
 обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту (ОЦПВ); 
 добровільне страхування  цивільної відповідальності власників наземного транспорту; 
 добровільне страхування водія та пасажирів від нещасних випадків на транспорті. 
Ліцензія: АГ №569719 від 23.03.2011р., АГ №569725 від 23.03.2011р., АГ №569710 від 23.03.2011р., АГ №569722 
від 23.03.2011р., АГ №569709 від 23.03.2011р., АГ №569723 від 23.03.2011р., АГ №569713 від 23.03.2011р., видані 
Державною комісією з  регулювання ринків фінансових послуг України. 
 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» (ПрАТ «СК «ВУСО») 
Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) 31650052 
Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 31 
Веб-сайт компанії: https://vuso.ua 
Перелік основних допоміжних послуг (в тому числі, але не виключно): 

• обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; 

• обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; 

• страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання, що надає послуги із 

• транспортування та/або зберігання транспортних засобів у разі тимчасового затримання транспортних 
засобів, за шкоду, яка може бути заподіяна транспортному засобу при здійсненні його транспортування та/або 
зберігання; 

• добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності 

• власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності 
власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]; 

• добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту 

• (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу); 

• добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 

• добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 

• добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи 

• відповідальність перевізника); 

• добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного). 
Ліцензія: АЕ № 293945 від 31.07.2014р., АЕ №293895 від 17.07.2014р., АЕ №293946 від 31.07.2014р., АЕ №293939 
від 31.07.2014р., АЕ №293949 від 31.07.2014р., АЕ №293931 від 31.07.2014р., АЕ №293947 від 31.07.2014р., АЕ 
№293938 від 31.07.2014р., видані Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг. 
 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС" (АТ "СГ "ТАС" (ПРИВАТНЕ)) 
Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) 30115243 
Місцезнаходження: Украина, 03117, мисто Киив, пр.Перемоги, будинок 65 
Веб-сайт компанії: https://sgtas.ua 
Перелік допоміжних послуг (в тому числі, але не виключно): 

• обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; 

• добровільне страхування наземного транспорту «КАСКО» та ЭВРОКАСКО;  

• добровільне страхування - Повний Автозахист;  

• страхування майна;  

• страхування відповідальності.  
Ліцензія: АВ №500428 від 02.12.2009р., АВ №50441 від 02.12.2009р., АВ №500437 від 02.12.2009р., АВ №500443 
від 02.12.2009р., АВ №500429 від 02.12.2009р., АВ №500445 від 02.12.2009р., видані Державною комісією з  
регулювання ринків фінансових послуг України. 
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