ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
ЛІГИ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
за період 01.04.2019 - 30.04.2019
Шановні колеги!
Дорогі друзі!
Ліга страхових організацій України щиро вітає Вас з Першотравнем – святом миру
і вільної праці!
У травні природа своїм пишним розквітом сповіщає нам, що вже недовго
залишилося чекати літа. Це день трудівника, день солідарності та взаємної підтримки
трудящих усього світу у прагненні жити в мирному, демократичному суспільстві.
Збережімо нашу єдність! І нехай це чудове свято додасть нам наснаги, оптимізму і
впевненості у власних силах, допоможе осягнути глибину та цінність життєствердних
ідеалів добра і справедливості.
Зі святом!
Президент ЛСОУ
Олександр Філонюк

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому Закон
України «Про забезпечення функціонування української мови як
державної». Законодавчим актом встановлено, що єдиною державною
(офіційною) мовою в Україні є українська мова.
Згідно із Законом, «Статус української мови як єдиної державної
мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації.
Державний статус української мови є невіддільним елементом конституційного
ладу України як унітарної держави».
Порядок функціонування і застосування державної мови визначається виключно
законом і не може бути предметом регулювання підзаконних актів органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування.
Законом визначено статус української мови як єдиної державної мови передбачає
обов’язковість її використання на всій території України при здійсненні повноважень
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також в інших
публічних сферах суспільного життя, які визначені цим Законом.
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Згідно із Законом, «Українська мова як єдина державна мова виконує функції мови
міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського
громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором єдності і
національної безпеки України».
Цей Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у
сферах суспільного життя, визначених цим Законом, на всій території України.
Дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення
релігійних обрядів.
Завданнями цього Закону є:
1) захист державного статусу української мови;
2) утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування в Україні;
3) забезпечення функціонування державної мови як інструмента об’єднання
українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності
України, її незалежної державності і національної безпеки;
4) забезпечення застосування української мови як державної на всій території
України у сферах суспільного життя, визначених цим Законом, а також у міжнародному
спілкуванні, під час здійснення посадовими та службовими особами представницьких
функцій;
5) забезпечення розвитку української мови для зміцнення національної
ідентичності, збереження національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам’яті та
забезпечення її подальшого функціонування як державотворчого чинника української
нації;
6) підтримка української мови шляхом сприяння:
а) володінню українською мовою громадянами України;
б) розвитку української жестової мови як основного або одного з основних засобів
спілкування жестомовних осіб. Статус, засади та порядок застосування української
жестової мови визначаються законом;
в) застосуванню української мови відповідно до вимог українського правопису та
інших стандартів державної мови;
г) вживанню замість іншомовних українських слів, словосполучень і термінів у
разі, якщо в українській мові існують рівнозначні відповідники, та підвищенню рівня
обізнаності громадян про них;
ґ) запобіганню вульгаризації української мови та змішування її з іншими мовами;
д) поширенню знань про українську мову та її роль у розвитку української та
європейської культур;
е) популяризації діалектів і говірок української мови та їх збереженню;
є) вивченню української мови в Україні та за кордоном;
7) поширення української мови у світі та сприяння в задоволенні мовних потреб
закордонних українців і громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за
межами України.
Законом встановлено, що кожний громадянин України зобов’язаний володіти
державною мовою як мовою свого громадянства.
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Держава забезпечує кожному громадянинові України можливості для опанування
державної мови через систему закладів дошкільної, повної загальної середньої,
позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти,
освіти дорослих, а також через підтримку неформальної та інформальної освіти,
спрямованої на вивчення державної мови.
Закон визначає осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її
під час виконання службових обов’язків.
Володіти державною мовою згідно із Законом та застосовувати її під час виконання
службових обов’язків зобов’язані:
вищі посадові особи держави, народні депутати,
державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування;
голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;
службовці Національного банку України;
6) особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;
особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших
правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким
присвоюються спеціальні звання;
особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших
правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні
звання;
прокурори;
судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють
правосуддя на професійній основі, члени та дисциплінарні інспектори Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя та інші посадові та
службові особи.
Володіти державною мовою зобов’язані особи, які претендують на обрання чи
призначення на посади, визначені частиною першою цієї статті.
