ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
за період 1.02.2019 - 28.02.2019
РЕЗОЛЮЦІЯ
XV МІЖНАРОДНОЇ КАРПАТСЬКОЇ СТРАХОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

м. Яремче

15 лютого 2019 року

Обговорення актуальних проблем і перспектив страхового ринку відбулося 13-16
лютого 2019 року в рамках XV МІЖНАРОДНОЇ КАРПАТСЬКОЇ СТРАХОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ за участю представників органів державної влади, страхових
компаній, перестраховиків, брокерів, інвестиційних та юридичних компаній, фахівців
в галузі економіки та фінансів, вітчизняних та міжнародних експертів, засобів
масової інформації.
Учасники Конференції,
враховуючи вплив поточної макроекономічної ситуації на формування умов для
ведення страхового бізнесу та конкурентоспроможності національної економіки,
розуміючи складність завдань, що вимагають витримки та чіткої координації дій,
подальшої взаємодії з органами державної влади, посилення зв’язків зі страховим ринком
та громадськістю,
з метою забезпечення надійним і ефективним страховим захистом споживачів
страхових послуг, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності
вітчизняного страхового ринку України та його інтеграцію до міжнародних систем
страхування та перестрахування,
поставили перед собою наступні завдання:
1.
Об’єднання зусиль щодо представлення інтересів страхового бізнесу,
забезпечення ефективності функціонування і взаємодії учасників страхового ринку
шляхом створення єдиної саморегулівної організації.
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2.
Продовження розробки та прийняття проектів регуляторних актів на виконання
запланованих реформ, відображених у Комплексній програмі розвитку фінансового
сектору України до 2020 року.
3.
Закріплення дієвої системи захисту прав споживачів, формування надійних
механізмів забезпечення збереження коштів інвесторів та страхувальників, підвищення
фінансової грамотності населення.
4.
Сприяння прийняттю ключових законопроектів у сфері страхування, зокрема:
1)
«Про фінансування охорони здоров'я та загальнообов'язкове медичне
страхування в Україні» (реєстр. №9163 від 04.10.2018 р.);
2)
в першому читанні проекту Закону «Про державну підтримку
сільськогосподарського страхування» (реєстр. №6355-1 від 26.04.2017 р.) та
напрацювання пропозицій щодо посилення ролі страховиків для прийняття законопроекту
у другому читанні;
3) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
захисту прав споживачів фінансових послуг» (реєстр. №2456-д від 29.12.2015 р.);
4) «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування
відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю пасажирів та третіх
осіб» (реєстр. №4642-д від 07.06.2017 р.);
5) «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання
ринків фінансових послуг» (реєстр. №8415 від 25.05.2018 р.);
6) «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» (реєстр. № 9417 від 19.12.2018 р.).
5.
Напрацювання пропозицій щодо внесення змін до:
1)
Закону України «Про страхування»;
2)
Закону України
«Про обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів»;
3)
Законів України «Про туризм» та «Про порядок виїзду з України і в'їзду в
Україну громадян України» в частині підвищення гарантій та захищеності подорожуючих
громадян України;
4)
Положення «Про здійснення фінансового моніторингу фінансовими
установами», затвердженого Розпорядженням ДФП від 05.08.2003 р. N25;
5)
Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. №913
«Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»;
6)
нормативно-правових актів щодо застосування іноземної валюти в страховій
діяльності, у тому числі щодо приведення їх у відповідність до положень Закону України
«Про валюту і валютні операції»;
7)
Податкового кодексу України та Постанови КМУ від 22.12.2010 р. №1170 «Про
затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на
які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування» щодо звільнення платежів за договорами корпоративного страхування
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життя та добровільного медичного страхування від сплати ЄСВ та створення
стимулюючої цілісної системи оподаткування щодо даних видів страхування.
6.
Розробка нових та внесення змін до діючих нормативно-правових актів у сфері
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, зокрема щодо: введення системи «Прямого врегулювання збитків»;
посилення гарантійних функцій МТСБУ за зобов’язаннями неплатоспроможних
страховиків та страховиків, які втратили членство в МТСБУ або позбавлені ліцензії;
скорочення строків виплати страхового відшкодування; підвищення якості врегулювання
збитків, імплементація Директиви ЄС тощо.
7.
Аналіз стану виконання, вдосконалення та сприяння виконанню вимог
Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій
страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 р. № 850.
8.
Сприяння розвитку ринку страхування життя, зокрема шляхом створення
системи гарантування виплат за договорами страхування життя.
9.
Підтримка впровадження другого (накопичувального) рівня системи
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
10. Здійснення заходів щодо створення умов впровадження обов’язкового та
розвитку добровільного медичного страхування в рамках створеної платформи
Національної стратегії охорони здоров'я України.
11. Напрацювання пропозицій щодо спрощення процедур реорганізації та
капіталізації страховиків з метою забезпечення стабільності страхового ринку та
підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг.
12. Сприяння схваленню (затвердженню) Методичних рекомендацій з розробки
вимог до тендерних пропозицій учасників при закупівлі послуг з обов’язкового
авіаційного страхування цивільної авіації державними органами, що здійснюють
регулювання у сфері перевезень, страхування та державних закупівель.
13. Внесення змін до Закону України «Про страхування» та деяких інших
законодавчих актів України з метою скорочення видів обов’язкового страхування,
встановлення загальних вимог до здійснення обов’язкового страхування, запровадження
вільного ціноутворення тощо.
14. Сприяння розвитку інформаційних технологій та посиленню кібербезпеки в
сфері страхового бізнесу.
15. Інформування міжнародної громадськості щодо досягнень страхового ринку
України з метою залучення іноземних інвестицій.
16. Підкреслюючи, що важливою умовою успішного розвитку страхового ринку є
обмін світовим досвідом та його застосування до національних страхових ринків,
продовжити традицію та провести XVІ МІЖНАРОДНУ КАРПАТСЬКУ СТРАХОВУ
КОНФЕРЕНЦІЮ 26-29 лютого 2020 року.
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Міжнародний Фінансовий Клуб «Банкір» у конференц-залі
Американської торговельної палати в Україні (ACC) провів Міжнародну
конференцію «ЦИФРОВИЙ БАНКІНГ — 2019».
Віце-президент ЛСОУ Сергій Тарасов презентував учасникам
конференції проблеми захисту бізнесу, ринків і споживачів в умовах
цифровізації бізнес-процесів. «Ліга страхових організацій України спільно з Торговопромисловою палатою України опрацьовує питання засвідчення форс-мажорних обставин,
обумовлених кібератаками, питання, пов’язані з кібер-страхуванням, та питання
сертифікації і аудиту інформаційних систем. У зв’язку зі зростанням рівня ризиків в
умовах цифровізації бізнес-процесів, реалізація цих трьох напрямків дасть змогу
суб’єктам господарювання підвищити рівень захисту як себе, так і споживачів», —
зазначив віце-президент ЛСОУ.
Учасники заходу мали змогу опрацювати питання бізнесу в рамках трьох
дискусійних панелей. Модератором дискусійної панелі «Регулювання ринку банківських
та небанківських фінансових послуг» виступив член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов,
який розкрив питання державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг в
епоху цифрових технологій. Дискусійні панелі «Цифровий банкінг: Cloud service. CRM.
BPM. LEGAL» та і «Банки та Fintech» розглянули питання впровадження автоматизації
процесів документування інформації, побудови конвергентної інфраструктури, роботи у
популярних месенджерах, хмарних сервісах та ін.
Також учасники обговорили застосування технологій у банківському кредитуванні,
ефективність чат-ботів та цифрового маркетингу для підвищення ефективності продаж,
моделі співпраці технологічних команд та ін.
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Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і
банківської діяльності на своєму засіданні розглянув проект Закону
України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. №9417
від 19.12.2018), поданий Кабінетом Міністрів України.
Участь у засіданні взяли народні депутати України, представники Міністерства
фінансів України, Національного банку України, Державної служби фінансового
моніторингу України, Комітету ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності
та інші. ЛСОУ представила Романа Навальківська, віце-президент ЛСОУ.
Метою запропонованого законопроекту є підвищення міжнародного іміджу
України та покращення інвестиційного клімату шляхом удосконалення процедури
здійснення фінансового моніторингу, гармонізації національного законодавства з
європейськими стандартами, а також реалізація зобов’язань, прийнятих Україною згідно з
Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
ЛЮТИЙ

