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м. Київ

№ 2371

Про закриття справи про порушення
ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
"СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ВУСО" 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
"ВУСО" на ринку фінансових послуг, від 23.05.2017 № 1002/13-3/16 (далі –

Акт), (місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" (код за ЄДРПОУ 31650052) (далі –
Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
03680, місто Київ, вулиця Казимира Малевича, будинок 31; відповідно до
інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 03680,
м. Київ, вулиця Казимира Малевича, будинок 31),
ВСТАНОВИЛА:
За результатами перевірки звітних даних Товариства за І квартал 2017
року (вх. № 983з/ск від 27.04.2017) та коригуючих звітних даних Товариства за

І квартал 2017 року (вх. № 1090з/ск від 05.05.2017), що надійшли до
Нацкомфінпослуг у паперовій формі, встановлено таке.
Згідно з пунктом 2.12 Порядку складання звітних даних страховиків,
затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 року № 39,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 23.04.2004 року № 517/9116
(далі – Порядок), усі документи в паперовій формі, подання яких передбачено
цим Порядком, зшиваються, сторінки нумеруються, засвідчуються підписом
керівника та головного бухгалтера, печаткою страховика.
Відповідно до звітних даних Товариства за І квартал 2017 року та
коригуючих звітних даних Товариства за І квартал 2017 року станом на
31.03.2017 паперова форма звітних даних не зшита, що свідчить про порушення
Товариством вимог пункту 2.12 Порядку, відповідно до якого усі документи в
паперовій формі, подання яких передбачено цим Порядком, зшиваються,
сторінки нумеруються, засвідчуються підписом керівника та головного
бухгалтера, печаткою страховика.
Листом № 4012 від 26.05.2017 (вх. № 4864/ск від 02.06.2017) Товариством
повідомлено про усунення порушення, зазначене в Акті та надано паперову
форму звітних даних за І квартал 2017 року, належним чином зшиту,
пронумеровану, засвідчену підписом керівника та головного бухгалтера,
печаткою Товариства.
Враховуючи викладене та керуючись абзацом десятим 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 "ВУСО" на
ринку фінансових послуг, від 23.05.2017 № 1002/13-3/16, у зв’язку з тим, що
порушення та його наслідки усунені порушником самостійно до застосування
Нацкомфінпослуг заходу впливу.
Голови Комісії

І. Пашко

