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Про закриття справи про порушення
Приватним акціонерним товариством
«Українська транспортна страхова
компанія.» 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 «Українська транспортна страхова
компанія.» на ринку фінансових послуг, від дата_1 номер_1 (далі – Акт),
(місцезнаходження Приватного акціонерного товариства «Українська
транспортна страхова компанія.» (код за ЄДРПОУ 22945712) відповідно до
інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01033, м. Київ,
вул. Саксаганського, 77; відповідно до інформації, що міститься у Державному
реєстрі фінансових установ: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77) (далі –
Товариство або ПрАТ «УТСК.»),
ВСТАНОВИЛА:
До Нацкомфінпослуг надійшло звернення особи_1 від 12.10.2016 (вх.
від дата_2 номер_2) щодо невиконання Товариством зобов’язань за договором
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів №_____ (далі по пункту – Договір) та
порушення Товариством вимог законодавства про фінансові послуги.
У зверненні особи_1 порушувалося питання щодо нездійснення
Товариством виплати страхового відшкодування.
З метою належного розгляду питання, порушеного у звернені особи_1,
Нацкомфінпослуг надіслано вимогу від дата_3 нмер_3 (далі – вимога) щодо
отримання від Товариства інформації та документів.
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За результатами розгляду документів, наданих Товариством на вимогу
Нацкомфінпослуг листом від ата_4 номер_4 (вх. дата_5 номер_5), встановлено
таке.
24.02.2016 за участю забезпеченого за Договором транспортного засобу
сталася подія, що має ознаки страхового випадку.
04.03.2016 (за вх. дата_6 номер_6) особа_1 повідомив Товариство про
подію, що має ознаки страхового випадку (ДТП), у результаті якої пошкоджено
транспортний засіб ___, державний реєстраційний номер ___, та 30.03.2016
надав заяву про отримання страхового відшкодування.
Відповідно до пункту 34.1 статті 34 Закону України «Про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів» (далі – Закон) страховик зобов'язаний протягом двох
робочих днів з дня отримання повідомлення про настання події, що містить
ознаки страхового випадку, розпочати її розслідування, у тому числі здійснити
запити щодо отримання відомостей, необхідних для своєчасного здійснення
страхового відшкодування.
В документах, наданих Товариством на вимогу Нацкомфінпослуг,
відсутні підтверджуючі документи стосовно здійснення страховиком запитів
щодо отримання відомостей, необхідних для своєчасного здійснення
страхового відшкодування.
Згідно заочного рішення Комінтернівського районного суду міста
Харкова від 15.08.2016 (справа номер_) позовні вимоги особи_1 до
ПрАТ «УТСК.» задоволено частково та прийнято рішення стягнути з
Товариства на користь особи_1 страхове відшкодування в розмірі ___ грн,
витрати на лікування у розмірі ___ грн, а також витрати по сплаті судового
збору в розмірі ___ грн.
Відповідно до виконавчого листа Комінтернівського районного суду
міста Харкова (наданого особою_1 до Нацкомфінпослуг разом із скаргою)
заочне рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 15.08.2016
набрало законної сили 20.09.2016.
Товариство листом від дата_7 номер_7 повідомило Нацкомфінпослуг, що
ПрАТ «УТСК.» дата_8 номер_8 подано заяву про перегляд заочного рішення
Комінтернівського районного суду м. Харкова від 15.08.2016 у цивільній справі
___ (далі – заява).
Проте, станом на дату складання Акту, в Нацкомфінпослуг відсутня
інформація та підтверджуючі документи про прийняття даної заяви до розгляду
Комінтернівським районним судом міста Харкова та відкриття відповідного
провадження по справі.
Товариством на підставі заочного рішення Комінтернівського районного
суду міста Харкова від 15.08.2016 (справа №___) не прийнято відповідного
рішення по справі особи_1.
Враховуючи
вищевикладене,
Товариством
порушено
вимоги
законодавства про фінансові послуги, а саме
пункту 34.1 статті 34 Закону щодо обов’язку страховика протягом двох
робочих днів з дня отримання повідомлення про настання події, що містить
ознаки страхового випадку, розпочати її розслідування, у тому числі здійснити
запити щодо отримання відомостей, необхідних для своєчасного здійснення
страхового відшкодування;
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пункту 36.1 статті 36 Закону щодо невиконання страховиком обов’язку
прийняти рішення про здійснення страхового відшкодування на підставі
рішення суду.
Товариством листом від дата_9 номер_9 (вх. від дата_10 номер_10)
надано до Нацкомфінпослуг копію ухвали Комінтернівського районного суду
міста Харкова від 13.12.2016 за справою №__, відповідно до якої скасовано
заочне рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 15.08.2016 у
цивільній справі №___ та справу за позовом особи_1 до ПрАТ «УТСК.»,
особи_2 про відшкодування матеріальної шкоди призначено на новий розгляд.
Враховуючи вищевикладене, керуючись абзацом другим пункту 4.20 та
пунктом 4.26 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, Нацкомфінпослуг
розпорядженням від 17.01.2017 №42 зупинено провадження у справі про
порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність з надання фінансових послуг, яке розпочато актом про
правопорушення, вчинені Приватним акціонерним товариством «Українська
транспортна страхова компанія.» на ринку фінансових послуг, від дата_1
номер_1(за зверненням особи_1) у зв’язку з неможливістю її розглянути до
вирішення пов'язаної з нею справи, що розглядається в суді, – до набрання
рішенням суду в такій справі законної сили та зобов’язано Товариство
повідомити Нацкомфінпослуг про відповідне рішення суду у термін 10 робочих
днів після набрання ним законної сили.
Листом від дата_11 номер_11 (вх. від дата_12 номер_12) Товариством
надано до Нацкомфінпослуг пояснення та документи, які підтверджують
усунення порушення, зазначеного у вищезазначеному розпорядженні, зокрема:
копія рішення Комінтернівського районного суду міста Харкова від 13.02.2017
за справою №___, копії платіжних доручень від дата_13 номер_13, від дата_14
номер_14, від дата_15 номер_15, від дата_16 номер_16, від дата_17 номер_17,
від дата_18 номер_18, від дата_19 номер_19, від дата_20 номер_20, від дата_21
номер_21, від дата_22 номер_22, від дата_23 номер_23, від дата_24 номер_24,
від дата_25 номер_25 та від дата_26 номер_26, які підтверджують виконання
Товариством рішення Комінтернівського районного суду міста Харкова
від 13.02.2017 щодо сплати особі_1 страхового відшкодування у розмірі ___ грн
та сплати судового збору у розмірі ___ грн.
Враховуючи викладене та керуючись абзацом дванадцятим 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 Приватним акціонерним
товариством «Українська транспортна страхова компанія.» на ринку
фінансових послуг від дата_1 номер_1 (за зверненням Назаренка А.А.), - у
зв’язку з тим, що порушення усунені порушником самостійно до застосування
Нацкомфінпослуг заходу впливу.
Голова Комісії

І. Пашко

