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Про закриття справи про порушення
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» законів
та інших нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність з
надання фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, розглянувши справу про порушення законів та інших
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових
послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«МЕГА-ГАРАНТ» на ринку фінансових послуг, від 29.03.2017 № 484/13-5/15
(далі – Акт), місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» (код за
ЄДРПОУ 30035289) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що
міститься у Єдиному державному реєстр юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань: 61022, м. Харків, вул. Cумська,
буд.39; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі
фінансових установ: 61022, м. Харків, вул. Cумська, буд.39,
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ВСТАНОВИЛА:
До Нацкомфінпослуг надійшло звернення ОСОБИ_1 щодо
невиконання Товариством зобов’язань за договором добровільного
страхування майна № 1 (далі – Договір № 1) та за договором добровільного
страхування майна № 2 (далі – Договір № 2).
У зверненні ОСОБИ_1 порушувалося питання щодо невиплати
Товариством страхового відшкодування.
З метою належного розгляду питання, порушеного у зверненні
ОСОБИ_1, Нацкомфінпослуг надіслано вимоги щодо отримання
від Товариства інформації та документів № 1, № 2.
За результатами розгляду документів, наданих Товариством на вимоги
Нацкомфінпослуг листами № 1, № 2, № 3, встановлено таке.
Між Товариством та ОСОБОЮ_1 укладено Договір № 1 та Договір
№ 2, які є договорами приєднання до Програми страхування Товариства
«Експрес страхування майна».
В Договорі № 1 та Договорі № 2 відсутні дата народження
страхувальника; прізвище, ім'я, по батькові, дата народження або назва
вигодонабувача та його адреса, що є порушенням абзаців четвертого та
п’ятого частини четвертої статті 16 Закону України «Про страхування»,
згідно з якими договір страхування повинен містити дату народження
страхувальника; прізвище, ім'я, по батькові, дату народження або назву
вигодонабувача та його адресу.
До Нацкомфінпослуг листом № 4 Товариством надано письмові
пояснення до Акта та документи, які підтверджують усунення порушення та
його наслідків самостійно до застосування заходу впливу Нацкомфінпослуг,
а саме: Товариством надано розпорядження № 1, яким Програма страхування
Товариства «Експрес страхування майна» доповнена пунктом, що визначає
вигодонабувача за договорами страхування. Також, Товариством зобов’язано
своїх працівників в обов’язковому порядку зазначати в договорах
страхування дату народження страхувальників.
Враховуючи викладене та керуючись абзацом дванадцятим пункту 4.4,
абзацом третім пункту 4.21 розділу IV Положення про застосування
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про
фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг
20.11.2012 № 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.12.2012 за № 2112/22424, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
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ПОСТАНОВИЛА:
Закрити справу про порушення законів та інших нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у
якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГАГАРАНТ» на ринку фінансових послуг, від 29.03.2017 № 484/13-5/15, у
зв’язку з тим, що порушення та його наслідки усунені порушником
самостійно до застосування Нацкомфінпослуг заходу впливу.
Голова Комісії

І. Пашко