Законом встановлено вимоги щодо відповідного рівня володіння державною
мовою, які встановлює Національна комісія зі стандартів державної мови; рівні володіння
державною мовою.
Законом встановлено застосування державної мови в роботі органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій державної і комунальної власності.
Проект Закону зареєстровано за №5670-д.
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До уваги страховиків!
Нацкомфінпослуг
схвалила
проект
розпорядження
Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів
перестрахування
та
надання
страховиками
(цедентами,
перестрахувальниками)
інформації
про
укладені
договори
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перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами та визнання таким,
що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року №2200»
https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADGHRNYA/2019/16-04/R-637.pdf

у Києві за участі Ліги страхових організацій України відбулась
щорічна Презентація Insurance TOP, присвячена підведенню підсумків
страхового ринку України за 2018 рік, та Церемонія нагородження Лідерів
Insurance TOP.
Презентація Insurance TOP сьогодні є одним з найбільш значущих
заходів на страховому ринку України — це вже 10-й рік підтверджує високий рівень
присутності топ-менеджерів і органів державної влади.
Учасниками презентації журналу і церемонії нагородження стали понад 150 топменеджерів страхових компаній, страхових і перестрахових брокерів, асистансів,
інвестиційних та юридичних партнерів страховиків, Повноважні Посли, члени
Нацкомфінпослуг, представники органів державної влади, перші особи професійних
об’єднань страховиків, МТСБУ, представники наукових кіл та ЗМІ. Презентацію
підтримали своєю участю посольства Австрії, Канади та Республіки Польща в Україні, з
якими Організатори співпрацюють не перший рік.
З вітальними словами виступили Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в
Україні пані Герміна Поппеллер, Радник з питань торгівлі Посольства Канади в Україні
Юрій Мардак, Керівник економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україні
Марлена Кацпшек-Ручінська, Керівник Закордонного торгового бюро Польського
агентства з інвестицій та торгівлі Кароль Кубіца, а також від Регулятора — члени
Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов і Денис Ястреб, від Асоціацій — Президент ЛСОУ
Олександр Філонюк і заступник генерального директора МТСБУ Людмила Білошицька.
Президент ЛСОУ Олександр Філонюк привітав Страхову компанію «Уніка», яка
нещодавна відсвяткувала своє 25-річчя, та вручив Диплом Ліги страхових організацій
України Голові Правління Страхової компанії «Уніка» Олені Ульє та Голові Правління
Страхової компанії «УНІКА Життя» Володимиру Симончуку. Цього року СК «Уніка»
отримала нагороди Insurance TOP у номінаціях «Страхові премії», «Страхові виплати»,
«Активи» і «Резерви». Компанія стабільно входить в ТОП-3 по більшості інших
показників, займаючи високі позиції на ринку КАСКО, ДМС і страхування майна.
Серед компаній-лідерів рейтингу Insurance TOP – страховики-члени ЛСОУ – СК
«Альфа Страхування», «Арсенал Страхування», «Бусін», «Нафтагазстрах», СК «ПЗУ
Україна» та «ПЗУ Україна Страхування життя», «Перша», «Уніка», «USI» (Ю.Ес.Ай).
В рамках презентації журналу була представлена експозиція нових творів
сучасного українського художника-абстракціоніста Віктора Дейсуна, роботи якого
виставляються в національних музеях України та знаходяться у приватних колекціях
України, Канади, Франції, Німеччини, Швеції.
КВІТЕНЬ
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В Київській Торгово-промисловій палаті відбулась пресконференція, присвячена українсько-бельгійським взаєминам в морській
індустрії, логістиці та страхуванні.
Організаторами заходу виступили компанія «MEDIACOMPASS» і
ТПП
«BeNeLux-Україна».
Міжнародний
морський
журнал
«Судноплавство» виступив офіційним медіа-партнером конференції.
В ході прес-конференції відбулось обговорення сьогодення і майбутнього українобельгійських відносин в морській індустрії, транспортному секторі і страхуванні, було
оговорено новий етап співпраці, питання державної підтримки та ін. Також в рамках
заходу відбулась низка презентацій проектів компанії «MEDIACOMPASS», в тому числі
презентація конференції зі страхування морських вантажів MCI 2019, яка буде проходити
8-9 травня поточного року в Антверпені.
