
КОРПОРАТИВНЕ УПР

чи кодексУ корпоративноГо управлiннЯ (з посиланням на джерело розмiцення Тх тексту), вiдхилення та
такоrо

Положення Принципiв корпоративного управлiння Товариства, затверджених зОораЙи акцюнерв (Протокол + бЗ]ОЪ2бlб р l
екс корпоративного управлiння розмiщений на сайтi KoNlnaHij

3. icToTHoI учаl]тi (в тому числi що контроль за Страховиком), ix вiдповiднiсть встановленим законодавстt]ом вимогам
та змiна Тх

В 2020 роцi вiдбулись змiьtи в сtладi власникiв Товариства. 29j22О2О року ЬцОфась зlrпна влвсни,rа lcтoт,,cl r,?стJlедЪi"о
масником 24,99 96 акцiй 'Т'овар!,|ства. з 29j22020 рокч власники icToтHo'i ччастi вiдс\,гтнi

ПtlиватногО акцjонерного тОвариства <Страхова компанiя (АСКО-МЕДСЕРВlС) (далi - Товариство, Страховик)
Звiтний перiод 2020 piK

я

який був

та йоrо змiна за pi нею комlтети:
Протягом 2020 року склад Нагл]ядовоТ ради Товариства змlнено.
Склад Наглядовоi НаглядовоТ Ради з ,15.12.2020:

Голова Наглядовоi Ради -, Сахновська Олена ffмитрiвна;
Член Наглядовоj IЭади - Чорниii Олександр lванович;
Член Наглцовоi Ради - lllapaBapa Олександр Петрович.

в 2020
змiна за

6, Факти порушення членами НаrлядовоТ ради та виконавчоrо орrану Страховика вн правил, шо призвело до заподiяння
або споживачам

за 2020 piK не
7.Зaxoдивплив}''зacтoсoванiпpoтяroмpoкyopганамидepжiалита

Розмiр винаrородt,л за piK члевiв Наглядовоi ради:
Голова НаглядовоТ ради - 283,1 грв.
Члени наглядовоI ради викоRуrc|ть своТ функцii на безоплатнiй ocHoBi.
Правлiння Товариства :

голова п
на дiяльнiсть Страховика

Нестабiльнiсть по.пiтичноi сиryацij нацiональноi валюти, необхiднiсть до капiталiзацiI змlни чинного законодавства Укра'l'llи про страхуваt]sя l} частиl]
т

призначениЙ вiдповiдальниЙ прi]цiвниК за контролеМ та оцiнкоЮ ризикiв, проводиться стрес-тестУвання (Протокол Наглядовоt ради N945 вiд 26.0О 2014р.)
ключовими харак,еристиками системи управлiння ризиками в товариствi е спрямовавiсть на обlананiсть, уникненпя та мiнiмlзацiю ризикlв розподlJ]

мiж l3ciмa органами управлjння, систематичнiсть, постiйне вдосконалення системи улравлiння ризиками

Стат Ст
Ста

ка

Протягом звiтного року з гlов'язаними особами проводилися HacтynHi операцi'i:

якl

значений
l овариства не riадходило

проводить ауд,иторську перевiрку за участю зовнjшнього аудитора - ЬКА ФlРМА "ОЛЕСЯ" (код СДР

зовнlшнього в п. 16), 3ок
ФlрlilА (код 22930490)

Реестрацiйнi данi: номер запису в еАиному державному peecTpi юридичних осaб. фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань N9 1 О7з 1 20 0000
007319, дата дер}iавноТ реестр€tцij 24.0,1,1995 року
СвiдоцтвоN94423провключеннядоРееструаудиторськихфiрмтааудиторiв,виданерiщеннямАудиторсько'i палати Укра'iнивiд28сiчня2016року
N9 321/3 (Реестр аудиторiсr та су,б'екriв аудиторськоТ дiяльностi е публiчним, оприлюднюеться i пiдтримуеться в актуальномч cTaHi у мережi lHTeprieT tta веб-
сторiнцi АудиторськоТ палати_Уr<раlни https://WwW.apu,com.ua/201 8i1 0/01 /оеестр-ачдитооiв-та -субектiв-iчдитор/),
ТОВ <Аудиторська фiрма ,коЛЕСЯ> пройшло перевiрку з контролю якосir аудипорськr.lх послуг-Нiказ оснддЪ65-кя вiд 24.12.2О2а рокуКерiвник - Агафоhова Галина Вслодимирiвна,
Сертифiкат аудит()ра N9 004971, серiя (А), виданий Аудиторською палатою Украiни З0 листопада 20О1 року.
3агальний стаж аудиторськоi дiяльностi керiвника - бiльше 1 9 poкiв.
3агальниЙ стаж а},диторсьКоi дiяльностi зовнiшнього аудитора - 26 poкiB.
кiлькiсть poKiB, протягом яких надае аудиторськi послуги Товариству - послуги надавались протягом 2О2О року
Перелiк iнщих аудиторських послуг, U.lo надавалися Товариству протягом року - не було.
ВипадкИ виникненнЯ конф.пiкгУ iHTepeciB таlабО сумiщеннЯ виконання функцiй внутрiщнього аудитора - не було