26

4

ЗВІТ ЛСОУ
1 лютого – 28 лютого

сторони, зокрема впровадження ризик-орієнтованого підходу в діяльності суб’єктів
фінансового моніторингу.
Під час обговорення на засіданні Комітету було висловлено низку пропозицій, які
стосувалися, зокрема, недостатнього збільшення розміру суми порогових операцій,
неадекватно високих штрафів, які можуть бути застосовані до суб’єктів первинного
фінансового моніторингу за певні порушення законодавства, недостатньо
аргументованого запровадження кримінальної відповідальності з позбавленням волі до 8
років за порушення порядку замороження/розмороження активів, а також розширення
можливості розкриття банківської таємниці. За наслідками розгляду та обговорення
законопроекту Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за
основу, з урахуванням погоджених змін та, після прийняття законопроекту за основу,
створити у Комітеті робочу групу з метою підготовки проекту до другого читання.
Зазначимо, що ЛСОУ приймає активну участь у вдосконаленні законодавства у
сфері фінансового моніторингу. Зокрема, ЛСОУ були направлені пропозиції та
зауваження до вищезгаданого законопроекту до Міністерства фінансів України,
Державної служби фінансового моніторингу України, Комітету ВРУ з питань фінансової
політики і банківської діяльності. Також, проект Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» був
представлений та обговорений в рамках XV МІЖНАРОДНОЇ КАРПАТСЬКОЇ
СТРАХОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ.

Ліга страхових організацій України взяла участь у робочій зустрічі,
організованій Нацкомфінпослуг з метою обговорення та висловлення
позицій громадських організацій (об’єднань) та асоціацій до проекту
розпорядження Нацкомфінпослуг „Про внесення змін до Положення про
обов’язкові
критерії
і
нормативи
достатності
капіталу
та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій
страховика”.
Позицію Ліги страхових організацій України з цього питання озвучив віцепрезидент організації Сергій Тарасов. Зокрема, він зазначив, що ЛСОУ опрацювала
оприлюднений 13 лютого 2019 року проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про
затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності
капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій страховика” та направила свої зауваження та пропозиції до проекту.
У своєму листі ЛСОУ наголошує, що підтримує необхідність забезпечення
стабільності діяльності страховиків, можливості виконання страховиками своїх
зобов’язань і захисту прав споживачів послуг у сфері страхування, та зазначає, що
відповідно до розділу VІ Положення, низькоризиковими активами визнаються права
вимоги до перестраховиків-нерезидентів за укладеними договорами перестрахування
ризиків з обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації, за договорами
ЛЮТИЙ
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міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів „Зелена Картка” та за укладеними договорами
перестрахування ризиків з обов’язкового страхування цивільної відповідальності
оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок
ядерного інциденту. Проте і за іншими видами страхування майна і відповідальності
можуть бути значні розміри страхових сум, і у таких випадках відповідно до Закону
України «Про страхування» страховик зобов’язаний укласти договір перестрахування.
Однак, у випадку, якщо станеться великий збиток по майну чи відповідальності, страхова
компанія не зможе виконувати норматив якості активів, оскільки права вимоги до
перестраховиків не визнаватимуться низькоризиковими активами.
Тому Ліга страхових організацій України пропонує доповнити пункт 2 розділу VI
Положення новим абзацом такого змісту: «права вимоги до перестраховиків-нерезидентів
за укладеними договорами перестрахування ризиків з видів страхування, інших, ніж
передбачено абзацами сьомим і восьмим цього пункту, за умови, що такі перестраховики
не є резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні,
наведеному в статті 1 Закону України „Про оборону України”, та/або дії яких створюють
умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України,
та рейтинг фінансової надійності (стійкості) таких перестраховиків-нерезидентів не
нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств: : „А” —
„A.M.Best” (США), „А2” — „Moody’s Investors Service” (США), „А” — „Standard &
Poor’s” (США), „А” — „Fitch Ratings” (Великобританія), — в межах обсягу прав вимоги
до таких перестраховиків стосовно резерву заявлених, але не виплачених збитків.».
Нагадаємо, що Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін
до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій
страховика” розроблено відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України
„Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та з метою
удосконалення якості активів, покращення платоспроможності, підвищення рівня
капіталізації та фінансової стабільності страховиків та перестраховиків. Проект
розпорядження спрямований на вдосконалення якості активів, покращення
платоспроможності, підвищення рівня капіталізації та фінансової стабільності страховиків
та перестраховиків.

