РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.01.2017

м. Київ
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Про
усунення
порушень
ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
«СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «МИР» ліцензійних
умов

На підставі направлення на здійснення планового заходу державного
нагляду (контролю) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (далі – Товариство) (код за ЄДРПОУ
19209435, місцезнаходження відповідно до інформації, що міститься у
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань: 04201, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, буд. 5,
оф. (кв.) 880; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі
фінансових установ: 04201, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, буд. 5,
оф. (кв.) 880) від 30.11.2016 № 68/13/6-09, виданого Головою
Нацкомфінпослуг Пашком І.В., інспекційною групою у складі спеціалістів
департаменту страхового регулювання та нагляду проведено плановий захід
державного нагляду (контролю) Товариства з питань дотримання вимог
законодавства у сфері надання фінансових послуг.
Перевірка проводилася у присутності Голови Правління Товариства
ОСОБА_1.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, розглянувши акт перевірки дотримання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері надання страхових послуг
від 23.12.2016 № НОМЕР,
ВСТАНОВИЛА:
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Перевіркою відповідності правил страхування Товариства вимогам
законодавства встановлено таке.
1. Правила добровільного страхування повітряного транспорту
від 13.06.2006, зареєстровані в Держфінпослуг за № НОМЕР (далі – Правила
№ 1), не відповідають вимогам законодавства у зв’язку з тим, що у Правилах
№ 1 не визначено предмету договору страхування.
2. Правила добровільного страхування цивільної відповідальності
власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
від 18.12.2007, зареєстровані в Держфінпослуг за № НОМЕР (далі – Правила
№ 2), не відповідають вимогам законодавства з таких підстав:
- у Правилах № 2 не визначено особливих умов;
- у пункті 10.5 Правил № 2 замість визначення конкретного
проміжку часу, протягом якого необхідно вчинити певні дії, вживається
поняття «негайно».
3. Правила добровільного страхування водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) від 18.12.2007,
зареєстровані в Держфінпослуг за № НОМЕР (далі – Правила № 3), не
відповідають вимогам законодавства з таких підстав:
- у пункті 10.2 Правил № 3, замість визначення конкретного
проміжку часу, протягом якого необхідно вчинити певні дії, вживається
поняття «негайно»;
- у пункті 13.2.1 Правил № 3 вживається поняття «груба
необережність», визначення якого відсутнє у відповідних нормативноправових актах та тексті Правил № 3.
4. Правила добровільного страхування кредитів від 09.03.2006,
зареєстровані в Держфінпослуг за № НОМЕР (далі – Правила № 4) не
відповідають вимогам законодавства з таких підстав:
- у Правилах № 4 не визначено особливих умов;
- у пункті 10.8 Правил № 4 вживається поняття «кримінальна справа»,
визначення якого відсутнє у відповідних нормативно-правових актах та
тексті Правил № 4.
5. Правила добровільного страхування відповідальності власників
водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) від
18.12.2007, зареєстровані в Держфінпослуг за № НОМЕР (далі – Правила
№ 5) не відповідають вимогам законодавства у зв’язку з тим, що у пункті
10.4.1 Правил № 5 вживається поняття «порушення кримінальної справи»,
визначення якого відсутнє у відповідних нормативно-правових актах
та тексті Правил № 5.
Враховуючи вищевикладене, Товариством
законодавства про фінансові послуги, а саме:

порушено

вимоги
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- абзацу другого статті 17 Закону України «Про страхування»,
відповідно до якого правила страхування повинні містити предмет договору
страхування;
- абзацу вісімнадцятого статті 17 Закону України «Про
страхування», відповідно до якого правила страхування повинні містити
особливі умови;
- абзацу четвертого пункту 24 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України від 07.12.2016 № 913 (далі – Ліцензійні умови),
відповідно до якого, фінансова установа зобов'язана дотримуватися
затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг,
які повинні відповідати встановленим до таких правил вимогам закону та
нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг;
- абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов, відповідно до якого,
фінансова установа зобов'язана використовувати у внутрішніх правилах
поняття, які відповідають поняттям, визначеним законодавством. У разі
застосування понять, не визначених законодавством, потрібно дати їх
визначення;
- абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов, відповідно до якого,
фінансова установа зобов'язана використовувати внутрішні правила, які не
суперечать законодавству з питань регулювання ринків фінансових послуг, а
також не порушують та не обмежують прав споживачів фінансових послуг,
визначених законодавством;
- абзацу другого пункту 48 Ліцензійних умов, відповідно до якого,
Правила страхування є внутрішніми правилами надання фінансових послуг
страховиком та повинні відповідати вимогам розділу II Закону України "Про
страхування", а також характеристиці та класифікаційним ознакам видів
добровільного страхування, визначеним Нацкомфінпослуг.
Враховуючи викладене та керуючись пунктом 10 частини першої
статті 28, статтею 39 Закону
України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг», частиною
сьомою статті 7, абзацом першим та другим частини дев’ятої статті 7
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності», частини шістнадцятої статті 19 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пунктом 2
Ліцензійних умов, підпунктом 41 пункту 4 Положення про Національну
комісію, що
здійснює державне
регулювання
у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23.11.2011 № 1070, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
ПОСТАНОВИЛА:
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1. Зобов’язати
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» усунути порушення законодавства про
фінансові послуги, зазначені в констатуючій частині цього розпорядження, з
наданням до Нацкомфінпослуг відповідних підтверджуючих документів у
термін включно до 10.03.2017.
2. Департаменту страхового регулювання та нагляду забезпечити
повідомлення Товариства про прийняте рішення.
3. Організаційно-розпорядчому
департаменту
забезпечити
оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі
Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена
Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.
В.о. Голови Комісії

О. Максимчук

