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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
11.07.2017

м. Київ

№ 3103

Про застосування заходу впливу
до ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВЕ
ТОВАРИСТВО «ДОМІНАНТА»

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
ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВЕ
ТОВАРИСТВО «ДОМІНАНТА» на ринку фінансових послуг, від 13.06.2017
№ 1178/13-4/15 (далі – Акт), місцезнаходження ТОВАРИСТВА З
ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВЕ
ТОВАРИСТВО
«ДОМІНАНТА» (код за ЄДРПОУ – 35265086) (далі – Товариство) відповідно
до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01032, м. Київ,
вул. Саксаганського, 119, оф. 27; відповідно до інформації, що міститься у
Державному реєстрі фінансових установ: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського,
119, оф. 27,
ВСТАНОВИЛА:
До Нацкомфінпослуг надійшло звернення ОСОБИ_1 в інтересах
ОСОБИ_2
від
ДАТА
№
НОМЕР
(вх.
НОМЕР
від
ДАТА)
(далі – звернення) щодо невиконання Товариством зобов’язань за договором
добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного
транспорту від ДАТА № НОМЕР_5 (далі – Договір) та порушення Товариством
вимог законодавства про фінансові послуги, а саме невиплати Товариством
страхового відшкодування.
З метою належного розгляду питань, порушених у зверненні,
Нацкомфінпослуг надіслано вимогу від 26.05.2017 № 3635/13-8 (далі – вимога
Нацкомфінпослуг) щодо надання Товариством інформації та документів.
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За результатами розгляду документів, наданих Товариством на вимогу
Нацкомфінпослуг листом ДАТА/НОМЕР (НОМЕР/ДАТА) (далі – лист),
встановлено таке.
Між Товариством та ОСОБОЮ_2 10.06.2015 укладено Договір.
До Товариства 07.07.2015 надійшло повідомлення про дорожньотранспортну пригоду, яка мала місце 27.06.2015 за участю забезпеченого
транспортного
засобу
VOLKSWAGEN
MULTIVAN
(ДЕРЖАВНИЙ
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР) (далі – забезпечений транспортний засіб) під
керуванням громадянина ОСОБИ_1, внаслідок якої пошкоджено транспортний
засіб LEXUS LS 460 L, (ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР), що
належить УСТАНОВА.
Заяву про страхове відшкодування УСТАНОВОЮ надано до Товариства
01.12.2015.
Згідно з постановою Печерського районного суду міста Києва
від 30.07.2015 за справою № 757/23443/15-п ОСОБУ_1 визнано винним в
скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 27.06.2015.
Відповідно до пункту 1.8 розділу 1 Договору зазначено, що Договір
набирає чинності з 11.06.2015, але не раніше 00:00 годин дня, наступного за
днем надходження страхового платежу на поточний рахунок або в касу
страховика та діє по 10.06.2016.
Відповідно до підпункту 6.2.3. пункту 6.2. розділу 6 Договору дія
Договору припиняється та Договір втрачає чинність за згодою сторін, а також у
разі несплати Страхувальником страхового платежу в установлений Договором
строк. У цьому випадку Договір вважається таким, що не набув чинності.
Товариство повідомило листом ДАТА/НОМЕР ОСОБУ_1 та листом
ДАТА/НОМЕР УСТАНОВУ, що на момент скоєння дорожньо-транспортної
пригоди, внаслідок якої пошкоджено транспортний засіб LEXUS LS 460 L,
(ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР), Договір чинності не набрав, тому
заявлена подія не є страховим випадком за зазначеним Договором.
Листом від 21.01.2016 Товариство повідомило ОСОБУ_1, що надана ним
інформація про внесення коштів до каси Товариства не відповідає дійсності, у
зв’язку чим Товариством прийнято рішення про відмову у виплаті страхового
відшкодування.
Проте, у матеріалах, наданих Товариством на вимогу Нацкомфінпослуг,
наявна копія квитанції до прибуткового касового ордера від 10.06.2015,
серія 12 АААК 657578, скріплена печаткою Товариства та підписом
уповноваженого представника Товариства, що підтверджує сплату ОСОБОЮ_1
страхового платежу у розмірі 300,00 грн. у встановлений пунктом 1.8 розділу 1
Договору термін, що свідчить про чинність Договору на момент скоєння
дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце 27.06.2015.
Таким чином, Товариством прийняте невмотивоване рішення про відмову
у виплаті страхового відшкодування.
Враховуючи
вищевикладене,
Товариством
порушено
вимоги
законодавства про фінансові послуги, а саме:
пункту 3 частини першої статті 20 Закону України «Про
страхування» щодо обов’язку страховика при настанні страхового випадку

3

здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у
передбачений договором строк та нести майнову відповідальність за
несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом
сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається
умовами договору страхування або законом;
пункту 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 обов’язку фінансової установи 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 та підпунктом 19 пункту 6 Положення про Національну
комісію, 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, зареєстрованим 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 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВЕ
ТОВАРИСТВО
«ДОМІНАНТА»
усунути
порушення
законодавства про фінансові послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про
усунення порушень з наданням підтверджуючих документів у термін включно
до 01.08.2017.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.
Голова Комісії

І. Пашко