Нацкомфінпослуг інформує про перелік найбільш типових
помилок у документах, поданих до Нацкомфінпослуг для отримання
адміністративних послуг (внесення/виключення інформації про
фінансову установу до/з Державного реєстру фінансових установ;
отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)), з метою
подальшого їх уникнення та недопущення.
Законодавство, що застосовується:
ЛЮТИЙ
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Закон № 2664-III – Закон України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг»;
Закон № 1734-VIII – Закон України «Про споживче кредитування»;
Закон № 85/96-ВР – Закон України «Про страхування»;
Ліцензійні умови – Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів),
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913;
Положення № 41 – Положення про Державний реєстр фінансових установ,
затверджене розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118;
Постанова КМУ № 1372 – постанова Кабінету Міністрів України від
28.11.2007 № 1372 «Питання проведення обов’язкового державного страхування за
деякими видами»;
Характеристика № 565 – Характеристика та класифікаційні ознаки видів
добровільного страхування, затверджена розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 № 565, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за № 1119/18414.
1.
Внесення інформації про фінансову установу до Державного реєстру
фінансових установ:
1.1 Подання не в повному обсязі документів, визначених пунктом 1 розділу
VII Положення № 41, зокрема не подаються:
реєстраційна картка юридичної особи згідно з додатком 3 доПоложення №
41 в електронному вигляді;
підтверджені суб’єктом аудиторської діяльності фінансова звітність за
останній календарний рік та/або проміжна фінансова звітність станом на останній день
кварталу, що передує поданню заяви, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) та
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).
1.2 Невідповідність положень примірних договорів зі споживачами фінансових
послуг щодо надання фінансових послуг положенням внутрішніх документів, що
регламентують порядок надання фінансових послуг, а саме містять посилання на пункти,
які відсутні.
1.3 Невідповідність вимогам Закону № 1734-VIII примірних договорів з надання
коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, зокрема:
договори не містять інформації щодо 1) типу кредиту та мети отримання
кредиту; 2) необхідності укладення договорів про додаткові чи супутні послуги третіх
осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту; 3) реальної
річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для споживача; 4) порядку та умов
відмови від надання та одержання кредиту;
договори визначать підстави для пред’явлення вимоги щодо дострокового
повернення кредиту, які не передбачені частиною четвертою статті 16 та частиною п’ятою
статті 20 Закону № 1734-VIII.
2.
Виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ:
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2.1 Неподання оригіналу Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та
примірника/копії опублікованого в засобах масової інформації повідомлення щодо
прийняття відповідним органом управління фінансової установи рішення про подання
заяви про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ.
2.2 Подання заяви про виключення фінансової установи з Державного реєстру
фінансових установ за наявності діючої (их) ліцензії(й).
2.3 Зазначення в заяві про виключення фінансової установи з Державного реєстру
фінансових установ найменування та місцезнаходження фінансової установи, що не
відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань.
3.
Отримання ліцензії(й) на провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів):
3.1 Неподання/подання не в повному обсязі фінансової звітності, визначеної
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складеної
за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітних даних здобувача ліцензій
відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню
одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ.
3.2. Подання фінансової звітності та звітних даних, достовірність та повнота яких
не підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена
до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ.
3.3 Подання копій фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії,
достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), замість
оригіналів, як того вимагають Ліцензійні умови.
3.4 Подання копій внутрішніх правил надання фінансових послуг та примірних
договорів про надання фінансових послуг, замість оригіналів зазначених документів, як
того вимагають Ліцензійні умови.
3.5 Допущення орфографічних помилок під час написання найменування
юридичної особи, місцезнаходження, ім’я, по батькові та прізвища директорів і головних
бухгалтерів, що не збігається з інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державному
реєстрі фінансових установ.
3.6 У поданих договорах про надання фінансових послуг відсутнє обов’язкове
посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг, також відповідні договори
найчастіше не відповідають вимогам Закону № 1734-VIII, Цивільному кодексу України.
3.7. Наявність у здобувача ліцензії на дату подання документів на отримання
ліцензії невиконаних заходів впливу за порушення вимог законодавства на ринку
фінансових послуг.
3.8. Власний веб-сайт (веб-сторінка) здобувача ліцензії, який(а) зазначений(а) у
заяві на отримання ліцензії, перебуває в неробочому стані.
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3.9 На дату подання заяви про отримання ліцензії на веб-сайті (веб-сторінці)
здобувача ліцензії відсутня інформація про:
власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за
фінансовою установою);
склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;
режим робочого часу фінансової установи (зокрема для її відокремлених
підрозділів), а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви;
внутрішні правила надання фінансових послуг;
відокремлені підрозділи фінансової установи;
кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її
виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової
установи перевищують п’ять відсотків.
Окремо слід звернути увагу на поширені помилки здобувачів ліцензії
страхового ринку під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження
послуг у сфері страхування, зокрема:
Назва ліцензії, яка зазначена в заяві про її отримання, не відповідає видам
страхування, визначеним статтям 6 та 7 Закону № 85/96-ВР,та постанові КМУ № 1372.
Здобувач ліцензії на момент подання документів на отримання ліцензії на
обов’язкові види страхування не провадив діяльності з укладання договорів страхування в
кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж два роки (вісім звітних кварталів).
Подані правила добровільного страхування (далі – Правила) не відповідають
вимогам законодавства, зокрема:
у Правилах застосовуються поняття, визначення яких відсутнє у відповідних
нормативно-правових актах та тексті правил добровільного страхування;
невідповідність предмета договору страхування, зазначеного у Правилах,
вимогам Характеристики № 565;
замість визначення конкретного проміжку часу, протягом якого необхідно
вчинити певні дії, вживаються поняття «негайно», «терміново», «завчасно»;
у тексті Правил застосовуються положення, що призводять до
неоднозначного розуміння змісту, до суперечностей між пунктами, зокрема, посилання на
пункти, які відсутні, чи не містять відповідних положень;
у Правилах зазначається, що страховик має право відстрочити прийняття
рішення про виплату або про відмову у виплаті страхового відшкодування, відстрочити
виплату страхового відшкодування, але не зазначається, на який строк здійснюється
відстрочка, що є порушенням статті 17 Закону № 85/96-ВР, порушує права
страхувальника та призводить до затягування прийняття рішення, виплати страхового
відшкодування, оскільки не визначено, на які граничні строки може бути відстрочено
прийняття рішення (здійснення виплати);
у тексті Правил вживаються поняття «порушення (відкриття) кримінальної
справи», «порушення (відкриття) карної справи», «закриття кримінальної (карної)
справи», визначення яких відсутнє у кримінально-процесуальному законодавстві.
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До уваги страховиків!
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін
до Методики формування страхових резервів за видами страхування,
іншими, ніж, страхування життя, та визнання таким, що втратило
чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року №123” (далі – проект
розпорядження) розроблено з метою встановлення єдиних підходів щодо розрахунку
страховиками,
які
здійснюють страхування,
інше,
ніж
страхування
життя
страхових резервів.
Проектом розпорядження пропонується внести зміни до Методики формування
страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж, страхування життя затвердженої
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
17 грудня 2004 року № 3104, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005
року за № 19/10299 та визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003
року №123 „Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку
страхових резервів з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну
шкоду”, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 грудня 2003 року за
№1107/8428.
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін до
Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж,
страхування життя, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року №
123”
Проект Змін до Методики формування страхових резервів за видами
страхування, іншими, ніж, страхування життя, та визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13
листопада 2003 року № 123
Аналіз регуляторного впливу
Порівняльна таблиця
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До уваги страховиків!
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків
фінансових
послуг,
повідомляє,
що розпорядження
Нацкомфінпослуг від 03.01.2019 № 1 „Про затвердження Змін до
Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій
страховика” зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.01.2019 за № 122/33093.
Розпорядження передбачає визначення нормативного обсягу активів, який
необхідний страховику для дотримання нормативу платоспроможності та достатності
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капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів та вимог до
величини низькоризикових активів страховика.