Як зазначив у своєму виступі пан Люк Піссон, Антверпен з 16 століття є центром
морського і вантажного страхування. Сьогодні там працюють близько 10 великих
страхових компаній, що визначають тенденції в області страхування вантажів. Фактично
Антверпен сьогодні є центром підвищення кваліфікації фахівців з питань страхування,
саме тому організатори прийняли рішення провести конференцію в цьому місті. Крім
того, 7-9 травня в Антверпені буде проходити міжнародна виставка з логістики та
транспорту ANTWERP XL.
Спікери конференції: Ігор Полюдов, начальник відділу зовнішньоекономічних
зв’язків Київської ТПП; Микола Сивак, виконавчий директор «MEDIA COMPASS»; Ольга
Зеркалова, керівник відділу організації конференцій «MEDIA COMPASS»; г-н Люк
Піссон, президент Торгово-промислової палати BeNeLux — Україна, Олександр
Варваренко, генеральний директор «Shipnext», Денис Рабомізо, президент Колегії юристів
з морського права України.
Участь у прес-конференції взяли понад 50 представників українських транспортних
і морських компаній, страхового бізнесу, профільних організацій, установ, асоціацій та
ЗМІ. Лігу страхових організацій України на заході представила директор департаменту
інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова.
КВІТЕНЬ
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Нацкомфінпослуг оновлює інформацію про роботу зі зверненнями
громадян та юридичних осіб щодо дій страхових компаній за період з
01.09.2018 по 28.02.2019 (надалі – Інформаційне повідомлення) (таблиця
№1 додається), з коментарями показників.
Крім цього, надається інформація про страхові компанії, у яких анульовані
(відкликані) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг, та/або
страхові компанії, виключені з Державного реєстру фінансових установ, на дії
яких надходили звернення (таблиця №2 додається).
До Нацкомфінпослуг за період з 01.09.2018 по 28.02.2019 надійшло 2229 звернень
фізичних та юридичних осіб (враховуючи звернення народних депутатів України, листи
Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, комітетів Верховної Ради
КВІТЕНЬ
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України, міністерств та відомств тощо) з питань страхової діяльності (далі – звернення),
що на 276 звернення менше, ніж за аналогічний період.
Загальний обсяг виплат страхового відшкодування страховими компаніями, за
результатами
розгляду
Нацкомфінпослуг
звернень
за
зазначений
період,
становив 69,36 млн. грн.

Держенергоефективності провів V Форум енергоефективного
партнерства «Територіальні громади, держава, бізнес: Прозорі
інвестиційні моделі».
Ключовими темами Форуму стали державна політика у сфері
енергоефективності; енергоменеджмент як старт енергоефективності у
громадах; нові моделі технологій та співфінансування — від класичного до поглибленого
ЕСКО-партнерства; енергоефективність у промисловості: джерела фінансування проектів
та ін.
Спікери заходу наголосили, що залучення інвестицій в енергоефективність
неможливе без відповідної законодавчої бази, а забезпечення енергетичної ефективності
кінцевого споживання, зокрема, шляхом створення належних умов для діяльності
енергосервісних компаній та впровадження енергосервісних договорів є однією з вимог
Директиви 2012/27/EU Європейського парламенту і Ради, яку Україна зобов’язана
імплементувати у своє законодавство. Окрім того, що Україна продовжує посилювати
енергоефективність, оскільки це необхідний елемент для формування економічно
сильних, енергонезалежних та заможних громад.
Було наголошено, що сьогодні український енергетичний сектор характеризується
високим рівнем залежності від іноземних енергопостачальників. Проте Угода про
асоціацію між Україною та ЄС і Енергетична стратегія України до 2035 року визначають в
якості одного з пріоритетних завдань для енергетичного сектору України досягнення
енергетичної незалежності шляхом зменшення споживання енергії та використання
альтернативних джерел енергії.
«Страховий бізнес може стати активним учасником таких програм, надаючи нові
можливості щодо використання інструментів з енергоефективності, оптимізації
енерговитрат, протидії наслідкам кліматичних змін та покращенню енергетичної безпеки
України. Все це сприятиме підвищенню якості життя українців та даватиме змогу
заощаджувати на комунальних послугах», — вважає Президент ЛСОУ Олександр
Філонюк.
