НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
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№ 1657

Про
закриття
справи
про
порушення
ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«УКРАЇНСЬКА
АКЦІОНЕРНА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА»
законів та інших нормативноправових 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
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» на ринку фінансових послуг,
від
11.06.2020
№
719/13-4/15,
місцезнаходження
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ АСКА» (код за ЄДРПОУ – 13490997), відповідно до інформації,
що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань і Державному реєстрі фінансових
установ: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 97-А,
ВСТАНОВИЛА:
ПРАТ “УАСК АСКА” не прийнято рішення про виплату або відмову у
виплаті страхового відшкодування у визначений Законом України “Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів” (далі - Закон) строк за зверненнями
Особи_1, Особи_2 в інтересах Особи_3 та не надано документів, на підставі
яких визначено розмір страхового відшкодування, та підтверджуючих
документів щодо здійснення виплати страхового відшкодування та сплати пені
за кожен день прострочення виплати страхового відшкодування за зверненням
Особи_4 чим порушено вимоги законодавства у сфері фінансових послуг, а
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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: у разі визнання ним
вимог заявника обґрунтованими – прийняти рішення про здійснення страхового
відшкодування та виплатити його; у разі невизнання майнових вимог заявника
або з підстав, визначених статтями 32 та/або 37 цього Закону, – прийняти
вмотивоване рішення про відмову у здійсненні страхового відшкодування;
- абзаців першого та другого 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;
- 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.
ПРАТ “УАСК АСКА” надано до Нацкомфінпослуг документи, які
підтверджують усунення порушень та їх наслідків самостійно до застосування
заходу впливу Нацкомфінпослуг.
Враховуючи вищевикладене та керуючись абзацом дванадцятим пункту
4.4, абзацом третім пункту 4.20 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 (зі
змінами), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг,
ПОСТАНОВИЛА:
1. 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
АКЦІОНЕРНА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» на ринку фінансових послуг, від 11.06.2020
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№ 719/13-4/15, - у зв'язку з тим, що порушення та їх наслідки усунено
порушником самостійно до застосування Нацкомфінпослуг заходу впливу.
2. 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 __________________