До уваги страховиків!
07 лютого 2019 року введено в дію Закон України «Про валюту і
валютні операції», положеннями якого забезпечено перехід до нової
моделі валютного регулювання, яка передбачає вільне проведення
валютних операцій на території України та вільний рух валютних коштів
під час здійснення цих операцій між резидентами і нерезидентами.
Національним банком України прийнято відповідні нормативно-правові акти, які з
07 лютого 2019 року є основою для нової ліберальної системи валютного регулювання,
передбаченої Законом України «Про валюту і валютні операції».
За результатами співпраці між Нацкомфінпослуг і Національним банком України з
метою спрощення реєстраційних та дозвільних процедур на ринку страхування
постановою Національного банку України від 05.02.2019 № 31 «Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України»
було визнано таким, що втратило чинність, Положення про застосування іноземної
валюти в страховій діяльності, затверджене постановою Правління Національного банку
України від 11.04.2000 № 135 (далі – Положення).
Постанова НБУ № 31 набрала чинність з дня введення в дію Закону України «Про
валюту і валютні операції» – 07 лютого 2019 року.
Нововведення валютного регулювання, що стосуються операцій, пов’язаних з
виконанням зобов’язань за фінансовими аграрними розписками, лізингом, факторингом,
операціями страхування/перестрахування, договорами оренди, найму, визначені
Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в
іноземній валюті, затвердженим постановою Правління Національного банку України від
02.01.2019 № 5.
Зокрема постановою НБУ № 5 визначено умови, порядок, особливості здійснення
валютних операцій у страховій діяльності, а саме:
суттєво скорочено перелік документів під час здійснення купівлі іноземної
валюти/переказах на користь нерезидентів для здійснення розрахунків за операціями у
сфері страхування за договорами страхування (перестрахування) та виключено вимогу
щодо подання до банків будь-яких документів, зареєстрованих та/або засвідчених
Нацкомфінпослуг;
дозволено страховикам, що мають ліцензію Національного банку на здійснення
валютних операцій, здійснювати купівлю іноземної валюти на валютному ринку України з
метою виконання зобов’язань за договорами страхування життя.
При цьому слід враховувати положення постанови Правління Національного банку
України від 02.01.2019 № 9 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України» щодо забезпечення наявності мінімального власного
капіталу у сумі 300 мільйонів гривень, у разі отримання ліцензії для здійснення
розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя.
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З детальною інформацією щодо положень постанов № 5 та № 9 можна
ознайомитися в розділі «Офіційне опублікування нормативно-правових актів
Національного банку України», а також за посиланнями:
https://bank.gov.ua/document/download?docId=85227197
https://bank.gov.ua/document/download?docId=85227146
Нацкомфінпослуг ведеться робота щодо приведення Порядку реєстрації договорів
перестрахування та надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації
про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками)
нерезидентами» (розпорядження Нацкомфінпослуг від 15.09.2015 № 2201) у відповідність
із Положенням та визнання таким, що втратив чинність, Порядку засвідчення довідок для
проведення розрахунків за договорами страхування та перестрахування з нерезидентами,
дія яких поширюється на іноземну територію (розпорядження Нацкомфінпослуг
від 15.09.2015 № 2200).
Оскільки Положення визнано таким, що втратило чинність, але відповідних змін до
нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг не прийнято,страховики повинні
дотримуватись процедур, передбачених зазначеними вище нормативно-правовими
актами, до внесення відповідних змін.
Додатково інформуємо, що співпраця Нацкомфінпослуг із Національним банком
України стосовно вдосконалення нормативно-правових актів у сфері застосування
іноземної валюти на ринку фінансових послуг буде продовжена.

Ліга страхових організацій України взяла участь у нараді,
організованій Міністерством інфраструктури України з метою належного
виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. від 13.11.2018 р. до
листа ЛСОУ від 19.10.2018 р. щодо недопущення дискримінаційних умов
при здійсненні публічних закупівель послуг з обов’язкового авіаційного страхування
цивільної авіації.
Учасники розглянули питання прийняття Методичних рекомендацій з розробки
вимог до тендерних пропозицій учасників при закупівлі послуг з обов’язкового
авіаційного страхування цивільної авіації.
Лігу страхових організацій України на заході представила віце-президент ЛСОУ
Романа Навальківська, яка представила позицію Ліги з обговорюваного питання.
Р.Навальківська нагадала, що проблематика даного питання та ситуація, що склалася у
зв’язку з застосуванням стратегічними авіаційними підприємствами України
дискримінаційних критеріїв, була повторно висвітлена в листі ЛСОУ до Кабінету
Міністрів України від 20.12.2018 р. вих.№290/ІІІ-5. Задля вирішення питання ЛСОУ
пропонує прийняти Методичні рекомендації з розробки вимог до тендерних пропозицій
учасників при закупівлі послуг з обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації,
в яких будуть зафіксовані критерії, що відповідно до норм законодавства України
замовники послуг обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації можуть
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використовувати при визначенні вимог до пропозицій учасників, що скоротить витрати
бюджету.
Нагадаємо, що Ліга страхових організацій України минулого року вже зверталась
до Кабінету Міністрів України з проханням надати доручення Міністерству економічного
розвитку та торгівлі України, Міністерству інфраструктури України, Антимонопольному
комітету України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сфері
ринків фінансових послуг, Державній авіаційній службі України, Державній регуляторній
службі України, Державній аудиторській службі України прийняти (затвердити, схвалити)
Методичні рекомендації з розробки вимог до тендерних пропозицій учасників при
закупівлі послуг з обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації. За
результатами наради, проведеної в Мінекономіки, було вирішено, що Методичні
рекомендації можуть бути затверджені спільним наказом Мінінфраструктури, яке
здійснює формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та
використання повітряного простору України, та Нацкомфінпослуг, яка здійснює державне
регулювання ринків фінансових послуг.

ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній
non-life страхування — учасників проекту «Відкрите страхування» за
січень-грудень 2018 року.
Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування»,
які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, за
підсумками січня-грудня 2018 року склали 9,7 млрд. грн.
У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким
видам страхування, як добровільне майнове страхування – 4692,6 млн. грн. (48,1 %) та
добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 2381,7 млн. грн. (24,4 %).
Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 2240,1 млн. грн.
(23,0 %), з добровільного страхування відповідальності – 433,2 млн. грн. (4,5 %).
Обсяг надходжень валових страхових премій у грудні місяці збільшився на 21,5 %
у порівнянні з попереднім місяцем (до 903,7 млн. грн.).
Валові страхові виплати за підсумками січня-грудня 2018 року склали 4,3 млрд.
грн.
У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким
видам страхування, як добровільне майнове страхування – 2341,6 млн. грн. (55,0 %) та
добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 1174,4 млн. грн. (27,6 %).
Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 716,3 млн. грн.
(16,8 %), з добровільного страхування відповідальності — 27,5 млн. грн. (0,6 %).
Валові страхові виплати у грудні місяці збільшились у 4 рази у порівнянні з
попереднім місяцем (до 1225,5 млн. грн.).
Також було проаналізовано показники діяльності з таких видів страхування, як
КАСКО, добровільне медичне страхування та обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
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Так, по КАСКО валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування»
за підсумками січня-грудня 2018 року склали 2288,3 млн. грн., валові страхові виплати –
1156,8 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 50,6 %. Середній щомісячний темп
приросту валових страхових премій склав 4,5 %, середній щомісячний темп приросту
валових страхових виплат – 0,8 %. При цьому обсяг надходжень валових страхових
премій у грудні місяці збільшився на 11,3 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 223,9
млн. грн.), валових страхових виплат – на 0,9 % (до 100,3 млн. грн.). Рівень страхових
виплат зменшився на 4,6 в.п.
По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників
проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-грудня 2018 року склали 1605,2 млн.
грн., валові страхові виплати – 1051,5 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 65,5 %.
Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав -1,2 %, середній
щомісячний темп приросту валових страхових виплат – 2,7 %. При цьому обсяг
надходжень валових страхових премій у грудні місяці збільшився на 24,9 % у порівнянні з
попереднім місяцем (до 133,4 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат — на 2,5 % (до
108,2 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 17,8 в.п.
По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників
проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-грудня 2018 року склали 1224,1 млн.
грн., валові страхові виплати – 618,6 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 50,5 %.
Середній щомісячний темп приросту валових страхових премій склав 1,9 %, середній
щомісячний темп приросту валових страхових виплат – -0,3 %. При цьому обсяг
надходжень валових страхових премій у грудні місяці зменшився на 5,0 % у порівнянні з
попереднім місяцем (до 98,0 млн. грн.), а обсяг валових страхових виплат –на 1,8 % (до
53,1 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 1,8 в.п.
Участь у проекті «Відкрите страхування» для страхових компаній, що здійснюють
страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-грудня 2018 року
взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬФА СТРАХУВАННЯ, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ, ВіДі-СТРАХУВАННЯ, ГЛОБУС, ЄВРОІНС, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕРПЛЮС, МОТОР-ГАРАНТ, НАФТАГАЗСТРАХ, НІКО СТРАХУВАННЯ, ПЗУ УКРАЇНА,
ПРОВІДНА, ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ, РАРИТЕТ, ТЕКОМ, УКРФІНСТРАХ, УНІКА,
Ю.Ес.Ай.
Проект «Відкрите страхування» було започатковано Лігою страхових організацій
України у 2008 році з метою поліпшення стандартів розкриття інформації про діяльність
учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання
політики прозорої діяльності і доступності інформації.
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XV Міжнародна Карпатська страхова конференція, що проходить
13-16 лютого 2019 року, завершила свою роботу. Організаторами
конференції традиційно виступають Ліга страхових організацій України
та Центр бізнес-стратегій «Перспектива».
15 лютого, другий день роботи, розпочала конференція
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«Законодавчі ініціативи, нагляд та регулювання фінансового ринку України».
Учасники розглянули питання щодо стану, проблем та перспектив українського
страхування, планів регуляторів та очікування страхового ринку, проаналізували
проблеми на шляху до стабільного фінансового ринку та ін. Модератором виступив Член
Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов. Спікерами – Віталій Нечипоренко, Директор
Центру бізнес-стратегій «Перспектива»; Оксана Параскева, Проектний менеджер,
Зовнішній проектний офіс «Підтримка реформ у фінансовому секторі» за підтримки
ЕБРР; Олександр Бабенко, Генеральний директор Об’єднання «Ядерний страховий пул»;
Романа Навальківська, Віце-президент ЛСОУ; Антон Кіяшко, Генеральний директор СК
«Нафтагазстрах»; Василь Попович, Головний оториноларинголог МОЗ України; Тетяна
Мосійчук, Перший заступник Голови Правління СК «УПСК»; Дмитро Олексієнко, Голова
Громадської ради при Державній фіскальній службі України.
Продовжила роботу конференція «Страхування в процесах трансформацій:
компаній і технологій». Учасники розглянули питання чи спрацює в українському
страхуванні закон переходу кількості в якість, динаміка і значення моторного страхування
у ході реформи, перспективи та основні аспекти діджиталізації бізнесу страхової компанії.
«Вже зараз розвиток технологій змінює концепцію страхового бізнесу – змінюються
комунікації з колегами та клієнтами, пришвидшується процес прийняття рішень,
зростають вимоги до безпеки обробки даних та обміну інформацією», — зазначив
Президент ЛСОУ Олександр Філонюк.
Нагадаємо, що 14 лютого роботу конференції відкрила дискусія «Зміни та тенденції
на міжнародних і національних фінансових ринках». Учасники обговорили тренди
глобальних ринків капіталу та динаміку світової економіки, заслухали порівняльні оцінки
висновків провідних експертів щодо ситуації в світовій економіці та їх вплив на
національні економіки, ознайомились з урядовими сценаріями розвитку макроекономіки
до 2020 р. Друга конференція першого дня роботи — «Україна та світ: розрахунки,
очікування та рекомендації» розглянула міжнародний досвід країн-учасниць конференції.
Карпатська страхова конференція – значна подія, що дозволяє професійно та
об’єктивно обговорити стан страхування в України, в тому числі у співставленні до
світових ринків, визначити основні проблеми, що впливають на нього, окреслити
прогнози подальшого розвитку. На думку учасників Конференції, тематика та рівень
спікерів заходу ще раз підтверджуюсь високий рівень, професіоналізм та актуальність
щорічних зимових зустрічей на Міжнародній Карпатській страховій конференції.

