55РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Р
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
08.06.2017

м. Київ

№ 2362

Про закриття справи про порушення
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» 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
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ЮНІВЕС» на ринку фінансових послуг, від дата_1 номер_1 (далі – Акт),
місцезнаходження
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (код за ЄДРПОУ – 32638319) (далі –
Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72; відповідно до інформації, що
міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 03150, м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 72,
ВСТАНОВИЛА:
До Нацкомфінпослуг надійшло звернення особи_1 від 03.04.2017 (вх. від
дата_2 номер_2) щодо невиконання Товариством зобов’язань за договором
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів від дата_3 номер_3 та порушення Товариством
вимог законодавства про фінансові послуги.
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У зверненні особи_1 порушувалися питання щодо невиплати страхового
відшкодування у повному обсязі.
З метою належного розгляду питань, порушених у зверненні
особи_1,
Нацкомфінпослуг
надіслано
вимоги
щодо
отримання
інформації та документів.
За результатами розгляду документів, наданих Товариством на вимогу
Нацкомфінпослуг листом від дата_4 номер_4 (вх. № дата_5 номер_5) та
документів наданих ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» (далі – ПрАТ «СГ «ТАС») листом від дата_6
номер_6 (вх. № дата_7 номер_7), встановлено таке.
16.07.2016 за участю забезпеченого транспортного засобу «___»,
державний реєстраційний номер ____, під керуванням водія особи_2,
транспортного засобу «____», державний реєстраційний номер _________, під
керуванням водія особи_3 та транспортного засобу «____», державний
реєстраційний номер ____, під керуванням особи_4 трапилася дорожньотранспортна пригода, що має ознаки страхового випадку.
Відповідно до постанови Оболонського районного суду м. Києва
від 15.09.2016 особа_2 та особа_3 вчинили адміністративне правопорушення,
передбачене ст. 124 КУпАП – порушення учасниками дорожнього руху правил
дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.
Транспортний
засіб
«___»,
державний
реєстраційний
номер
________, забезпечений ПрАТ «СГ «ТАС» згідно полісу обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів ______ від ______.
13.12.2016 ПрАТ «СГ «ТАС» отримано заяву про страхове відшкодування
від особи_1.
Згідно із Звітом про оцінку вартості (розміру)майнової шкоди, завданої
власнику КТЗ від дата_8 номер_8, вартість матеріального збитку, завдана
власнику КТЗ, складає ____ грн.
Відповідно до абзацу першого пункту 36.3 статі 36 Закону України «Про
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів» (далі – Закон), у разі якщо відповідальними за
заподіяння неподільної шкоди взаємопов’язаними, сукупними діями є декілька
осіб, розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за кожну з таких
осіб визначається шляхом поділу розміру заподіяної шкоди на кількість таких
осіб.
21.12.2016 ПрАТ «СГ «ТАС», з урахуванням вини двох учасників
дорожньо-транспортної пригоди, перераховано страхове відшкодування на
рахунок _____ у розмірі ____________ грн (платіжне доручення
від дата_9 номер_9).
Товариством отримано від особи_1 заяву на виплату страхового
відшкодування від 17.01.2017.
Відповідно до Висновку про оцінку вартості матеріального збитку
завданого власнику автомобіля «____», державний реєстраційний номер
______, від дата_10 номер_10, вартість матеріального збитку становить __ грн.
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Товариством здійснено виплату страхового відшкодування у розмірі ___
грн (за вирахуванням франшизи – 1000,00 грн), що підтверджується платіжним
дорученням від дата_11 номер_11.
Згідно
із
інформацією,
наданою
Товариством
на
вимогу
Нацкомфінпослуг, у зв’язку з тим, що судом чітко встановлено характер та
локалізацію пошкоджень, завданих кожним із винуватців дорожньотранспортної пригоди потерпілій особі, Товариство здійснило відшкодування
збитків, з врахуванням пошкоджень, спричинених саме з вини водія, який
керував забезпеченим транспортним засобом «__», державний реєстраційний
номер ____.
Враховую зазначене, Товариством виплачено страхове відшкодування
лише за пошкодження, завдані забезпеченим транспортним засобом «___»,
державний реєстраційний номер ___, під керуванням водія особи_2.
Таким чином, Товариством виплачено страхове відшкодування не у
відповідності до абзацу першого пункту 36.3 статі 36 Закону, чим порушено
вимоги законодавства у сфері фінансових послуг, а саме абзаців першого та
другого пункту 36.2 статті 36 Закону щодо невиконання страховиком
обов’язку протягом 15 днів з дня узгодження ним розміру страхового
відшкодування з особою, яка має право на отримання відшкодування, за
наявності документів, зазначених у статті 35 цього Закону, повідомлення про
дорожньо-транспортну пригоду, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання
заяви про страхове відшкодування прийняти рішення про здійснення
страхового відшкодування (регламентної виплати) та виплатити його.
Листом від дата_12 номер_12 (вх. дата_13 номер_13) Товариством надано
до Нацкомфінпослуг пояснення та документи, які підтверджують усунення
порушення, зазначеного у цьому розпорядженні, самостійно до застосування до
Нацкомфінпослуг Товариства заходу впливу, а саме: копію доповнення від
дата_14 номер_14 до страхового акту від дата_15 номер_15 та копію
платіжного доручення від дата_16 номер_16, відповідно до якого Товариством
здійснено особі_1 виплату страхового відшкодування в повному обсязі у
розмірі __ грн.
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,
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 ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» на
ринку фінансових послуг від дата_1 номер_1, - у зв’язку з тим, що порушення
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усунені порушником самостійно до застосування Нацкомфінпослуг заходу
впливу.
Голова Комісії

І. Пашко

