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ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПІДЛЯГАЄ РОЗКРИТТЮ НА ВЕБ-САЙТІ 

відповідно до вимог частини 4 статті 121 та частини 1 статті 12 Закону України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

1) Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи: 
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф». 
Ідентифікаційний код: 34538696. 
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.  
Телефон: +38 (044) 428-61-61; E-mail: office@cardif.com.ua 
Код території за КОАТУУ: 8038500000. 
 

2) Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: 
Фінансова послуга, яка пропонується Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Кардіф», є 

послугою зі страхування. Послуги зі страхування надаються на підставі виданих Приватному акціонерному 
товариству «Страхова компанія «Кардіф» ліцензій на здійснення добровільних видів страхування:  

- добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби;  
- добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту 
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];  
- добровільне страхування від нещасних випадків; 
- добровільне страхування фінансових ризиків; 
- добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 
- добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 
- добровільне страхування медичних витрат; 
- добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-
14 статті 6 Закону України «Про страхування»). 
 

3) Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою 
установою): 

1. Компанія «БНП ПАРІБА КАРДІФ» («BNP PARIBAS CARDIF»), юридична особа, що створена та існує за 
законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Оссманн, 1; 
зареєстрована у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа за номером 382 983 922. Частка володіння: 
99,999968%. 

2. Компанія «КАРДІФ АССЮРАНС ВІ» («CARDIF ASSURANCE VIE»), юридична особа, що створена та існує за 
законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Оссманн, 1 (1, bd 
Haussmann 75009 Paris, France); зареєстрована у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа за номером 732 
028 154. Частка володіння: 0,000016%. 

3. Компанія «КАРДІФ-АССЮРАНС РІСК ДІВЕРС» («CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS»), юридична особа, 
що створена та існує за законодавством Франції, зареєстрована за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар 
Оссманн, 1 (1, bd Haussmann 75009 Paris, France); зареєстрована у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа 
за номером 308 896 547. Частка володіння: 0,000016%. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» 

BNP Paribas Cardif 
Володіє часткою 99,9999686% 

зареєстроване 16.09.1991  
за номером 382 983 922 

у Реєстрі комерсантів та товариств міста Парижа 
за адресою: Франція, 75009, м. Париж, бульвар Османн,1 

Керівник компанії: П’єр де Вільнов 
Банківські реквізити: 

№ банківського рахунку: FR23 4132 9000 0100 0071 9250 P73 
Банк: BNP Paribas Securities Services 

Адреса банку: 66 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS FRANCE 
Код банку (SWIFT/BIC): PARBFRPP 

Cardif Assurance VIE 
Володіє часткою 

0,0000157% 
зареєстроване 17.04.1973 
за номером 732 028 154 
 у Реєстрі комерсантів та 
товариств міста Парижа 

за адресою:  
Франція, 75009, м. Париж, 

бульвар Османн, 1    

Cardif-Assurances Risques 
Divers  

Володіє часткою 
0,0000157% 

зареєстроване 17.12.1976 
за номером 308 896 547 
 у Реєстрі комерсантів та 
товариств міста Парижа 

за адресою:  
Франція, 75009, м. Париж, 

бульвар Османн, 1    

BNP Paribas 
Володіє часткою 100%  

зареєстроване 23.09.1966 
за номером 662 042 449 

у Реєстрі комерсантів та товариств міста 
Парижа 

за адресою: Франція, 75009, м. Париж, 
бульвар дез Італьєн, 16 

Федеральна Холдингова Інвестиційна 
Компанія 

(SFPI : Société fédérale de Participation et 
d’Investissement) 

Володіє часткою 10,0%  

зареєстроване за адресою: 
Бельгія, 1050, Брюссель, авеню Луізи, 32, б. 4 

Уряд 
Королівства 

Бельгії  
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*Акції БНП Пaріба (BNP Paribas) (код ISIN: FR0000131104) торгуються на Парижській біржі (Euronext Paris).  
  Жодний з акціонерів (крім наведеного вище) не володіє часткою більше 10%.  

 

4) Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:: 
Склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф»: 
- Член  Наглядової ради: Патрік Сібіед (Patrick Sibieude), Керівник координаціїї міжнародних ринків BNP 
Parіbas Cardіf; 
- Член Наглядової ради: Жан-Франсуа Бурдо (Jean-François Bourdeaux), Комерцiйний директор 
департаменту роздрiбного банкiнгу у Францiї BNP Paribas Cardif; 
- Член Наглядової ради: Aлександр Дразнікс (Alexandre Draznіeks), директор з розвитку ринків Північної 
Європи та країн з перехідною Економікою BNP Parіbas Cardіf. 
 