Форум об’єднав понад 600 учасників з усієї України: мерів міст, голів обласних та
районних адміністрацій, ОТГ, а також експертів, профільні громадські організації,
міжнародні проекти, представників промислових підприємств, вітчизняні ЕСКО-компанії.
Лігу страхових організацій України на заході представили Президент ЛСОУ Олександр
Філонюк та директор департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова.
КВІТЕНЬ
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ЛСОУ здійснила експрес-аналіз показників діяльності компаній
non-life страхування — учасників проекту «Відкрите страхування» за
січень-лютий 2019 року.
Валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування»,
які здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, за
підсумками січня-лютого 2019 року склали 1,7 млрд. грн.
У структурі валових страхових премій найбільша питома вага належить таким
видам страхування, як добровільне майнове страхування – 827,7 млн. грн. (48,7 %) та
добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 443,0 млн. грн. (26,0 %).
Валові страхові премії з недержавного обов’язкового страхування склали 324,4 млн. грн.
(19,1 %), з добровільного страхування відповідальності – 105,0 млн. грн. (6,2 %).
Валові страхові виплати за підсумками січня-лютого 2019 року склали 0,7 млрд.
грн.
У структурі валових страхових виплат найбільша питома вага належить таким
видам страхування, як добровільне майнове страхування – 343,4 млн. грн. (49,8 %) та
добровільне особисте страхування (крім страхування життя) – 209,9 млн. грн. (30,4
%). Валові страхові виплати з недержавного обов’язкового страхування склали 131,3 млн.
грн. (19,0 %), з добровільного страхування відповідальності — 5,8 млн. грн. (0,8 %).
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.
Так, по КАСКО валові страхові премії учасників проекту «Відкрите страхування»
за підсумками січня-лютого 2019 року склали 350,9 млн. грн., валові страхові виплати –
226,4 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 64,5 %. При цьому обсяг надходжень
валових страхових премій у лютому місяці збільшився на 15,7 % у порівнянні з
попереднім місяцем (до 188,3 млн. грн.), валових страхових виплат – на 28,7 % (до 127,4
млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 6,8 в.п.
По добровільному медичному страхуванню валові страхові премії учасників
проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-лютого 2019 року склали 342,8 млн.
грн., валові страхові виплати – 182,1 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 53,1 %.
При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у лютому місяці зменшився на
61,1 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 96,0 млн. грн.), а обсяг валових страхових
виплат — на 5,8 % (до 88,4 млн. грн.). Рівень страхових виплат зріс на 54,0 в.п.
По ОСЦПВВНТЗ (за внутрішніми договорами) валові страхові премії учасників
проекту «Відкрите страхування» за підсумками січня-лютого 2019 року склали 185,6 млн.
грн., валові страхові виплати – 115,2 млн. грн. Рівень страхових виплат становив 62,1 %.
При цьому обсяг надходжень валових страхових премій у лютому місяці збільшився на
10,9 % у порівнянні з попереднім місяцем (до 97,6 млн. грн.), а обсяг валових страхових
виплат зменшився на 2,5 % (до 56,9 млн. грн.). Рівень страхових виплат зменшився на 8,0
в.п.
Участь у проекті «Відкрите страхування» для страхових компаній, що здійснюють
страхування видів, інших, ніж страхування життя, за підсумками січня-лютого 2019 року
взяли страхові компанії АЗІНКО, АЛЬЯНС, АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ, АСКА, ВіДіКВІТЕНЬ
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СТРАХУВАННЯ, ГЛОБУС, ЄВРОІНС, ІНТЕРЕКСПРЕС, ІНТЕР-ПЛЮС, МОТОРГАРАНТ, 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.

КВІТЕНЬ
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Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики
прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за
основу законопроект щодо податку на виведений капітал (реєстр.№8557
від 05.07.2018 року).
http://kompmp.rada.gov.ua/news/main_news/73481.html

У приміщенні Нацкомфінпослуг у формі відкритого засідання
Комісії Голова Нацкомфінпослуг Ігор Пашко та Члени Комісії
презентували Публічний звіт «Про діяльність Нацкомфінпослуг за 2018
рік».
