
Генеральны дырэктар 
 

Намеснік генеральнага 
дырэктара

Галоўны 
бухгалтар

 

Аддзел 
эксплуатацыі і 
матэрыяльна-

тэхнічнага 
забеспячэння

 

 

Аддзел 
эксплуатацыі і 
матэрыяльна-

тэхнічнага 
забеспячэння

 

 
 Аперацыйнае 

кіраванне 
 
 

Аддзел суправаджэння 
дагавораў страхавання 

фізічных асоб 
 

Аддзел маркетынгу 
і рэкламы 

Прадстаўніцтва 
па г. Брэсце і 

Брэсцкай вобласці  
 

Прадстаўніцтва 
па г. Брэсце і 

Брэсцкай вобласці  
 

 

Прадстаўніцтва 
па г. Гродне і 
Гродзенскай 

вобласці  

 

Прадстаўніцтва 
па г. Гродне і 
Гродзенскай 

вобласці  

 
Прадстаўніцтва 

па г. Гомелі і 
Гомельскай 

вобласці 
 

 
Прадстаўніцтва 

па г. Гомелі і 
Гомельскай 

вобласці 
 

 

Прадстаўніцтва 
па г. Магілёве і 

Магілёўскай 
вобласці 

 

Прадстаўніцтва 
па г. Магілёве і 

Магілёўскай 
вобласці 

Прадстаўніцтва 
па г. Мінску і 

Мінскай вобласці 
 

Прадстаўніцтва 
па г. Мінску і 

Мінскай вобласці 
 

Прадстаўніцтва 
па г. Наваполацку 

 

Прадстаўніцтва 
па г. Наваполацку 

 

 
ЦПіАК

 у г. Бярозе
 

 
ЦПіАК

 у г. Бярозе
 

Аддзел 
бухгалтарскага 

ўліку і 
справаздачнасці

 
ЦПіАК 

у г. Бабруйску
 

 
ЦПіАК 

у г. Бабруйску
 

 

ЦПіАК 
у г. Оршы

 

ЦПіАК 
у г. Оршы

ЦПіАК 
у г. Віцебску

ЦПіАК 
у г. Віцебску

 
Аддзел 

бухгалтарскага ўліку  

 
 ЦПіАК 

у г. Мінску
 

 
 ЦПіАК 

у г. Мінску
 

 
 ЦПіАК у г. 

Маладзечне
 

 
 ЦПіАК у г. 

Маладзечне
 

 

ЦПіАК 
у г. Салігорску

 

ЦПіАК 
у г. Салігорску

 
ЦПіАК 

у г. Барысаве 
 

 
ЦПіАК 

у г. Барысаве 
 

 
Аддзел па рабоце 

з юрыдычнымі 
асобамі 

 

 
Аддзел па рабоце 

з фізічнымі асобамі 
 

Намеснік генеральнага 
дырэктара

АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ СТРУКТУРА 
Рэспубліканскага унітарнага страхавога прадпрыемства 

«СТРАВІТА»

Галаўны офіс 

Прадстаўніцтва
Дзяржаўнага прадпрыемства 

«Стравіта» 

 
Аддзел выплат па 

накапляльным 
страхаванні 

 

Аддзел 
урэгулявання 

страт  

Аддзел страхавання 
 

 
Аддзел актуарных 

разлікаў і страхавых 
рэзерваў 

 

 
ЦПіАК 

у г. Лідзе
 

 
ЦПіАК 

у г. Лідзе
 

Вядучы спецыялiст 
па ўнутраным аўдыту

Аддзел 
андэррайтынгу 

Цэнтры продажаў і абслугоўвання кліентаў 
(ЦПіАК) прадстаўніцтваў  

Дзяржаўнага прадпрыемства «Стравіта»  

Сакратар-
рэферэнт 

 

 
ЦПіАК 

у г. Мазыры
 

 
ЦПіАК 

у г. Мазыры
 

Вядучы спецыялiст па 
ўнутраным кантролi

 

Аддзел суправаджэння 
дагавораў страхавання  

 

Iнфармацыйна-
даведачны аддзел

 

 

ЦПіАК                                              
у г. Жлобiне

 

ЦПіАК                                              
у г. Жлобiне

Намеснік генеральнага 
дырэктара

Аддзел  метадалогii i 
iннавацыйных страхавых 

прадуктаў  

Юрыдычны 
аддзел

 Кiраванне 
выплат 

 Кiраванне 
арганiзацыi 
продажаў

Фiнансава-эканамiчнае 
кiраванне

Кiраванне па рабоце з 
персаналам

Сектар iнвесцiравання

Сектар прагназавання i аналiзу 
страхавой i фiнансава-
гаспадарчай дзейнасцi

Сектар 
страхавання

Аддзел суправаджэння 
дагавораў страхавання 

юрыдычных асоб 

Спецыялiст па 
iнфармацыйнай 

бяспецы

Аддзел 
iнфармацыйных 

тэхналогiй

Вядучы спецыялiст па ўнутраным 
кантролi за апрацоўкай 

персанальных дадзеных
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