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Новини для небанківських фінустанов bank.gov.ua 12 жовтня 2020 року

Законодавство і регулювання  •  Звітність  •  Новини  •  Команда  •  Події  •  Нацбанк на зв'язку

 29.09.2020  Національний банк підбив підсумки ліцензування 
та реєстрації фінансових установ за перше півріччя 2020 року

Результати отриманої звітності небанківського ринку за перше 
півріччя 2020 року свідчать, що коронакриза помірно вплинула 
на діяльність страховиків, проте істотніше позначилася на обсягах 
кредитування іншими небанківськими фінансовими установами.

Ринок страхування. Страховикам вдалося зберегти прийнятний 
фінансовий результат шляхом помірного зростання страхових 
премій, збереження сталих показників збитковості, а також 
уникнення знецінення активів.

В умовах карантинних заходів і зниження економічної активності страховики, які прозвітувалися, 
продемонстрували зростання валових страхових премій (+4,4%) у першому півріччі. Загалом обсяг 
страхових премій за звітний період становив 21 млрд грн. Обсяги премій зі страхування життя порівняно 
з аналогічним періодом минулого року зросли на 10% і становили 2,3 млрд грн.

Ринок кредитних спілок. Кредитні спілки виявилися найуразливішими до карантинних обмежень з-поміж 
інших небанківських установ. Обсяг наданих кредитів у першому півріччі зменшився на 9% порівняно  
з аналогічним періодом 2019 року. Водночас обсяг залучених депозитів у цей період збільшився на 12%.

Фінансові компанії, ломбарди, лізингодавці. Ринок надання позик фінансовими компаніями, який останніми 
роками бурхливо зростав на 50 і більше відсотків за рік, у першому півріччі продемонстрував зниження обсягів 
показників діяльності. Обсяг наданих кредитів у першому півріччі 2020 року порівняно з другим півріччям 
минулого року знизився на 20%. У лізингових компаній та ломбардів обсяг наданих послуг у першому півріччі 
2020 року порівняно з другим півріччям минулого року впав більш як на 20%. У першому півріччі зросли лише 
обсяги ринку факторингу (13%).

Дорогі колеги, 

Завершився перший квартал регулювання ринку небанківських фінансових послуг Національним 
банком України. Можемо констатувати, що "політ нормальний". 

Ми продовжуємо тісний та плідний діалог з учасниками ринку, профільними асоціаціями  
та експертами та радіємо високому рівню їх залученості до провадження реформи "спліт".

Пропонуємо вашій увазі щомісячний збірник новин та події ринку небанківських фінансових 
установ "Сплітні новини" за вересень.

Долучайтеся до реформи, змін та розвитку. Welcome on board!

З повагою, 
Ваш Національний банк

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ГОЛОВНА ПОДІЯ ВЕРЕСНЯ

Зведені показники діяльності небанківських 
фінансових установ у розрізі сегментів:

▪ Страхові компанії;

▪ Страхові/перестрахові брокери;

▪ Кредитні спілки;

▪ Фінансові компанії та лізингодавці;

▪ Ломбарди.

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/covid-19-pomirno-vplinuv-na-strahovikiv-prote-istotno-poznachivsya-na-kredituvanni-nebankivskimi-ustanovami--zvitnist-za-pershe-pivrichchya-2020
https://bank.gov.ua/files/stat/Insurance_companies_2020-07-01.xlsx
https://bank.gov.ua/files/stat/Insurance_intermediaries_2020-07-01.xlsx
https://bank.gov.ua/files/stat/Credit_unions_2020-07-01.xlsx
https://bank.gov.ua/files/stat/Financial_companies_2020-07-01.xlsx
https://bank.gov.ua/files/stat/Lombards_2020-07-01.xlsx
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 16.09.2020  Розпочато громадське обговорення проєкту Положення про застосування заходів впливу 
до учасників ринку небанківських фінпослуг

Нове положення покликане унормувати порядок 
застосування заходів впливу за порушення законів 
та інших нормативно-правових актів з регулювання 
діяльність із надання небанківських фінансових 
послуг, у тому числі законодавства про захист прав 
споживачів фінансових послуг та рекламу фінпослуг.