Склад Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф»: 
У відповідності до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф» у Товаристві 

створено одноосібний Виконавчий орган, яким є Генеральний директор Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Кардіф». Генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Кардіф» є Романенко Олег Олексійович. 

 

5) Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» не має відокремлених підрозділів.  
 

6) Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі: 
 

Серія, номер 
ліцензії 

Дата видачі 
ліцензії 

Статус № і дата рішення Види діяльності 

АВ № 520997 11.02.2010р. Чинна 
Про переоформлення ліцензії: 

від 11.02.2010 № 290-пл 
Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі 
добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби 

АВ № 520998 11.02.2010р. Чинна 
Про переоформлення ліцензії: 

від 11.02.2010 № 290-пл 

Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі 
добровільного страхування майна [крім залізничного, 

наземного, повітряного, водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та 

багажу (вантажобагажу)] 

АВ № 520999 11.02.2010р. Чинна 
Про переоформлення ліцензії: 

від 11.02.2010 № 290-пл 
Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі 

добровільного страхування від нещасних випадків 

АВ № 521000 11.02.2010р. Чинна 
Про переоформлення ліцензії: 

від 11.02.2010 № 290-пл 
Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі 

добровільного страхування фінансових ризиків 

АД № 039975 02.11.2012р. Чинна 
Про видачу ліцензії: від 

04.10.2012 № 1645 

Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі 
добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 

- 15.09.2017р. Чинна 

Розпорядження 
Нацкомфінпослуг від 
15.09.2017р. № 3757  

Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі 
добровільного страхування вантажів та багажу 

(вантажобагажу) 

- 04.04.2019р. Чинна 

Розпорядження 
Нацкомфінпослуг від 
04.04.2019р. № 522  

Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі 
добровільного страхування медичних витрат 

- 04.04.2019р. Чинна 

Розпорядження 
Нацкомфінпослуг від 
04.04.2019р. № 523  

Ліцензія на право здійснення страхової діяльності у формі 
добровільного страхування відповідальності перед третіми 

особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 статті 6 
Закону України «Про страхування») 

 

7) Річна фінансова та консолідована фінансова звітність: 
Доступна на сайті Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф» за адресою: 
http://cardif.com.ua/company/public-info/  
 

8) Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації 
фінансової установи: 

Провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф» не 
порушувалось, процедура санації не застосовувалась. 

 

9) Рішення про ліквідацію фінансової установи: 
Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося. 

 

10)  Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону: 
Звіт про корпоративне управління та інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню 

відповідно до закону, доступна на сайті Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф» за 
адресою: 

http://cardif.com.ua/company/public-info/  
 

11) Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають 
обов'язковому оприлюдненню: 

Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Звіт незалежного 
аудитора, Баланс та інша звітність, що підлягає обов’язковому оприлюдненню доступна на сайті Приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф» за адресою: 

http://cardif.com.ua/company/public-info/  
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12)  Перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів; 
У відповідності до Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф» у Товаристві 

створено одноосібний Виконавчий орган, яким є Генеральний директор Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Кардіф». Генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Кардіф» є Романенко Олег Олексійович. 

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» не має відокремлених підрозділів. 
 
 

13)  Перелік послуг, що надаються фінансовою установою: 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Кардіф» надає послуги зі страхування на підставі 

виданих Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Кардіф» ліцензій на здійснення 
добровільних видів страхування:  

- добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби;  
- добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту 
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];  
- добровільне страхування від нещасних випадків; 
- добровільне страхування фінансових ризиків; 
- добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; 
- добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 
- добровільне страхування медичних витрат; 
- добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-
14 статті 6 Закону України «Про страхування»). 
 

14) Ціни/тарифи фінансових послуг: 
Ціни/тарифи послуг зі страхування, які пропонує Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«Кардіф», визначені відповідно до нормативних актів у сфері страхування та зазначені у правилах страхування 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф» та безпосередньо в договорах страхування, 
що укладаються. Правила страхування доступні на сайті Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«Кардіф» за адресою:  

http://cardif.com.ua/category/products/  
 

15) Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік 
осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків: 

Генеральний директор Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф» не володіє акціями 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф».  

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«Кардіф» перевищують п'ять відсотків зазначені вище, в п. 3. 

 
16)  Інша інформація з питань надання фінансових послуг та інформація, право на отримання якої 

закріплено в законах України: 
інформація з питань надання фінансових послуг та інформація, право на отримання якої закріплено в законах 

України розміщується на сайті Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Кардіф», зокрема, за 
адресою:  

http://cardif.com.ua/category/products/  
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