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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.03.2017

м. Київ

№ 524

Про усунення порушень ліцензійних умов
Приватним акціонерним товариством
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СТРАХОВИЙ
СОЮЗ»

Відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 21.02.2107 №338
«Про
проведення
перевірки
Приватного
акціонерного
товариства
«Європейський страховий союз» та оформлення її результатів», на підставі
направлення на здійснення позапланового заходу державного нагляду
(контролю) Приватного акціонерного товариства «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СТРАХОВИЙ СОЮЗ» (місцезнаходження Приватного акціонерного товариства
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 33552636) (далі –
Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, буд. 6; відповідно до інформації,
що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01030, м. Київ,
вул. Михайла Коцюбинського, буд. 6) від 22.02.2017 № 01/13/6-13, виданого
Головою Нацкомфінпослуг Пашком І.В., членами інспекційної групи:
начальником відділу інспектування та організації інспекційної діяльності на
ринку страхування департаменту страхового регулювання та нагляду
Мосціпаном Р.М., заступником начальника відділу пруденційного нагляду на
ринку страхування департаменту страхового регулювання та нагляду
Тихоновим А.А., головним спеціалістом відділу інспектування та організації
інспекційної діяльності на ринку страхування департаменту страхового
регулювання та нагляду Овсянниковим Д.В., провідним спеціалістом відділу
інспектування та організації інспекційної діяльності на ринку страхування
департаменту страхового регулювання та нагляду Ткачуком А.В. та головним
спеціалістом відділу інспектування та захисту прав споживачів на ринку
страхування департаменту страхового регулювання та нагляду Монастирською
В.І. проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) Товариства
з питань дотримання вимог законодавства України у сфері надання фінансових
послуг.
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Перевірка проводилася в присутності Голови правління Товариства
Ануфрієва Ігора В’ячеславовича.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, розглянувши акт позапланового заходу державного нагляду
(контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання (страховиком) вимог
законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг
від 07.03.2017 № 225/13-6/2 (далі – Акт),
ВСТАНОВИЛА:
1. Відповідно до наданої Товариством інспекційній групі
Нацкомфінпослуг інформації щодо невиконання зобов’язань за укладеними
договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів (далі – ОСЦПВВНТЗ) у Товариства
існують невиконані зобов’язання станом на 28.02.2017, а саме Товариством
прийнято рішення про виплату страхового відшкодування, але виплату
страхового відшкодування у строки, встановлені законодавством, не здійснено
за 235 договорами ОСЦПВВНТЗ, при цьому розмір невиплачених страхових
відшкодувань становить 2 730,59 тис. грн., з яких за невиконання зобов’язань за
156 договорами ОСЦПВВНТЗ у обсязі 1919,86 тис. грн Нацкомфінпослуг
застосовано захід впливу у вигляді розпорядження від 20.12.2016 № 3161.
Таким чином, Товариством не виконано обов’язки щодо виплат
страхових відшкодувань за договорами ОСЦПВВНТЗ та не сплачено пеню за
несвоєчасне здійснення таких виплат. Орієнтовний розмір пені, згідно наданої
Товариством інформації, складає 322,29 тис.грн.
Враховуючи викладене, Товариством порушено вимоги законодавства у
сфері фінансових послуг, а саме:
- абзаців першого та другого пункту 36.2 статті 36 Закону України
«Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів» (далі - Закон) 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;
- пункту 36.5 статті 36 Закону щодо несплати пені за кожен день
прострочення виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) з
розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє
протягом періоду, за який нараховується пеня;
- пункту 35 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних
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паперів) затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 913 (далі – Ліцензійні умови), відповідно до якого, фінансова
установа зобов'язана 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.
2. Згідно з наданою Товариством інформацією, Товариством станом на
28.02.2017 отримані повідомлення про настання страхових випадків, а також
заяви на виплату страхового відшкодування, але у строки, встановлені
законодавством, не прийнято рішень про виплату або відмову у виплаті
страхового відшкодування 10 особам, які мають право на отримання страхового
відшкодування, при цьому орієнтовний обсяг несплачених страхових
відшкодувань складає 173,38 тис. грн.
Отже, Товариством не виконано обов’язку щодо прийняття рішень про
здійснення страхових відшкодувань та виплати їх або прийняття вмотивованих
рішень про відмову у здійсненні страхових відшкодувань, що є порушенням
вимог законодавства про фінансові послуги, а саме:
- абзаців першого - третього 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 або прийняти вмотивоване рішення про відмову у здійсненні страхового
відшкодування (регламентної виплати);
- пункту 35 Ліцензійних умов, відповідно до якого, фінансова установа
зобов'язана 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 викладене та керуючись пунктом 10 частини першої статті
28, статтею 39 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», частиною сьомою, абзацом першим та
другим частини дев’ятої статті 7 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», частини
шістнадцятої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності», підпунктом 41 пункту 4 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
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ПОСТАНОВИЛА:
1. Зобов’язати

Приватне акціонерне товариство «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
СТРАХОВИЙ СОЮЗ» усунути порушення законодавства про фінансові
послуги, зазначені в пунктах 1 та 2 констатуючої частини цього розпорядження
до 31.03.2017 та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень з
наданням підтверджуючих документів у термін включно до 14.04.2017.
2. Департаменту страхового регулювання та нагляду забезпечити
повідомлення Товариства про прийняте рішення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена
Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.
Голова Комісії

І. Пашко