Положення запровадить пропорційний підхід до 
застосування заходів впливу. До заходів впливу, 
які можуть бути застосовані до всіх учасників 
ринку небанківських фінансових послуг, належать 
зобов’язання порушника вжити заходів для усунення 
порушення, накладання штрафів та тимчасове 
зупинення або анулювання ліцензії.

Водночас до високоризикових сегментів ринку,  
а саме до страхових компаній та кредитних спілок 
зможуть додатково застосовуватися такі заходи 
впливу: затвердження плану відновлення фінансової 
стабільності установи, відсторонення керівництва від 
управління установою та призначення тимчасової 
адміністрації. Ці заходи впливу дають можливість 
фінансовій установі відновити свою діяльність  
та забезпечити виконання зобов’язань перед своїми 
споживачами та кредиторами.

Також окремі заходи впливу застосовуватимуться 
залежно від категорії об’єкта нагляду. Зокрема, 
за порушення законодавства з питань нагляду 
на консолідованій основі Національний банк 
застосовуватиме до небанківських фінансових груп 
такий захід впливу, як встановлення підвищених 
економічних нормативів, лімітів та обмежень щодо 
здійснення окремих видів операцій.

Таким чином НБУ визначить підходи до застосування 
заходів впливу для адекватного і своєчасного 
реагування на порушення і забезпечить відповідний 
захист прав споживачів та кредиторів фінансової 
установи.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 11.09.2020  Розпочато громадське обговорення проєкту Положення про порядок видачі ліцензії  
на торгівлю валютними цінностями

Положення має унормувати порядок видачі, 
зупинення, поновлення та відкликання ліцензій 
на провадження діяльності з надання фінансової 
послуги з торгівлі валютними цінностями. Цей 
документ стосується небанківських фінансових 
установ та осіб, які не є фінансовими установами, 

але мають право надавати окремі фінансові послуги. 
Водночас нове Положення також покликане 
консолідувати норми, які стосуються видачі 
Національним банком небанківським установам 
ліцензій на торгівлю валютними цінностями,  
в окремому нормативно-правовому акті.

Небанківські установи, які мають ліцензії, отримані 
до дня набрання чинності цим Положенням, 
продовжуватимуть здійснювати торгівлю валютними 
цінностями на підставі відповідної ліцензії  
до дня внесення Національним банком запису до 
Державного реєстру фінансових установ/реєстру 
осіб, які не є фінансовими установами, але мають 
право надавати окремі фінансові послуги, про 
видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю 
валютними цінностями відповідно до нового 
Положення.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗАКОНОДАВСТВО І РЕГУЛЮВАННЯ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-oprilyudniv-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-polojennya-pro-zastosuvannya-zahodiv-vplivu-do-uchasnikiv-rinku-nebankivskih-finansovih-poslug
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozpochato-gromadske-obgovorennya-proyektu-polojennya-pro-poryadok-vidachi-litsenziyi-na-torgivlyu-valyutnimi-tsinnostyami
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 22.09.2020  Розпочато громадське обговорення проєкту Положення про відсторонення керівництва 
від управління небанківської установи та призначення тимчасової адміністрації

Головна мета документа – визначити порядок та 
умови застосування зазначеного заходу впливу 
до небанківських установ. Національний банк 
має повноваження на застосування такого заходу 
впливу відповідно до Закону про "спліт", однак 
наразі немає відповідного регуляторного акта для 
повноцінного застосування цього заходу впливу.

Нагадаємо, що застосування заходу впливу  
у вигляді відсторонення керівництва від управління 
фінансовою установою та призначення тимчасової 
адміністрації в межах запровадження пропорційного 
підходу до нагляду й застосування заходів впливу 

передбачається лише до страховиків та кредитних 
спілок.

Цей проєкт Положення має:
 ▪ Установити повноваження тимчасової 

адміністрації.
 ▪ Визначити перелік функцій тимчасової 

адміністрації.
 ▪ Урегулювати питання складання плану роботи 

тимчасової адміністрації.
 ▪ Урегулювати порядок припинення тимчасової 

адміністрації.

 22.09.2020  Національний банк пропонує врегулювати порядок безвиїзного нагляду  
за небанківськими установами

Національний банк розпочав громадське 
обговорення проєкту Положення про здійснення 
безвиїзного нагляду на ринках небанківських 
фінансових послуг.