М.Довбенко: Реформування фінансового сектору в Україні
відбувається не такими темпами, як нам би всім хотілось
«Реформування фінансового сектору в Україні відбувається не
такими темпами, як нам би всім хотілось. Але, в той же час, важливі зміни
відбуваються», — зазначив під час свого виступу на XV Міжнародній
Карпатській страховій конференції Перший заступник голови Комітету Верховної Ради
України з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко.
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Народний депутат наголосив, що тиждень тому набрав чинності Закон України
«Про валюту та валютні операції», який є важливим для більшості галузей економіки. При
розгляді Закону, в Комітеті відстоювалися інтереси страхового ринку в цілому, зокрема
прозорість та зрозумілість питання валютного ліцензування небанківських фінансових
інституцій. Окрім норм, які стосуються всіх, він надав додаткові можливості страховикам,
які займаються страхуванням життя, не тільки обліковувати зобов’язання за договорами у
валюті, а й здійснювати інші розрахунки із страхувальниками у валюті договору, а сама
приймати страхові внески та робити страхові виплати.
«На жаль, у вересні минулого року законопроект № 3670-д «Про обов’язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів» не був підтриманий Верховною Радою. На переконання Першого заступника
голови Комітету ВРУ, для того, щоб ця ідея була підтримана, необхідно якісно підвищити
якість страхової послуги.
Михайло Довбенко нагадав, що разом із Нацкомфінпослуг у Комітеті було
напрацьовано новий документ на основі №3470-д, і, вже відбулось його обговорення з
МТСБУ та асоціаціями страховиків. «Маю надію, що нам вдалося досягти певного
компромісу, та хочу закликати всіх до конструктивної позиції, адже ми розуміємо, що
система автострахування потребує удосконалення та розвитку», — наголосив
М.Довбенко.
Також Михайло Довбенко подякував організаторам заходу за можливість в
черговий раз бути тут і обмінятися думками, ідеями щодо важливих питань розвитку
фінансового ринку, зокрема, ринку страхування.

М.Довбенко: координація зусиль обов’язково принесе свої
плоди у вигляді ефективного розвитку ринків небанківських
фінансових послуг та реформуванні державного нагляду
«У Верховній Раді на розгляді знаходяться законопроекти, що
безпосередньо стосуються страхового ринку», — заявив Перший
заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і
банківської діяльності Михайло Довбенко під час свого виступу на XV Міжнародній
Карпатській страховій конференції.
Народний депутат зазначив, що Комітет підтримує прийняття за основу проекту
Закону про внесення змін до Закону України «Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (реєстр. № 6355-1), і нагадав,
що на обговоренні також знаходиться низка законопроектів, присвячена обов’язковому
медичному страхуванню.
«Ця тема продовжує бути надзвичайно актуальною. Ми всі розуміємо, що медичне
страхування має стати невід’ємною частиною медичної реформи, яка є невідворотною.
Участь страхового ринку у цьому процесі дозволить побудувати ефективну та
збалансовану систему медичного обслуговування», — переконаний Михайло Довбенко.
Перший заступник голови Комітету наголосив, що «На жаль, нам не все вдається
так як планувалося, але координація зусиль обов’язково принесе свої плоди у вигляді
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ефективного розвитку ринків небанківських фінансових послуг та реформуванні
державного нагляду у цій сфері».