Учасники засідання заслухали підсумки діяльності ринку
небанківських фінансових установ за 2018 рік та приклади удосконалення діяльності
регулятора та підвищення ефективності державного нагляду у 2016–2018 рр.; розглянули
питання створення сприятливих умов для зміцнення та сталого розвитку ринків
небанківських фінансових послуг, підвищення рівня фінансової інклюзії та захисту
інтересів споживачів, ознайомились з результатами нормативно-правової роботи та
міжнародної співпраці Нацкомфінпослуг; організаційним, кадровим та фінансовим
забезпеченням діяльності Нацкомфінпослуг та іншими нагальними питаннями. Після
звіту учасники засідання мали змогу задати запитання по окремих напрямках роботи
комісії.
У засіданні взяли участь представники Нацкомфінпослуг, Національного банку
України, Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської
діяльності, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, експерти та
представники ЗМІ. Лігу страхових організацій України представила директор
департаменту інформаційної політики ЛСОУ Ірина Денисова.
Публічний звіт «Про діяльність Нацкомфінпослуг за 2018 рік» —
https://www.nfp.gov.ua/files/ZVIT2017/Публічний%20звіт%202018%20-%20на%20сайт.pdf
КВІТЕНЬ
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Відбулись Загальні збори членів Моторного (транспортного)
страхового бюро України (МТСБУ). Учасники заслухали звіти органів
управління та контролю МТСБУ за 2018 — звіт Дирекції та Президії
МТСБУ, звіт і висновки Ревізійної комісії МТСБУ.
Серед головних питань порядку денного – законодавчі ініціативи у
сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів та питання щодо перегляду мінімального розміру щомісячного
членського внеску страховика-члена МТСБУ.
Також Загальні збори обрали новий склад Президії МТСБУ. Відтепер Лігу
страхових організацій України у Президії Моторного (транспортного) страхового бюро
України представлятимуть СК «Арсенал Страхування», СК «PZU Україна» та СК «Уніка».
Кандидат в члени Президії МТСБУ — компанія-член ЛСОУ – СК «Ю.Ес.Ай».
Ліга страхових організацій України вітає компанії з обранням та бажає їм плідної
роботи!
КВІТЕНЬ
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До уваги страховиків!
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, повідомляє про набрання чинності 29 березня
2019 року розпорядження Нацкомфінпослуг від 24 січня 2019 року № 102
“Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо
дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської
діяльності з надання фінансових послуг”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21 лютого2019 року за № 177/33148 (далі — розпорядження).
Розпорядження розроблено з метою приведення нормативно-правових актів
Нацкомфінпослуг у відповідність до Методики розроблення уніфікованих форм актів, що
складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного
нагляду (контролю)”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 № 342 та розроблених Нацкомфінпослуг Критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року
№ 976.
Звертаємо увагу, що зазначеним нормативно-правовим актом визнано таким, що
втратило чинність розпорядження Нацкомфінпослуг від 16 лютого 2017 року № 290 “Про
затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами
господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання
фінансових послуг”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 липня 2017 року за
№ 893/30761.
КВІТЕНЬ
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Журнал «Бізнес» провів нагородження кращих представників
страхового, банківського та інвестиційного ринків України. У кожній
номінації визначають трьох переможців, які отримують дипломи за
перше, друге і третє місця.
Страхова компанія «PZU Україна» стала переможницею у
номінації «АГРОубезпечення» за досягнення у сфері страхування аграрних ризиків та
обслуговування АПК, 3 місце у цій номінації отримала СК «АСКА».
Марина Авдєєва, керуючий акціонер СК «Арсенал Страхування», посіла 2 місце у
номінації «Особистість страхового ринку».
3 місце у номінації «Найпрофесійніша страхова компанія» отримала Страхова
компанія «Альфа Страхування».
У номінації «Автостраховик року. Автоцивілка» 3 місце посіла СК «Провідна» —
153,1 млн грн (виплати — 115,4 млн грн), а 5 місце СК «УНІКА» — 136,6 млн грн
(виплати — 78,3 млн грн).