Безвиїзний нагляд здійснюватиметься через 
моніторинг діяльності учасників ринку. Йдеться 
про аналіз звітності, документів, операцій, 
опитувальників, письмових пояснень, інформації, 

отриманої від учасників ринку, підрозділів НБУ, 
державних органів, з інших офіційних джерел  
та регулярне оцінювання загального фінансового 
стану учасника ринку, результатів його діяльності 
та якості корпоративного управління, системи 
внутрішнього аудиту й управління ризиками, 
дотримання обов’язкових нормативів та інших вимог.

Положення запроваджує формат документів, 
що складаються за результатами безвиїзного 
нагляду та фіксують порушення або ознаки 
ризикової діяльності, а також процедуру надання 
таких документів учасникам ринку. Пріоритетним 
способом обміну інформацією пропонується 
визначити електронну пошту.

Національний банк матиме право ініціювати 
проведення робочих зустрічей (у тому числі  
в дистанційному форматі) із представниками 
учасників ринку задля ефективного діалогу.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozpochato-obgovorennya-proyektu-polojennya-pro-vidstoronennya-kerivnitstva-vid-upravlinnya-nebankivskoyi-ustanovi-ta-priznachennya-timchasovoyi-administratsiyi
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-proponuye-vregulyuvati-poryadok-bezviyiznogo-naglyadu-za-nebankivskimi-ustanovami
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 28.09.2020  Національний банк має намір встановити критерії оцінки ступеня ризику  
для небанківських установ

Національний банк України оприлюднив для 
громадського обговорення проєкт Положення 
про встановлення критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками 
ринку небанківських фінансових послуг, їхню 
суспільну важливість, на підставі яких визначається 
періодичність проведення планових інспекційних 
перевірок, та порядок їхнього застосування.

Затвердження Положення дозволить врегулювати 
низку питань, зокрема зфокусувати нагляд  

на учасниках ринку зі значним ступенем суспільної 
важливості та критичним ступенем ризику, установити 
критерії оцінки ступеня ризику учасників ринку  
та визначити порядок проведення оцінки ступеня 
ризику та суспільну важливість учасника ринку.

Національний банк складатиме план проведення 
планових інспекційних перевірок фінустанов на 
наступний рік відповідно до результатів оцінки 
ступеня ризику та оцінки суспільної важливості,  
а також з урахуванням наявних наглядових 
ресурсів та пріоритетів. Відтак, планова перевірка 
кожного учасника ринку проводитиметься не 
частіше одного разу на рік.

Водночас Національний банк має право 
визначити учасників ринку, яким не присвоюється 
група суспільної важливості. Такі установи не 
включаються до плану проведення планових 
перевірок. Національний банк має право 
проводити позапланові інспекційні перевірки та/або 
здійснювати безвиїзний нагляд цих учасників ринку. 

 28.09.2020  Розпочато громадське обговорення проєкту Положення про вимоги до структури 
власності надавачів фінансових послуг

Набуття чинності Положенням сприятиме 
прозорості структури власності надавачів 
фінансових послуг та встановленню чітких 
інструментів Національного банку щодо їх 
моніторингу. Положення передбачає чіткий перелік 
вимог до прозорості структури власності надавачів 
фінансових послуг. Зокрема, структура власності 
надавача фінансових послуг є прозорою у разі:
 ▪ відображення інформації про всіх власників 

істотної участі та ключових учасників;

 ▪ набуття істотної участі було погоджено 
Національним банком України або 
Нацкомфінпослуг;

 ▪ відповідності документів про структуру 
власності встановленим вимогам;

 ▪ відсутності в структурі власності власників 
істотної участі, які є резидентами держави-
агресора;

 ▪ відсутності в структурі власності осіб, 
яким відповідно до вимог законодавства 
заборонено володіти корпоративними правами 
та/або здійснювати значний або вирішальний 
вплив на діяльність надавача фінансових 
послуг.