До уваги страховиків!
Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.09.2018 № 1521 (далі –
Розпорядження 1512), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
11.10.2018 за № 1155/32607, внесено зміни до Порядку складання звітних
даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від
03.02.2004 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за №
517/9116 (далі – Порядок), та викладено в новій редакції, які набрали чинності 09.11.2018.
Оскільки Розпорядженням 1521 передбачено, що фінансова звітність та звітні дані
страховика складаються і подаються до Нацкомфінпослуг лише в електронній формі, з
використанням веб-інтерфейсу доступу до Комплексної інформаційної системи
Нацкомфінпослуг (далі – КІС), при цьому обов’язковими реквізитами пакета звітності
страховика є кваліфіковані електронні підписи керівника та головного бухгалтера
страховика, накладені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих
послуг, Нацкомфінпослуг звертає увагу на необхідність отримання страховиками
електронних цифрових підписів через акредитовані центри сертифікації ключів (АЦСК), з
переліку, зазначеного в інформаційному повідомленні Нацкомфінпослуг, розміщеного за
електронною адресою: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/25990.html.
Датою подання звітності страховика до Нацкомфінпослуг є остання з дат:
дата відправлення пакета звітності страховика, зафіксована в базі даних
спеціалізованого програмного забезпечення, за допомогою якого складається та подається
до Нацкомфінпослуг звітність страховика;
кваліфікована електронна позначка часу, додана до останнього
кваліфікованого електронного підпису керівника або головного бухгалтера страховика.
Звертаємо увагу, що якщо пакет звітності підписаний кваліфікованим
електронним підписом інших осіб, а не тих, інформація про яких міститься в Державному
реєстрі фінансових установ як про керівника та/або головного бухгалтера фінансової
установи, така звітність вважається поданою лише за наявності у складі пакета звітності у
супутніх документах інформації (копій установчих та/або організаційно-розпорядчих
документів страховика), що підтверджує право таких осіб засвідчувати своїми підписами
документи страховика.
Додатково звертаємо увагу на наявність можливості подання страховиком до
Нацкомфінпослуг у складі пакета звітності документів, які подаються разом із річною
звітністю (інформації щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрестестування та звіту про корпоративне управління), шляхом прикріплення таких
документів (у форматі *.pdf, *.jpg, тощо) у вкладці «супутні документи» пакета звітності
в КІС. Розмір одного такого прикріпленого файлу не може перевищувати 5 мБ.
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Відбулись Установчі збори Київської обласної Координаційної
Ради Платформи Національної стратегії охорони здоров’я України.
Розглянувши та обговоривши пропозиції доповідачів та надані для
розгляду матеріали учасники зборів створили Київську обласну
Координаційну Раду Платформи Національної стратегії охорони здоров’я
України та затвердили Положення та її особовий склад. Лігу страхових організацій
України представлятиме Голова Комітету ЛСОУ з питань медичного страхування Тетяна
Бутківська.
Серед основних сторін, зацікавлених у створенні Координаційної Ради Платформи,
– організації роботодавців, професійні спілки та медичні асоціації, представники органів
державної влади, науковці та громадські діячі.
Нагадаємо, що згідно підписаного 10 березня 2017 року Меморандуму про
співробітництво між Об’єднанням організацій роботодавців України, Всеукраїнською
громадською
організацією
«Український
союз
промисловців
і
підприємців», Національною академією медичних наук України, Лігою страхових
організацій України, Громадською організацією «Українська асоціація сприяння охороні
здоров’я населення» сторони погодилися розглядати їх співробітництво як інструмент
реалізації послідовної державної політики формування ефективної системи охорони
здоров’я, шляхом участі у розробці нормативно-правових актів, документів і планів
спільної діяльності.
ЛЮТИЙ
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Президент ЛСОУ: нам необхідно максимально сприяти
створенню єдиного професійного об’єднання учасників ринку
«Нам, учасникам XV Ювілейної Міжнародної Карпатської
страхової конференції, необхідно максимально сприяти створенню
єдиного професійного об’єднання учасників ринку. Тому, що в
сьогоднішній ситуації їх роль не сприяє розвитку страхування в Україні», — зазначив
14 лютого 2019 року відкриваючи роботу конференції Президент Ліги страхових
організацій України Олександр Філонюк.
Президент ЛСОУ наголосив, що головний ризик 2019 року – це популізм, тому
найбільш комплексне та відповідальне завдання року — залишити популізм та
непрофесіоналізм, зробити ґрунтовний аналіз сучасних проблем страхового бізнесу,
підготувати та втілити у життя якісний, системний, зорієнтований на Європейські
стандарти та тенденції розвитку план дій. «Хочу зазначити, що без об’єднання країни і,
зокрема, учасників бізнесу, досягти мети успішного розвитку неможливо», — вважає
Олександр Філонюк.
Президент ЛСОУ нагадав, що Перша Міжнародна Карпатська
страхова
конференція була проведена 21-24 лютого 2005 року у Яремчі. За 15 років участь у
конференції взяли близько 1800 гостей та експертів, було заслухано близько 450
доповідей та проведено біля 60 секцій та круглих столів. Учасниками конференції за цей
час стали представники страхових ринків майже 30 країн світу – Австрії, Бельгії,
Білорусії, Болгарії, Великобританії, Грузії, Ізраїлю, Іспанії, Казахстану, Канади, Латвії,
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Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії, США, Таджикистану,
Туреччини, Угорщини, Узбекистану, України, Франції, Чехії, Швейцарії.
ХV Міжнародна Карпатська страхова конференція проходить у м. Яремчі з 13 по
16 лютого 2019 року.

ХV Міжнародна Карпатська страхова конференція, організаторами
якої виступають Центр бізнес-стратегій «Перспектива» та Ліга страхових
організацій України, розпочала свою роботу у Яремче.
Відкриваючи роботу конференції Олександр Філонюк, Президент
Ліги страхових організацій України, Голова Оргкомітету Конференції,
побажав всім плідної та активної роботи у вирішенні спільних завдань страхового ринку і
наголосив, що за 15 років Міжнародна Карпатська страхова конференція стала
професійною площадкою, де щорічно обговорюються проблеми та плани галузі на
наступні періоди.
«Зараз проходить еволюційний процес становлення страхового бізнесу. Маємо
надію на фінансового надійний, стабільний та прозорий бізнес, що сприятиме довірі з
боку держави та споживачів фінансових послуг», — зазначив Президент ЛСОУ. На його
думку велике значення для подальшої роботи страховиків мають розпорядження
Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 №850 «Про затвердження Положення про обов’язкові
критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності,
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика» та від 18.09.2018 року
№1638 «Про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами
страхування, іншими ніж страхування життя».
«Мені дуже приємно, що традиція зимових Карпатських зустрічей, започаткована
15 років тому Лігою страхових організацій України та Центром бізнес-стратегій
«Перспектива», має активну підтримку з боку професійних учасників фінансового бізнесу
України. На цій традиційній зимовій зустрічі збираються керівники та представники
органів державної влади, топ-менеджмент і провідні фахівці компаній, громадських
об`єднань і державних установ, які професійно діють на страховому ринку, ведуть
регуляторну і законотворчу діяльність, перестраховики, брокери, інвестиційні, юридичні
та IT-компанії, фінансові аналітики, науковці, журналісти», — зазначив Президент ЛСОУ.
ХV Міжнародна Карпатська страхова конференція проходить у м. Яремчі з 13 по
16 лютого 2019 року. За 15 років участь у конференції взяли близько 1800 гостей та
експертів, було заслухано близько 450 доповідей та проведено біля 60 секцій та круглих
столів. Учасниками конференції за цей час стали представники страхових ринків майже 30
країн світу – Австрії, Бельгії, Білорусії, Болгарії, Великобританії, Грузії, Ізраїлю, Іспанії,
Казахстану, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Росії,
США, Таджикистану, Туреччини, Угорщини, Узбекистану, України, Франції, Чехії,
Швейцарії.
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До уваги страховиків!
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін
до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу
та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та
ризиковості операцій страховика” (далі – проект розпорядження)
розроблено відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон) та з
метою удосконалення якості активів, покращення платоспроможності, підвищення рівня
капіталізації та фінансової стабільності страховиків та перестраховиків.
Проектом розпорядження пропонується внести зміни до Положення про
обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності,
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого
розпорядженням Нацкомфінпочлуг від 07.06.2018 № 850, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 06.07.2018за № 782/32234.
Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження відповдно до частинитретьої
статті 28 Закону приймаються протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення проекту
акта за адресою Нацкомфінпослуг поштою — 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3;
електронною поштою: office@nfp.gov.ua; або через веб-сайт Нацкомфінпослуг сторінка
«Електронна взаємодія» –Електронна канцелярія.
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін
до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій
страховика”
Проект Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності
капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій страховика”
Пояснювальна записка
Порівняльна таблиця
ЛЮТИЙ
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків
фінансових
послуг,
повідомляє
про
оприлюднення
доопрацьованого
проекту розпорядження
Нацкомфінпослуг «Про
внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів» (далі – проект розпорядження).
Проект розпорядження розроблено відповідно до пункту 7.2 статті 7, пункту 8.5
статті 8, пункту 9.5 статті 9, статті 11 та пункту 17.6 статті 17 Закону України «Про
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів», пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпункту 70 пункту 4
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
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фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011
року № 1070 та відповідно до подання Моторного (транспортного) страхового бюро
України (далі – МТСБУ).
Проект розпорядження доопрацьовано у зв’язку зі зверненням МТСБУ (лист
МТСБУ № 7/1-02/3832 від 05.02.2019) з пропозицією вилучити з таблиці ʺКоригуючі
коефіцієнти та їх розміриʺ рядок ʺ7. Тролейбусиʺ та відповідне значення коригуючого
коефіцієнту, залежного від типу транспортного засобу (К1).
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів з питань обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів».
Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження.
Порівняльна таблиця до проекту розпорядження.