За результатами рейтингу перше місце у номінації У номінації «Автостраховик
року. КАСКО» посіла страхова компанія «Арсенал Страхування», що входить в Топ-3
найбільших страховиків з автострахування. Наразі СК застраховано по КАСКО понад 25
тис. автомобілів, з яких 75% — легкові. СК «УНІКА», 4 місце у номінації, відшкодовують
збитки на суму до 25 тис. грн без огляду авто та візитів клієнта до офісу страхової
компанії.
У номінації «Лідер медицини» переможцями стали відразу чотири страховикачлена ЛСОУ. Страхова компанія «Провідна» посіла друге місце рейтингу. Страхова
компанія «Нафтагазстрах» зайняла 3 місце у рейтингу, СК «Альфа Страхування» — 4
місце та СК «УНІКА» — 5 місце у рейтингу за досягнення у сфері добровільного
медичного страхування.
Переможцями за досягнення на ринку страхування життя стали чотири страховикичлени ЛСОУ. 2 місце у номінації «Хранителі життя» посіла «УНІКА Життя», 4 та 5 – СК
«PZU Україна Страхування життя» та СК «АСКА Життя».
Ліга страхових організацій України вітає страховиків-членів ЛСОУ – переможців
та призерів «Фінансового Оскара-2018»!
КВІТЕНЬ
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До уваги страховиків!
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, повідомляє про оприлюднення проекту
розпорядження
Нацкомфінпослуг
„Про
затвердження Порядку
електронної взаємодії Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та учасників ринків фінансових послуг”
(далі – проект розпорядження).
Проект розпорядження розроблено з метою впровадження та вдосконалення
інструментів електронної демократії та нормативно-правового врегулювання електронної
взаємодії між Нацкомфінпослуг та учасниками ринків небанківських фінансових
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послуг через електронний кабінет (крім споживачів фінансових послуг) та/або офіційні
електронні скриньки й електронні сервіси Нацкомфінпослуг, розміщені на офіційному
веб-сайті Нацкомфінпослуг.
Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження приймаються протягом
одного місяця з моменту опублікування 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; Державна
регуляторна служба України: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11.
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження Порядку
електронної взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, та учасників ринків фінансових послуг”

До уваги страховиків!
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, з метою дотримання учасниками ринків
фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) вимог Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
(далі – Закон) звертає увагу на наступне.
До підприємств, що становлять суспільний інтерес, віднесено підприємства —
емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів,
банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших
фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до
мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього
Закону належать до великих підприємств.
Отже, до підприємств, що становлять суспільний інтерес, на ринках фінансових
послуг, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, відносяться страховики (незалежно
від категорії підприємства), недержавні пенсійні фонди та інші фінансові установи,
віднесені до категорії великих та середніх підприємств.
В статті 2 Закону визначено такі показники, які використовуються для віднесення
підприємств до відповідної категорії (мікропідприємства, малі, середні або великі), як
балансова вартість активів, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) та середня кількість працівників. При цьому зазначені показники визначаються
на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному.
З метою забезпечення дотримання учасниками ринку фінансових послуг Закону,
слід зазначити, що показник балансова вартість активів відображається у рядку 1300
Балансу (Звіту про фінансовий стан), чистий дохід від реалізації продукції – у рядку 2000
звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форми яких встановлені
наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 «Про затвердження
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності»», середня кількість працівників – обчислюється відповідно до
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наказу Державної служби статистики України від 28.09.2005 № 286 «Про затвердження
Інструкції зі статистики кількості працівників».
Суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність з особливостями,
визначеними спеціальними законами, і до діяльності яких неможливо застосувати
показники, визначені Законом, для віднесення до відповідної категорії підприємств,
зокрема недержавні пенсійні фонди, є такими, що не підпадають під
ознаки підприємств, що становлять суспільний інтерес.
Наголошуємо, що суб’єкт господарювання самостійно визначає категорію
підприємств, до якої він має бути віднесений, за результатами річної фінансової звітності
за рік, що передує звітному.
При цьому слід враховувати, що в залежності від категорії підприємства для цілей
цього Закону, встановлено особливості щодо складання, подання та оприлюднення
фінансової звітності, перелік додаткових документів, що подаються разом з цією
звітністю, зокрема звіт про управління або консолідований звіт про управління, та вимоги
до формування бухгалтерської служби такого підприємства.

Більше фото і новин - https://www.facebook.com/uainsurcom/
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