Водночас Положенням встановлюються ознаки 
непрозорої структури власності, а також лояльні 
строки провадження та реалізацій вимог цього 
Положення надавачами фінансових послуг.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-maye-namir-vstanoviti-kriteriyi-otsinki-stupenyu-riziku-dlya-nebankivskih-ustanov
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-rozrobiv-ta-oprilyudniv-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-polojennya-pro-vimogi-do-strukturi-vlasnosti-nadavachiv-finansovih-poslug
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 02.09.2020  Національний банк рекомендує страховикам оптимізувати зміст та формат документів  
для реєстрації правил добровільного страхування

Під час розроблення компаніями правил страхування, 
змін та/або доповнень до раніше зареєстрованих 
правил або їх викладення в новій редакції потрібно 
дотримуватися встановлених законодавством вимог, 
зокрема щодо змісту таких правил, відповідності 
їх положень законодавству України, дотримання 
інтересів страхувальників.

З метою поліпшення якості поданих на реєстрацію 
правил страхування Національний банк звертає 
увагу учасників ринку на те, що вони мають бути 

детально опрацьовані, викладені зрозуміло, 
послідовно та не викликати жодних питань щодо їх 
неоднозначного тлумачення.

З метою оптимізації порядку розгляду пакета 
документів, поданих для реєстрації правил 
страхування, їх нової редакції, змін та/або доповнень 
до них, Національний банк надав страховиками 
рекомендації щодо подання правил добровільного 
страхування на реєстрацію.

 03.09.2020  З державного реєстру фінансових установ виключено дві установи

Національний банк України розглянув та погодив 
звернення двох фінансових установ про виключення 
їх із Державного реєстру фінансових установ:
 ▪ ТОВ "ГРІН ФАКТОР"
 ▪ ТОВ "ФК "ПРАЙМ АЛЬЯНС"

Відповідні рішення були ухвалені Комітетом  
з питань нагляду та регулювання діяльності ринків 
небанківських фінансових послуг на засіданні  
02 вересня 2020 року.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Оприлюдені протягом вересня документи:

 ▪ Проєкт Положення про порядок видачі ліцензії 
на торгівлю валютними цінностями

 ▪ Аналіз регуляторного впливу проєкту Постанови

 ▪ Проєкт Положення про застосування заходів 
впливу до учасників ринку небанківських фінпослуг

 ▪ Аналіз регуляторного впливу проєкту 
Положення про застосування заходів впливу 
до учасників ринку небанківських фінпослуг

 ▪ Проєкт Положення про відсторонення 
керівництва від управління небанківської 
установи та призначення тимчасової адміністрації 

 ▪ Аналіз резуляторного впливу проєкту Положення

 ▪ Презентація проєкту Положення

 ▪ Проєкт Положення про здійснення безвиїзного 
нагляду на ринках небанківських фінансових послуг

 ▪ Аналіз регуляторного впливу проєкту 
Положення

 ▪ Презентація проєкту Положення

 ▪ Проєкт Положення про встановлення 
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 
від здійснення діяльності учасниками ринку 
небанківських фінансових послуг, їхню суспільну 
важливість, на підставі яких визначається 
періодичність проведення планових інспекційних 
перевірок, та порядок їхнього застосування

 ▪ Аналіз регуляторного впливу проєкту Положення

 ▪ Проєкт "Положення про вимоги до структури 
власності надавачів фінансових послуг"

 ▪ Аналіз регуляторного впливу проєкту 
Положення

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 15.09.2020  З Державного реєстру фінансових установ виключено дві установи

Національний банк України виключив з Державного 
реєстру фінансових установ дві установи на підставі 
поданих ними звернень:
 ▪ ТОВ "ФК "КОНВЕРСІНВЕСТ"
 ▪ ТОВ "ФК "ФІНГАРАНТ"

Відповідні рішення були ухвалені Комітетом з 
питань нагляду та регулювання діяльності ринків 
небанківських фінансових послуг на засіданні  
11 вересня 2020 року. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-rekomenduye-strahovikam-optimizuvati-zmist-ta-format-dokumentiv-dlya-reyestratsiyi-pravil-dobrovilnogo-strahuvannya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/z-derjavnogo-reyestru-finansovih-ustanov-viklyucheno-2-ustanovi
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-11.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-11.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/analiz_2020-09-11.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-16.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-16.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/analiz_2020-09-16.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/analiz_2020-09-16.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/analiz_2020-09-16.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-21.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-21.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-21.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/analiz_2020-09-21.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/2020-09-25_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F 2.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-29.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-29.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/analiz_2020-09-29.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/analiz_2020-09-29.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/2020-10-02_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_3.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-28.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-28.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-28.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-28.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-28.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-28.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-28.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/analiz_2020-09-28.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-25.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2020-09-25.docx?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/analiz_2020-09-25.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/analiz_2020-09-25.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/ua/news/all/z-derjavnogo-reyestru-finansovih-ustanov-viklyucheno-dvi-ustanovi
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ПЕРЕГЛЯНУТИ