висl]овк

Протягом 2020 року до Тозариства не були застосованi заходи впливу,
Протягом 2020 року до члlэнiв Наглядовоj ради Товариства захоАи впливу не застосовувалися,

2020 оокч до члrэнiв виконавчого ооганч т

ocTaHHiX 5

l овариство створено з метою з,цiйснення пiдприомницькоТ дiяльностi для одержання г
акцiонерiв у виглядi зростання ринковот BapTocтl акцiй Товариства, а також отримання
предметом бе3посередньотдiяJlьностi Товариства е страхування, перестрахування, фiнансова дiяльнiсть, поs'язана з формувавням, розмiщенням страхових
резервiв та ix упрitвлiнняlvl, виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на пцстаii укладених цивtлоrо-,,равопr,
угоА, ваданнЯ поспуг (вик()наНня робiт), якщо це бе3посередньО пов'язано iз зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi операцil для забезпечення

протягом 2020 року 3дiйснювався внуrрiцlнiм аудитором Товариства вiдповiдно до Проrрам14 внутрrt'1ньоrо аудити
НаглядовоЮ радоlо_на 2020 piK. ПорушенЬ в здiйсненнi фiнансово-госпОдарськоiдiяльНостi та при сЙаданнi бiнанЬовоТ звiтностi Товариством протягом 2О20
року не виявлеНо. Служба внутрiu.lньогО ауАиry (ковтроЛю) у 2020 роцi реалiзовувала завдання згtдно iз затвердженим плавом, на протязi року's Товариствi
функцiонувала система внлрiшнього аудиту (контролю). 3дiйснювався постjйний монiторинг дотримання з боку Товариства вимоr чинного законолавстsа
украiни'зокреманормативно-правовихакгiвдержавнихорrанiв,якiздiйснюютьдержавнереryлюванняринкiвфiнансовихпослут атакожрlщеньзагалt,них
3борiв акцiонерiв, Наглядс,воj ради та Правлiння Товариства. В ходi здiйснення нагляду за поточною дiяльнiстю Товариства встановлювались peaJ]bHicIb та
достовiрнiсть rосподарськ,,lх операцiй; повнота вiдображення у бухгалтерських докумеiтах господарських операцiй, що мали мlсце на момент перевlрки
ПроводиласЬ перевiрка результатiВ поточвоj фiнанСовоi дiяльностi Товариства, та аналiЗ iнформацii про дiяльнiсть Товариства. професiйну дiяльнlсть
працiвникiв, i випадки можливого перевишення повноважень посадовими особами Товариства. Також здiйснювалось виконання iнших передбачених чиllним

виконання вимог чиннс|го заriонодавства в Товариствi створена та дiе система



З 20,]2р, ТОВ (Аудиторська фiрма ((
В 201 9 р , ТОВ Аудиторська фiрма (
В 2020 р - ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФlРМА "ОЛЕСЯ" (код еДРПОУ 22930490),
Стягнення застосованi до аудитора Аудиторською палатою Украiни протяrом року та фаrги подання недостовiрноi звiтнlэстi ф,iнансовоТ установи, що

l]аявнlсть механiзму розгляду скарг * Товариство використовуе максимальну кiлькiсть можливих заявлення скарг - як документальних, так
електронних (через офiцiйний сайт Товариства, електронну пошry вiдповiдальних посадових осiб тощо). Споживачi (клiенти) мають мож.r]ивiсть заявляти
скарги як через уповновакенi державнi органи нагляду за страховою дiяльнiстю, так i безпосередньо до керiвництва Стрi]хови(а,
Прiзвице, iм'я та по батьковi працiвника фiнансовоi установи, уповноваженого розглядати скарги: Голова правлiння Бажан Андрiй Федорович.
Стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг (]характер, кiлькiсть скарг, що {адiйшли та кiлькiсть
задоволенихскарг)-протягом2020надiйшла] скаргавiдrромадянинаКурочкиВ.А.,якиЙ звернувся 20.11.2О2О рокудо ТоЕ}ариства з приводу
дострокового розlрвання договору страхування у зв'язку з порушенням вимог законодавства при укладаннi договору добровiльного страхування майна, в
частинi права страхувальника на дострокове припивення (розiрвання) договору. Скарry розглянут,о та задоволено, страхlэвиЙ платiж повернуто.
Наявяiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг Страховиком та результати Тх розгляду:
В 2020р, в провадженi судiв знаходилося 9 позовiв стосовно надання фiнансових послуг Товариrэтвом.
за результатами оозглядч по 4 справам в позовi вiдмовлено, 5

Корпоративне управлiння в Товариствi здiйснюеться на загальних эасадах та комплексно BciMa органами управлiння -
радою, Правлiнням, вiдловlдно до чинного законодавства, Товариства та Положення Принципiв (кодексу) корпоFlативllого управлiння Товариства,
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