Додаток 1
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
17.12.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 10
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із
змінами)

Директор

Башилова Оксана Анатолiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

65005 м.Одеса вул. Михайлiвська, 44

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

32509024

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 788-91-73 (048) 788-91-73

6. Адреса електронної пошти

rov@tig.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи,
яка здійснює оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.tig-life.com

17.12.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Додаток 8
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів (пункт 11 глави 1
розділу III)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій,
представництв
Зміст інформації
16.12.2020 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ СК "Теком-Життя" (далi -

Товариство) (протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 3 вiд 16.12.2020
року) прийнято рiшення про лiквiдацiю вiдокремленого структурного пiдроздiлу
Товариства - Фiлiї Київська Приватного акцiонерного товариства страхової компанiї
"Теком-Життя" у м. Києвi.
Причини прийняття такого рiшення: у зв'язку з економiчною необ'рунтованiстю
провадження дiяльностi.
Повне найменування фiлiї: Фiлiя "Київська" Приватного акцiонерного товариства
страхової компанiї "Теком-Життя" у м. Києвi (iдентифiкацiйний код 33016714).
Мiсцезнаходження: Україна, 04071, Київська область, м.Київ, вул. Введенська,
буд. 29/58
Функцiї, якi Фiлiя виконувала: здiйснення продажу страхових продуктiв Товариства
iндивiдуальним та корпоративним клiєнтам:
1). здiйснення аналiзу вiдповiдного сегменту ринку та вибiр корпоративних осiб клiєнтiв;
2). формування бiзнес-пропозицiй щодо страхування потенцiйних ризикiв iндивiдуальних
та корпоративних клiєнтiв у вiдповiдностi iз страховими продуктами Товариства;
3). проведення переговорiв, консультування клiєнтiв з особливостями страхових послуг,
роз'яснення можливостей укладання договорiв страхування з рiзними умовами;
4) укладання вiд iменi Товарства згiдно чинного законодавства договорiв страхування;
вивчення потреб регiонального ринку в iснуючих та нових страхових продуктах; iншi
функцiї вiдповiдно до Положення