НОВИНИ

 15.09.2020  Сьогодні парламент зробив ще один крок для посилення захисту прав громадян, 
які користуються споживчими кредитами

Верховна Рада у другому читанні ухвалила 
законопроєкт №1109, який відносить мікрокредити –  
розміром до однієї мінімальної зарплати (до 5 тис. 
грн) та строком до одного місяця – до споживчих 
кредитів. Після вступу закону в дію на такі кредити 
будуть поширюватися вимоги закону "Про споживче 
кредитування" про розкриття повної вартості кредиту 
та права споживачів на отримання всієї необхідної 
інформації. Нагадаємо, що сьогодні середній "чек" 
одного кредиту у фінкомпаній – це 3 711 грн,  
а середній строк – до одного місяця.

Як відтепер закон захищатиме права позичальників?
 ▪ Фінустанови повинні будуть вказувати повну 

процентну ставку за мікрокредитами.
 ▪ Фінустановам заборонено нараховувати 

штрафи та пеню за мікрокредитами понад 
максимальну планку.

 ▪ Якщо клієнт порушує умови договору про 
мікрокредит, фінустанова не має права 
підвищувати ставку.

Фінансові установи сьогодні, на жаль, цим 
зловживають – автоматично збільшують ставку  
з першого ж для прострочки додатково до нарахування 
штрафів. Відтепер ставка за мікрокредитом не може 
змінюватися у гіршу для клієнта сторону.

Національний банк підтримує зазначені зміни у 
законодавство, як і будь які інші дії, спрямовані на 
підсилення захисту прав клієнтів фінансових установ.

 30.09.2020  У вересні застосовано заходи впливу до двох банків та однієї небанківської установи  
за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

У вересні 2020 року Національний банк застосував 
заходи впливу до двох банків та однієї небанківської 
фінансової установи за результатами перевірок 
з питань запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, а також 
дотримання вимог валютного законодавства.

Національний банк застосував до:
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛАТІЖНИЙ 
ЦЕНТР" захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 
34 000,00 гривень за порушення встановлених 
законодавством вимог щодо ідентифікації, 
верифікації та вивчення клієнтів (їх представників) 
та надання недостовірної інформації на запити 
Національного банку. 

 08.09.2020  Результати ліцензування та реєстрації фінансових установ Національним банком у серпні 2020 року

Упродовж серпня 2020 року до Національного банку 
надійшло 383 запити. Як і в липні, переважна більшість 
запитів стосувалася фінансових компаній, ломбардів 
та лізингодавців та становила 332 запити. Кількість 
запитів щодо кредитних спілок становила 16 та щодо 
страховиків – 35.

За минулий місяць кількість учасників ринків 
фінансових послуг не зазнала суттєвих змін. Кількість 
банків залишилася незмінною. Водночас кількість 
учасників ринків небанківських фінансових послуг 
зменшилася на 5 юридичних осіб через виключення 
відповідних компаній за власною ініціативою з реєстрів.

Загалом станом на 31 серпня в Україні діють 75 
банків та 2084 учасники ринків небанківських 
фінансових послуг, із них 196 ризикових (non-life) 
та 19 лайфових (страхування життя) страховиків, 
304 ломбарди, 327 кредитних спілок, 144 (було 146) 
лізингові компанії, які не є фінансовими установами, 
1031 (було 1034) фінансова компанія (які мають ліцензії 
на кредитування, лізинг, факторинг, надання гарантій, 
переказ коштів та обмін валют), 63 страхових брокери.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-veresni-zastosovano-zahodi-vplivu-do-dvoh-bankiv-ta-odniyeyi-nebankivskoyi-ustanovi-za-porushennya-zakonodavstva-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rezultati-litsenzuvannya-ta-reyestratsiyi-finansovih-ustanov-natsionalnim-bankom-u-serpni-2020-roku


7

Новини для небанківських фінустанов

 09.09.2020  ПИТАННЯ ДНЯ: Колектори погрожують чи нав’язливо телефонують через прострочений 
кредит сусіда. Як захиститися?