Проект IFC «Аграрні розписки в Україні» провів засідання
круглого столу «Аграрні розписки: результати та наступні кроки».
Модератором заходу виступила Олена Волошина, керівник IFC в Україні,
Група Світового банку.
Презентацію щодо результатів впровадження аграрних розписок на
українському ринку в 2018 році та наступні кроки розвитку інструменту представила
Хелен Фейрлемб, керівник Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні». Вона зазначила,
що аграрна розписка – це простий та достатньо гнучкий інструмент, що дозволяє
фермерам залучати додаткові ресурси для підприємства – як грошові та матеріальні
(засоби виробництва), так і через отримані послуги. При цьому аграрні розписки
поєднують в себе риси кількох інструментів, але мають ряд унікальних переваг, які
допомогли розпискам знайти широке застосування на ринку.
Аграрні розписки були адаптовані з бразильського досвіду до потреб українських
фермерів, та з початку 2018 року почали роботу по всій території України. Вони
забезпечують доступ до економічно ефективного фінансування, використовуючи як
заставу майбутній врожай з конкретних земельних ділянок. Це важливо для сегменту
невеликих господарств, у яких заставна база переважно обмежена, а рослини на полі – є
найбільшим активом підприємства. Така концепція, на переконання організаторі заходу, є
зрозумілою для фермерів та знаходить своє місце у щоденній діяльності їхніх
підприємств, що підтверджується темпами зростання ринку аграрних розписок. У 20152017 роках було видано 182 аграрні розписки на суму 1,1 млрд. грн. За 2018 рік фермери
видали 669 аграрних розписок на загальну суму 5,244 млрд. грн, а від початку 2019 року
до 12 лютого вже видано 104 розписки на суму більше 1 млрд. грн.
Хелен Фейрлемб наголосила, що аграрні розписки є прозорими та надійними. Всі
розписки реєструються в загальнодоступному централізованому реєстрі, що дозволяє
кредиторам бачити, як фермер виконує свої зобов’язання, і скільки відкритих розписок
має в даний момент часу. Це забезпечує кращий захист прав кредиторів і допомагає
фермеру будувати свою кредитну історію. Крім того, в рамках аграрних розписок Законом
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«Про аграрні розписки» передбачена прискорена, позасудова процедура примусового
виконання, яка вже перевірена ринковою практикою.
«Аграрні розписки особливо актуальні в Україні, де все ще діє земельний
мораторій, і фермери не мають якісної застави для залучення фінансування. Крім того,
аграрні розписки реєструються в онлайн-реєстрі, і кредитор може подивитися, скільки
розписок є у фермера і як він їх виконує «, — вважає керівник регіонального офісу IFC в
Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар.
Також спікерами заходу виступили Вібке Шломер, регіональний директор IFC в
Європі та Центральній Азії; Олександр Жемойда, генеральний директор Директорату
стратегічного розвитку та європейської інтеграції Міністерства аграрної політики та
продовольства України; Алла Бініашвілі, член правління АТ «ОТП Банк» та ін. Лігу
страхових організацій України представила директор департаменту інформаційної
політики ЛСОУ Ірина Денисова.

До уваги страховиків!
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін
до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу
та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та
ризиковості операцій страховика” (далі – проект розпорядження)
розроблено відповідно до пункту 4 частини першої статті 28 Закону України „Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон) та з
метою удосконалення якості активів, покращення платоспроможності, підвищення рівня
капіталізації та фінансової стабільності страховиків та перестраховиків.
Проектом розпорядження пропонується внести зміни до Положення про
обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності,
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого
розпорядженням Нацкомфінпочлуг від 07.06.2018 № 850, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 06.07.2018за № 782/32234.
Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження відповдно до частинитретьої
статті 28 Закону приймаються протягом десяти робочих днів з дня оприлюднення проекту
акта за адресою Нацкомфінпослуг поштою — 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3;
електронною поштою: office@nfp.gov.ua; або через веб-сайт Нацкомфінпослуг сторінка
«Електронна взаємодія» –Електронна канцелярія.
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Змін
до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій
страховика”
Проект Змін до Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності
капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій страховика”
Пояснювальна записка
Порівняльна таблиця
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За період з 01.01.2018 по 31.12.2018 до Нацкомфінпослуг за
надійшло 5381 звернень фізичних та юридичних осіб (враховуючи
звернення народних депутатів України, листи Кабінету Міністрів
України, Адміністрації Президента України, комітетів Верховної Ради
України, міністерств та відомств тощо) з питань страхової діяльності (далі
– звернення), що на 8 звернень менше, ніж за 2017 рік.
Загальний обсяг виплат страхового відшкодування страховими компаніями, за
результатами розгляду Нацкомфінпослуг звернень за 2018 рік, становив більше 97 млн.
грн.
Щодо змісту звернень, то:
63% звернень стосувались невиконання (неналежного виконання) страховими
компаніями зобов’язань за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – ОСЦПВВНТЗ) щодо
прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування та/або не
здійснення виплати страхового відшкодування та пені; що на 15% менше ніж за 2017 рік;
24% звернень стосувались питань за добровільними видами страхування —
наземного транспорту, життя, медичного страхування, від нещасних випадків, майна; що
на 13% більше, ніж у 2017 році;
8% звернень про відсутність претензій до страхових компаній (відклики, подяки);
що на 1% менше, ніж у 2017 році;
5% звернень стосувались роз’яснень норм законодавства та/або договору
страхування, інше; що на 3% більше, ніж у 2017 році.
Нацкомфінпослуг у 2018 році здійснено 103 позапланових заходів державного
нагляду (контролю), за зверненнями, по яким отримано дозвіл на проведення
позапланових заходів державного нагляду (контролю) від Державної регуляторної служби
України, що більше на 32 позапланових заходів державного нагляду (контролю), за
зверненнями, ніж у 2017 році.
Нацкомфінпослуг у 2018 році складено 63 акти про правопорушення, вчиненні
страховою компанією на ринку фінансових послуг, в зв’язку з неотриманням дозволу на
проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) від ДРСУ або за
результатом розгляду звернень юридичних осіб, що менше 77 актів, ніж у 2017 році.
Також, у 2018 році Нацкомфінпослуг проведено роботу щодо фіксування в актах
про правопорушення, вчинених страховими компаніями на ринку фінансових послуг
кредиторської заборгованості за договорами страхування перед страхувальниками
та особами, що мають право на отримання страхового відшкодування.
Протягом 2018 року Нацкомфінпослуг спільно з Фондом державного майна
України здійснювались заходи щодо проведення перевірок звітів про оцінку майна на
відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і
професійної оціночної діяльності, складених для визначення збитків або розміру
відшкодування, (або). За результатами проведених Фондом державного майна України
рецензій звітів про оцінку, складених для визначення матеріальних збитків, завданих
власнику в разі пошкодження його майна встановлено, що більше 80% направлених звітів
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на рецензування не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна,
майнових прав і професійної оціночної діяльності.
Повідомляємо, що з січня 2019 року Нацкомфінпослуг поновлює висвітлення на
сайті Нацкомфінпослуг повідомлень про роботу Нацкомфінпослуг із зверненнями
громадян та юридичних осіб, які надходять до Нацкомфінпослуг на дії страхових
компаній, в розрізі страхових компаній. Зупинка повідомлень про роботу
Нацкомфінпослуг із зверненнями громадян та юридичних осіб, які надходять до
Нацкомфінпослуг на дії страхових компаній, у 2018 році була обумовлена технічними
питаннями, пов’язаними з переходом на електронний документообіг.

