НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51,Код ЄДРПОУ 38062828

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06.06.2019

м. Київ

№ 1060

Про анулювання ліцензій на провадження
господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів)
ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ
«ГАЛИЦЬКА»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, розглянувши акт про відмову ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ГАЛИЦЬКА» у
проведенні перевірки Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.06.2019 № 874/13-3/6,
місцезнаходження
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ГАЛИЦЬКА» (код за ЄДРПОУ 22186790),
відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та
Державному реєстрі фінансових установ: 76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, буд. 22,
ВСТАНОВИЛА:
Інспекційною групою Нацкомфінпослуг встановлено факт відсутності
протягом
першого
дня
перевірки
за
місцезнаходженням
ПрАТ СК «ГАЛИЦЬКА» особи, уповноваженої представляти інтереси
ПрАТ СК «ГАЛИЦЬКА» на час проведення перевірки.
Відповідно до пункту 8 частини другої статті 16 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» зазначене свідчить про відмову
ПрАТ СК «ГАЛИЦЬКА» у проведенні перевірки Нацкомфінпослуг.
Враховуючи викладене вище та керуючись абзацом п’ятим частини
четвертої та частиною восьмою статті 16 Закону України «Про ліцензування
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видів господарської діяльності», підпунктом 40 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,
ПОСТАНОВИЛА:

1. Анулювати ліцензії ПрАТ СК «ГАЛИЦЬКА» видані розпорядженнями
Держфінпослуг від 01.12.2005 № 4965, від 23.02.2007 № 6841, від 30.12.2010
№ 1008 та Нацкомфінпослуг від 28.05.2013 № 1651 на провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг у сфері
страхування в частині проведення конкретних видів страхування:
обов’язкового особистого страхування медичних і фармацевтичних
працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;
обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на
транспорті;
обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання негативних при перевезенні
небезпечних вантажів;
обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового
знищення, випадкового пошкодження або псування;
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів;
добровільного особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бюджету
України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних
дружин (команд);
добровільного страхування фінансових ризиків;
добровільного страхування медичних витрат;
добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності
позичальника за непогашення кредиту);
добровільного страхування цивільної відповідальності власників
наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім
цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності
власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника));
добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів
водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу));
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добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних
явищ;
добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного);
добровільного страхування здоров`я на випадок хвороби;
добровільного страхування від нещасних випадків.
2. Це розпорядження набирає чинності через тридцять календарних днів з
дня його прийняття, а саме з 07.07.2019.
3. Департаменту страхового регулювання та нагляду забезпечити:
повідомлення ПрАТ СК «ГАЛИЦЬКА» про прийняте рішення та щодо
порядку
подальшого
провадження
господарської
діяльності
ПрАТ СК «ГАЛИЦЬКА» з надання фінансових послуг у зв’язку з анулюванням
відповідних ліцензій;
внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про
анулювання ліцензій не пізніше наступного дня за днем набрання
розпорядженням чинності.
4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії протягом
трьох робочих днів після прийняття рішення оприлюднити прийняте рішення
на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена
Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.
Голова Комісії

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії

І. Пашко

Протокол № _______ засідання
Комісії від _________________

