РО
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

55РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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м. Київ

№870

Про закриття справи про порушення
Товариством з додатковою відповідальністю
«Страхова компанія «Київ Ре» 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
Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Київ Ре» на
ринку фінансових послуг, від 16.03.2017 № 280/13-5/15 (далі – Акт),
місцезнаходження Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова
компанія «Київ Ре» (код за ЄДРПОУ 33442139) (далі – Товариство) відповідно
до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01033, м. Київ,
вул. Тарасівська, буд. 38; відповідно до інформації, що міститься у Державному
реєстрі фінансових установ: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 38,
ВСТАНОВИЛА:
До Нацкомфінпослуг надійшло звернення Особи_1 від 14.02.2017
(вх. № ____ від 21.02.2017) щодо невиконання Товариством зобов’язань за
договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів від 30.04.2015 Номер_1 (далі –
Договір) та порушення вимог законодавства про фінансові послуги.
У зверненні Особи_1 порушувалося питання щодо не здійснення
Товариством виплати страхового відшкодування.
З метою належного розгляду питання, порушеного у зверненні Особи_1,
Нацкомфінпослуг надіслано вимогу щодо отримання від Товариства інформації
та документів.
За результатами розгляду документів, наданих Товариством на вимогу
Нацкомфінпослуг листом від 06.03.2017 № ____ (вх. № ______ від 07.03.2017),
встановлено таке.
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Згідно з наданою до Нацкомфінпослуг інформацією, Московським
райсудом м. Харкова розглядалася справа № ______ за позовом Особи_1 до
Товариства, третя особа – Особа_2 про відшкодування шкоди завданої
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Відповідно до рішення Московського райсуду м. Харкова від 24.11.2016
позов Особи_1 задоволено та, зокрема, вирішено стягнути з Товариства
матеріальну шкоду у якості страхового відшкодування у розмір 50 000,00 грн,
судовий збір у розмірі 551,21 грн.
Ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 01.02.2017
апеляційну скаргу Товариства на рішення Московського райсуду м. Харкова від
24.11.2016 відхилено, а зазначене рішення залишено без змін.
Відповідно до резолютивної частини Апеляційного суду Харківської
області від 01.02.2017 вона набирає законної сили з моменту її проголошення.
Станом на дату складання Акту Товариством не надано підтверджуючих
документів
щодо
здійснення
виплати
страхового
відшкодування
Особи_1 на підставі рішення суду.
Враховуючи викладене, Товариством порушено вимоги законодавства у
сфері фінансових послуг, а саме пункту 36.1 статті 36 Закону України «Про
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів», відповідно до якого рішення про здійснення
страхового відшкодування (регламентної виплати) приймається у зв'язку з
визнанням майнових вимог заявника або на підставі рішення суду, у разі якщо
спір про здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати)
розглядався в судовому порядку.
До Нацкомфінпослуг листом від 27.03.2017 № _____ (вх. № ______
від 28.03.2017) Товариством надано заперечення на Акт у справі
Особи_1, відповідно до яких Товариством прийнято рішення про відмову у
виплаті страхового відшкодування, про що повідомлено Особи_1 листами
від 15.10.2015 № ***** та від 09.12.2015 № ****. Контроль за виконанням
Товариством рішення суду, яке винесено після прийняття Товариством рішення
про відмову у виплаті страхового відшкодування Особі_1, не належить до
компетенції Нацкомфінпослуг.
Отже, порушення Товариством вимог законодавства про фінансові
послуги є такими, що не доведені.
Враховуючи викладене та керуючись абзацом другим 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,
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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 Товариством з додатковою
відповідальністю «Страхова компанія «Київ Ре» на ринку фінансових послуг,
від 16.03.2017 № 280/13-5/15,- у зв’язку з тим, що факти вчинення порушень
законодавства про фінансові послуги є такими, що не доведені.
Голова Комісії

І. Пашко

