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Про застосування заходу впливу до
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«КЛАСІК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»

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 ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КЛАСІК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» на ринках
фінансових послуг на ринку фінансових послуг, від 21.04.2017 № 886/13-5/15
(далі – Акт), місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КЛАСІК СТРАХУВАННЯ
ЖИТТЯ» (код за ЄДРПОУ 33783296) (далі – Товариство) відповідно до
інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 04073, м. Київ,
вул. Сирецька, буд. 5, корп. 3; відповідно до інформації, що міститься у
Державному реєстрі фінансових установ: 04073, м. Київ, вул. Сирецька,
буд. 5, корп. 3,
ВСТАНОВИЛА:
До Нацкомфінпослуг надійшла скарга Особи_1 від 23.03.2017
(вх. № С-1361 від 23.03.2017) щодо невиконання Товариством зобов’язань за
полісом добровільного страхування життя від 24.03.2015 Номер_1 та
договором добровільного страхування життя за програмою «Динамічна»
від 03.04.2015 Номер_2 (далі – Договори).
02.12.2016 за вх. № 0617443 до Товариства Особи_1 подала
повідомлення про страховий випадок, а саме: смерть застрахованої особи
Особи_2, яка настала 25.11.2016.
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За інформацією Товариства, 06.12.2016 Товариство отримало
документи на виплату (вх. № 06/7555 від 06.12.2016) згідно Договорів.
20.12.2016 Товариство направило запит до Головного лікаря КЗ ЛОР
Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи.
10.01.2017 Товариство отримало відповідь від Львівського обласного
бюро судово-медичної експертизи про проведену судово-токсикологічну
експертизу крові і сечі від трупа Особи_2, в якого виявлено етиловий спирт в
кількості: в крові – 1,33 проміле, в сечі – 1,20 проміле.
Відповідно до підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу 4 Правил
добровільного страхування життя зі змінами та доповненнями Пр «СК
«Дженералі страхування життя» від 07.02.2007 (далі – Правила) зазначено,
що не вважаються страховими випадки, якщо інше не передбачено
Договором страхування, зазначені в пунктах 3.2.1, 3.3 і 3.4 цих Правил, які
відбулися із застрахованою особою внаслідок дії, бездіяльності, хвороби або
тілесного ушкодження, що відбулися, виникли або з’явилися у застрахованої
особи в результаті впливу алкоголю, наркотиків або ліків, за винятком тих,
що були приписані лікарем та вжиті за інструкцією лікаря.
23.01.17 за вих. № 05/27955 Товариство повідомило Особу_1 про
відмову у страховій виплаті на підставі підпункту 4.1.2 пункту 4.1 розділу 4
Правил.
Проте, Товариством не надано документів, підтверджуючих настання
страхового випадку, що спричинила смерть застрахованої особи в результаті
впливу алкоголю.
Враховуючи вищезазначене, Товариством невмотивовано прийнято
рішення про відмову у виплаті Особі_1 страхового відшкодування, що
свідчить про порушення Товариством вимог чинного законодавства у сфері
надання фінансових послуг, а саме:
частини другої статті 20 Закону України «Про страхування» щодо
невиконання страховиком інших обов’язків передбачених умовами договору
страхування;
статті 35 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, щодо невиконання фінансовою установою зобов'язання
виконувати укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час
укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримуватися
вимог, визначених книгою п'ятою Цивільного кодексу України та законами з
питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
Враховуючи вищевикладене та керуючись пунктом 10 частини першої
статті 28, статтею 39, пунктом 1 частини першої статті 40 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», пунктом 4 частини першої статті 37 Закону України «Про
страхування», підпунктом 41 пункту 4 Положення про Національну комісію,
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що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, пунктом
1.5 розділу І, підпунктом 1 пункту 2.1 та абзацом першим пункту 2.2 розділу
ІІ, пунктом 3.1 розділу ІІІ, абзацом другим 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 від 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,
ПОСТАНОВИЛА:
1.
Зобов’язати
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КЛАСІК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» усунути
порушення законодавства про фінансові послуги та повідомити
Нацкомфінпослуг про усунення порушень з наданням підтверджуючих
документів у термін включно до 07.06.2017.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена
Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.
Голова Комісії

І. Пашко

