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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
14.03.2017

м. Київ

№ 540

Про застосування заходу впливу до
Приватного Акціонерного Товариства
«Страхова компанія «Планета страхування»

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 «Планета страхування» на ринку фінансових послуг, від 23.02.2017
№ 167/13-5/15 (далі – Акт), місцезнаходження Приватного Акціонерного
Товариства «Страхова компанія «Планета страхування» (код за ЄДРПОУ –
32827253) (далі – Товариство) відповідно до інформації, що міститься у
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд.4, корп. б,
оф.(кв.) 2; відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі
фінансових установ: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд.4, корп. б, оф.
(кв.) 2.
ВСТАНОВИЛА:
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До Нацкомфінпослуг надійшла скарга Особи_1 від ___ (вх. № ___
від ___) щодо невиконання Товариством зобов’язань за договором
добровільного страхування життя від ___ № ___ та за договором
добровільного страхування життя від ___ № ___ та порушення Товариством
вимог законодавства про фінансові послуги.
З метою належного розгляду питання, порушеного у скарзі
Особи_1, Нацкомфінпослуг надіслано вимогу від ___ № ___ щодо
отримання від Товариства інформації та документів.
За результатами розгляду документів, наданих Товариством на вимогу
Нацкомфінпослуг листом від ___ № ___ (вх. № ___ від ___), встановлено
таке.
1. 25.07.2007 між Товариством та Особою_1 укладено договір
добровільного страхування життя № ___ (далі – договір страхування 1).
25.06.2007 між Товариством та Особою_1 укладено договір
добровільного страхування життя № ___ (далі – договір страхування 2).
Договір страхування 1 та договір страхування 2 укладено на підставі
Правил добровільного страхування життя з додатковими ризиками
від ___ (далі – правила страхування).
11.09.2014 за вх. №___ до Товариства надійшла заява Особи_1
від ___ про припинення дії договору страхування 1.
11.09.2014 за вх. № ___ до Товариства надійшла заява Особи_1 від ___
про припинення дії договору страхування 2.
Відповідно до пункту 14.1 розділу 14 договорів страхування 1 та 2
порядок внесення змін та припинення дії договору страхування
визначаються «Правилами страхування» (розділи 12, 13).
Згідно пункту 14.2 розділу 14 договорів страхування 1 та 2 у випадку
дострокового
припинення
договору
страхування
за
вимогою
Страхувальника, він повинен сповістити про це Страховика до закінчення
поточного страхового року, але не пізніше 30 днів до дати припинення.
Розірвання Договору страхування здійснюється з початку нового страхового
року та Страхувальнику виплачується викупна сума.
Відповідно до підпункту 13.1.12 пункту 13.1. розділу 13 правил
страхування повернення страхових внесків (виплат викупної суми) згідно з
пунктами 13.1.9, 13.1.10 цих Правил здійснюється Страховиком протягом
двох тижнів з моменту дострокового припинення дії договору страхування.
Згідно пункту 3 додаткової угоди від 11.09.2014 про дострокове
припинення договору добровільного страхування життя від ___ № ___
розмір викупної суми становить 8080, 31 грн.
Пунктом 3 додаткової угоди від 11.09.2014 про дострокове припинення
договору добровільного страхування життя ___ № ___ викупну суму
визначено у розмірі 5097, 21 грн.
Відповідно до платіжного доручення від 31.01.2017 Товариством
здійснено часткову виплату викупних сум Особі_1 у розмірі
2607, 90 грн.
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Згідно інформації та документів, наданих Товариством на вимогу
Нацкомфінпослуг, страховиком не здійснено виплату викупної суми
Особі_1 за договором страхування 1 та договором страхування 2 у повному
обсязі. Крім того, Товариством не здійснено виплату пені за несвоєчасне
здійснення виплати викупних сум, що передбачено пунктом 5 додаткових
угод до договору страхування 1 та договору страхування 2.
2. 26.05.2007 між Товариством та Особою_1 укладено договір
добровільного страхування життя № ___ (далі – договір страхування 3).
Договір страхування 3 укладено на підставі правил страхування.
17.05.2016 за вх. № ___ до Товариства надійшла заява Особи_1
про припинення дії договору страхування 3.
Листом від ___ вих. № ___ Товариством повідомлено Особу_1, що у
відповідності до умов пункту 14.2 розділу 14 договору страхування, договір
страхування 3 буде припинено з 26.05.2017 з подальшою виплатою викупної
суми.
Рішення Товариства припинити дію договору страхування 3 з
26.05.2017 є невмотивованим з огляду на таке.
Відповідно до умов пункту 14.2 розділу 14 договору страхування 3, у
випадку дострокового припинення договору страхування за вимогою
Страхувальника, він повинен сповістити про це Страховика до закінчення
поточного страхового року, але не пізніше 30 днів до дати припинення.
Розірвання договору страхування здійснюється з початку нового страхового
року та Страхувальнику виплачується викупна сума.
Враховуючи, що умовами договору страхування 3 та правил
страхування не визначено поняття «поточний страховий рік», Товариство
повинно було припинити дію договору страхування 3 через 30 днів з дня
отримання відповідної заяви від Особи_1 та здійснити виплату викупної
суми.
Відповідно до частини другої статті 530 Цивільного кодексу України,
якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або
визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати
його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок
у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного
виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.
Відповідно до пункту 2 статті 625 Цивільного кодексу України
боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу
кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого
індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних
від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений
договором або законом.
Станом на дату складання Акту, Товариством не надано до
Нацкомфінпослуг підтверджуючих документів щодо сплати Особі_1
викупної суми за договором страхування 3 та пені, за несвоєчасне
здійснення виплати викупної суми.
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Враховуючи викладене, Товариством порушено вимоги законодавства у
сфері фінансових послуг, а саме:
частини другої статті 20 Закону України «Про страхування» щодо
невиконання страховиком інших обов’язків передбачених умовами договору
страхування;
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 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,
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
«Планета страхування» усунути порушення законодавства про фінансові
послуги та повідомити Нацкомфінпослуг про усунення порушень з наданням
підтверджуючих документів у термін включно до 04.04.2017.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена
Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.
Голова Комісії

І. Пашко
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