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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника Громадської організації «ОРГАНІЗАЦІЯ З ЗАХИСТУ 

ПРАВ ОШУКАНИХ ВКЛАДНИКІВ БАНКУ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»

ПІБ Демяненко Миколау Миколайович 
Народився: 07 травня 1978 р. в м. Києві 
Громадянство: Україна
Освіта:

1995 -  1996 р.р.

1998 -  2003 р.р.

Професійно-технічне училище №37 в м. Києві.
Спеціальність -  електрогазозварювальник ,рихтовщик кузовів

Кваліфікація -  юрист (диплом спеціаліста від 28.03.2003 р.) 
Національна Академія внутрішніх справ України, спеціальність -  
правознавство.

Досвід роботи:
червень 2014

жовтень 2009 

червень 2014

Незалежна експертна компанія ТОВ ЕАК «Фаворит». На 
посаді директора департаменту оцінки та контролю.
ПрАТ «Страхова компанія 611», начальник управління 
врегулювання збитків. Основні обов’язки:
- розгляд та аналіз пакетів документів по всім страховим 
випадкам;
- взаємодія із регіональними структурними підрозділами та 
надання їм консультацій;
- взаємодія із службою безпеки по страховим випадкам, 
обставини яких потребують проведення додаткової 
перевірки;
- контроль за вірним та повним збором документів по 
страховим випадкам, їх оформленням;
- консультаційна допомога співробітникам управління та 
інших відділів ГО відносно порядку врегулювання збитків;
- написання обґрунтованих відмов у виплатах страхового 
відшкодування по всім видам страхування;
- робота із СТО та експертами стосовно узгодження вартості 
відновлювального ремонту;
- робота з нормативною документацією;
- розрахунок вартості відновлювального ремонту по програмі 
«Audatex».

лютий 2008 р. -  лютий ЗАТ Фінансова група «Страхові традиції», директор



2009 р.

вересень 2006 р.
2008 р.

департаменту страхових виплат. Основні обов’язки:
- розгляд та аналіз пакетів документів по всім страховим 
випадкам;
- взаємодія із структурними регіональними підрозділами та 
консультації співробітників відносно врегулювання 
страхових випадків;
- взаємодія із службою безпеки та відділом розслідувань по 
страховим випадкам, обставини яких потребують проведення 
додаткової перевірки;
- контроль за веденням електронних баз та журналів по 
страховим випадкам;
- контроль за вірним та повним збором документів по 
страховим випадкам, їх оформленням;
- консультаційна допомога співробітникам департаменту та 
інших відділів ГО відносно порядку врегулювання збитків;
- написання обґрунтованих відмов у виплатах страхового 
відшкодування за наявності відповідних підстав, по всіх 
видах страхування;
- взаємодія з юридичним відділом з питань ведення роботи з 
боржниками в порядку регресу;
- робота із СТО та експертами стосовно узгодження вартості 
відновлювального ремонту;
- робота з нормативною документацією (Бюлетень авто 
товарознавця, тощо);
- розрахунок вартості відновлювального ремонту по програмі 
«Аибаїех».

ЗАТ Фінансова група «Страхові традиції», начальник відділу 
лютий врегулювання транспортних збитків. Основні обов’язки:

- розгляд та аналіз пакетів документів по страхових випадках 
(КАСКО, ОСЦПВ);
- взаємодія із структурними регіональними підрозділами та 
консультації співробітників відносно врегулювання 
страхових випадків;
- збір обов’язкових документів по страховим випадкам;
- складання страхових актів та проведення розрахунків по 
страховим випадкам (КАСКО, ОСЦПВ);
- взаємодія із службою безпеки та відділом розслідувань по 
страховим випадкам, обставини яких потребують проведення 
додаткової перевірки;
- контроль за веденням електронних баз та журналів по 
страховим випадкам;
- контроль за вірним та повним збором документів по 
страховим випадкам, їх оформленням;
- консультаційна допомога співробітникам департаменту та 
інших відділів ГО відносно порядку врегулювання збитків;
- написання листів Страхувальникам та зацікавленим особам 
та запитів до компетентних органів;
- взаємодія з юридичним відділом з питань ведення роботи з 
боржниками в порядку регресу;
- робота із СТО та експертами стосовно узгодження вартості 
відновлювального ремонту;
- робота з нормативною документацією (Бюлетень 
автотварознавця тощо);
- розрахунок вартості відновлювального ремонту по програмі 
«Аибаїех».



березень 2006 р. -  
вересень 2006 р.

ЗАТ Фінансова група «Страхові традиції», спеціаліст відділу 
врегулювання збитків. Основні обов’язки:
- розгляд та аналіз пакетів документів по всім страховим 
випадкам;
- взаємодія із структурними регіональними підрозділами та 
консультації співробітників відносно врегулювання 
страхових випадків;
- збір обов’язкових документів по страховим випадкам;
- складання страхових актів та проведення розрахунків по 
страховим випадкам (страхування вантажів, майна, нещасний 
випадок);
- ведення електронних баз та журналів по страховим 
випадкам;
- консультаційна допомога співробітникам компанії відносно 
порядку врегулювання збитків;
- написання листів Страхувальникам та зацікавленим особам 
та запитів до компетентних органів по всім видам 
страхування.

травень 2003 р. -  
березень 2006 р.

ТОВ Експертна компанія «Укравтоекспертиза-Стандарт», 
експерт-оцінювач. Основні обов’язки:
- проведення огляду пошкоджених ТЗ;
- складання протоколу огляду пошкоджених ТЗ, фотофіксація 
пошкоджень;
- розрахунок вартості відновлювального ремонту автомобіля 
за програмами «Audatex», «НАМИ» тощо;
- розрахунок ринкової вартості ТЗ.

ипень 2000 р. -  квітень 
2003 р.
вересень 1996 р. -  січень 
1998 р.

Національна Академія внутрішніх справ України.

Київське виробниче підприємство ім. Артема «Київський 
машинобудівний завод» ТФ «Артемтранс», 
електрогазозварювальник, рихтовщик кузовів автомобіля 4 
розряду

Г р ом адсь к а  д ія л ь н ість :
захист членів організації законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів, 
захист прав вкладників банку «ІНТЕГРАЛ-БАНК». Надання юридичних консультацій 
Координатор проекту в Святошинському районі експертної оцінки врегулювання збитків 
автотранспортних засобів придбаних за кредитними договорами вкладників банку 
«ІНТЕГРАЛ-БАНК»

Судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти 
виборчих прав громадян чи корупційного злочину не маю
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від 25 січня 2020 р.