Відбулось Закон «Про валюту і валютні операції» уведено в дію з
7 лютого 2019 року.
Набирала чинності Постанова Правління Національного банку
України від 02 січня 2019 року № 9 «Про затвердження змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України»
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85295172&cat_id=55838
http://uainsur.com/our-news/58534/
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Відбулось засідання Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
Учасники розглянули питання про виконання Комітетом захисту прав
споживачів фінансових послуг та рішення Громадської ради щодо
проведення досліджень проблемних питань ринку ОСЦПВ та підготовки
пропозицій з їх подолання. Було розглянуто питання щодо діяльності
Громадської ради в частині контролю за врахуванням Нацкомфінпослуг пропозицій та
зауважень громадськості, прозорості і відкритості діяльності, доступу до публічної
інформації.
Учасники підбили підсумки роботи Громадської ради у 2018 році та обговорили
напрямки діяльності Громадської ради та Комітетів у 2019 році.
Також члени Громадської ради заслухали інформацію щодо закінчення дії
мораторію на перевірки суб’єктів господарювання та порядок проведення перевірок після
затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових
(позапланових) заходів держаного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами
господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання
фінансових послуг.
За результатами роботи засідання було прийнято рішення продовжити термін
проведення досліджень проблемних питань ринку ОСЦПВ та підготовки пропозицій з їх
подолання, створити робочу групу з розробки разом з Нацкомфінпослуг рекомендованих
типових форм звернень громадян із скаргами на фінансові установи. Було заслухано
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інформацію щодо підготовки до проведення Загальних зборів з обрання нового складу
Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
Участь у засіданні взяли Голова Громадської ради Сергій Бірюк, член Комісії
Олександр Залєтов та керівники структурних підрозділів Нацкомфінпослуг, члени Ради та
запрошені. Лігу страхових організацій України у Громадській раді при Нацкомфінпослуг
представляє віце-президент організації Сергій Тарасов.

Відбулось відкрите засідання Нацкомфінпослуг. на порядку
денного якого питання про погодження із зауваженнями проекту
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку і
правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної
авіації». Лігу страхових організацій України на засіданні представила
віце-президент ЛСОУ Романа Навальківська.
Згідно з Пояснювальною запискою до проекту постанови КМУ, його мета –
оптимізація рівнів мінімальних страхових сум (лімітів відповідальності) по страхуванню
відповідальності експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому) та сертифікованих
суб’єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам; а також
приведення до єдиної грошової одиниці виміру страхових сум, окрім випадків, коли ці
суми визначені європейськими нормами.
ЛСОУ вважає, що пропозиція викласти пункт 74 Проекту у редакції, що передбачає
для експлуатанта аеропорту (аеродрому, вертодрому), постійного злітно-посадкового
майданчика мінімальну страхову суму 5 млн. грн. не відповідає реальним ризикам певних
класів аеропортів. Наприклад, сьогодні відповідно до норм існуючої Постанови КМУ
№676 діюча мінімальна страхова сума (ліміт відповідальності), для аеропортів, що
використовують аеродроми за класифікацією ICAO з кодовими літерами «Е» та «F»
складає 110 000 000 в доларах США за офіційним обмінним курсом НБУ.
Таким чином, на думку ЛСОУ, зменшення рівнів мінімальних страхових сум
(лімітів відповідальності) є економічно недоцільними з точки зору захисту державних
інтересів, оскільки сплачувати можливі великі збитки за пошкодження повітряних суден з
вини державних та комунальних підприємств — експлуатантів аеропорту або їх
субпідрядників доведеться з державного або місцевих бюджетів.
Нагадаємо, що Ліга страхових організацій України на початку січня 2019 року
направила свої зауваження та пропозиції до Міністерства Інфраструктури. У своєму листі
ЛСОУ зазначила, що запропоноване фінансово-економічне обґрунтування до проекту
Постанови ґрунтується лише на показниках пасажиропотоку та не бере до уваги той факт,
що експлуатанти аеропорту (аеродрому, вертодрому) та сертифіковані суб’єкти наземного
обслуговування надають послуги з обслуговування повітряних суден, вартість яких сягає
мільйонів доларів США, та несуть відповідальність за орнітологічне забезпечення захисту
території аеропорту (аеродрому, вертодрому) від птахів, яке є одним з найбільш важливих
завдань для забезпечення безпеки польотів, тощо.
Враховуючи вищезазначене, ЛСОУ пропонує залишити розмір мінімальних
страхових сум відповідно до чинної редакції Постанови Кабінету Міністрів України «Про
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внесення змін до Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування
цивільної авіації» від 06 вересня 2017 р. № 676.

Глобальний сектор страхування має величезний потенціал. Про це
та питання впровадження міжнародних вимог у страховому бізнесі в
Україні говорили спікери та учасники заходу «Страховий ринок.
Регуляторні виклики та цифрові можливості», організованого та
проведеного EY 1 лютого 2019 року.
Заступник директора Департаменту стратегії та реформування НБУ Михайло
Відякін розповів про очікувані реформи і законопроекти, що можуть суттєво змінити
існуючий регуляторний ландшафт страхового ринку. Міжнародні експерти-спікери EY
розглянули ключові аспекти, виклики та підходи до впровадження Директиви Solvency II,
IFRS 17 «Страхові контракти» та Загального регламенту про Захист даних (GDPR).
У другій частині семінару експерти EY оглянули рішення Data & Analytics (DnA)
для страхових компаній із застосуванням машинного навчання, можливості розумної
автоматизації бізнес-процесів. Жваве обговорення викликало питання страхування кіберризиків у світі та основних поточних складнощів щодо реалізації такого продукту на
українському ринку. Консультанти EY разом із продуктовою ІТ-компанією CS розглянули
можливості автоматизації стандартів IFRS 9 та IFRS 17.
Від Ліги страхових організацій України участь у заході взяли директор
департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова та представники страхових
компаній-членів ЛСОУ.
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