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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от  7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған Әділет лепартаментінің электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью Департамента юстиции.

Тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы

Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі

анықтама
талап ету жері бойынша берілді

Берілген күні: 15.03.2019

Берілді: "Freedom Finance Insurance" Сақтандыру Компаниясы" акционерлік қоғамы
Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық реестрінің мәліметтеріне сәйкес:

Атауы "Freedom Finance Insurance" Сақтандыру Компаниясы" акционерлік қоғамы

090640006849БСН

Тіркеуші орган Алматы қаласының Әділет департаменті Бостандық ауданының Әділет басқармасы

Қайта тіркеуТіркеу түрі

ТіркелгенМәртебе

Соңғы (қайта) тіркеу күні 2018 жылғы 29 қазан

Алғашқы тіркеу күні 2009 жылғы 09 маусым
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МАРЮХИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНАБірінші басшы

Құрылтайшылар (қатысушылар,

бастамашы азаматтар)
АКИЖАНОВ ДАУЛЕТ ЖАМБУЛОВИЧ;
ГРИШИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ;
КУРМАНГАЛИЕВ МАРАТ БАКЫТКОЖАЕВИЧ;
ЛЕР ЕВГЕНИЙ ОСКАРОВИЧ;
МИНИКЕЕВ РОМАН ДАМИРОВИЧ;
ПАНЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ;
ПРИКАЗЧИКОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ;
САЛЫКБАЕВ АЗАМАТ КАЙРАТОВИЧ;
ТУКАНОВ РЕНАТ САУТЖАНОВИЧ;
ТУРЛОВ ТИМУР РУСЛАНОВИЧ;
ШАДРИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА;
11Қатысушылардың саны (мүшесі)

Шығынды мемлекеттік емес сақтандыруҚызмет түрі

Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Даңғылы Әл-Фараби, үй 77/7, т.е.б. 3а,

пошталық индексі 050040
Орналасқан жері


