Додаток 6
до Положення про ліцензування та
реєстрацію надавачів фінансових послуг та
умови провадження ними діяльності з
надання фінансових послуг
(підпункт 1 пункту 235 глави 28 розділу IV)
Опитувальник
1.

Інформація про особу
Таблиця 1

№
з/п

Вид
інформації

Інформація для заповнення

1

2

3

1

Повне найменування

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«Соверен»

2

Ідентифікаційний код

25264645

3

Місцезнаходження

пров. Чеховський, 4 оф. 8, 01054, м. Київ,

4

Електронна пошта, яка є офіційним каналом
yana@soveren.com.ua
зв’язку з заявником/надавачем фінансових послуг

5

Телефон

044 5010118

2
Продовження додатка 6
2.
Інформація про уповноваженого представника (інформація заповнюється щодо кожного
уповноваженого працівника заявника/надавача фінансових послуг)
Таблиця 2
№ з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення

1

2

3

1

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

2

Підстава повноважень (установчі документи, закон,
Статут (установчий документ)
довіреність, інші підстави)

3

Строк повноважень

Безстроково

4

Електронна пошта

sergey@soveren.com.ua

5

Телефон

Швалюк Сергій Миколайович

050 3529107

Запевнення щодо інформації, наданої в опитувальнику
Я, Швалюк Сергій Миколайович___________________________________________________________,
(прізвище, власне ім’я та по батькові)

стверджую, що інформація, надана в опитувальнику, є достовірною і повною.
Я розумію наслідки надання Національному банку недостовірної та/або неповної інформації.
Я зобов’язуюся підтримувати опитувальник в актуальному стані та в разі змін до інформації, наданої в цьому
опитувальнику повідомити про них Національний банк у порядку, передбаченому Положенням.

3
Продовження додатка 6
Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” підписанням цього опитувальника я надаю
Національному банку згоду на обробку моїх персональних даних для здійснення Національним банком
повноважень, визначених законом.
Я стверджую, що отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються
персональні дані.
Я не заперечую проти перевірки Національним банком наданої інформації, достовірності поданих разом з
опитувальником документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно шляхом
надання цієї інформації іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, юридичним особам та
фізичним особам.
Я надаю дозвіл Національному банку на отримання від державних органів, органів місцевого
самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом,
необхідної для підтвердження ділової репутації.

Голова Правління
“25” січня 2022 р.

Швалюк С.М.