Національний банк отримав 535 скарг громадян 
на дії колекторів у липні 2020 року. Це майже 
третина від усіх отриманих за місяць скарг на дії 
небанківських фінансових установ. Дві головні 

проблеми, з якими стикаються клієнти: колектори 
телефонують боржнику з погрозами та колектори 
контактують із родичами чи сусідами боржника,  
які не мають жодного стосунку до кредиту.

Тому громадяни звертаються до Національного 
банку з проханнями роз’яснити, чи законно діють 
колектори та як захистити себе у випадку погроз  
чи нав’язливих дзвінків.

Національний банк долучився до розроблення 
законопроєкту, над яким працює профільний комітет 
Верховної Ради, який має чітко визначити правила 
роботи колекторів, заборонити неетичну поведінку  
та встановити санкції за порушення.

 17.09.2020  ПИТАННЯ ДНЯ: Банк продає "обов‘язкову" страховку під час оформлення кредиту  
чи відкритті рахунка. Чи законно?

Звернення громадян до Національного банку України 
свідчать: працівники банків можуть зловживати 
правами клієнтів, нав’язуючи ті чи інші додаткові 
послуги, наприклад, страховку, стверджуючи, що вона 
є "обов’язковою". Хоча це не завжди так.

Самі банки у відповідь на запити Національного 
банку стверджують: фінансова установа має 
право пропонувати клієнтам супутні продукти, але 
страхування в таких випадках не є обов’язковим.
Проте клієнти мають право відмовитися від 
страховки. Адже банку заборонено вимагати від 
клієнта придбання товарів чи послуг, як обов’язкової 
умови надання банківських послуг. Це норма статті 55 
Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Якщо працівники банку порушують ваші права, 
потрібно скаржитися. Спершу до самого банку, 
а потім до Національного банку. Це допоможе 
встановити системність таких порушень  
з боку конкретних установ та дасть змогу НБУ  
як регулятору вплинути на порушників  
та унеможливити таку практику в майбутньому.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-bank-prodaye-obovyazkovu-strahovku-pid-chas-oformlennya-kreditu-chi-vidkritti-rahunka-chi-zakonno
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-kolektori-pogrojuyut-chi-navyazlivo-telefonuyut-cherez-prostrocheniy-kredit-susida-yak-zahistitisya
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 29.09.2020  ПИТАННЯ ДНЯ: Кредитні спілки: які права та ризики учасників?

Національний банк, який з 1 липня 2020 року став 
регулятором небанківських фінансових установ,  
за майже три місяці отримав 382 звернення громадян 
щодо роботи кредитних спілок. Вони свідчать, що 
громадяни не завжди добре обізнані про свої права як 
учасників кредитної спілки та пов’язані із цим ризики.

Тому ми підготували роз’яснення, на що громадянам 
варто звертати увагу перед оформленням вкладу 
до кредитної спілки та як НБУ планує змінити 
регулювання, щоб забезпечити збереження коштів 
громадян.

Перше правило вкладника – перевіряти ліцензію.
Перед оформленням вкладу до кредитної спілки, 
клієнту потрібно перевірити, чи має фінансова 
установа діючу ліцензію.

У деяких випадках кредитна спілка повинна мати 
навіть дві ліцензії.

Кредитна спілка може залучати кошти від своїх 
членів двома шляхами – через договори вкладів на 
депозит та через обов’язкові або добровільні пайові 
внески. Якщо спілка залучає кошти через депозитні 
договори, то їй необхідно мати дві ліцензії – на 
залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо 
наступного їх повернення та на надання коштів  
у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Друге правило вкладника – звертати увагу, 
що кредитні спілки не є учасниками системи 
гарантування вкладів. Тобто держава не гарантує 
повернення коштів вкладникам у разі банкрутства 
спілки. Вкладники повинні розуміти цей ризик, 
ухвалюючи рішення.

Відповідно завдання регулятора – встановити такі 
вимоги та таке регулювання, щоб попереджувати 
проблеми з платоспроможністю спілки. Для цього 
Національний банк вже підготував та оприлюднив 
пропозиції до проєкту Закону України "Про кредитні 
спілки". Зокрема Національний банк пропонує 
передбачити ринковий механізм підтримки 
платоспроможності кредитних спілок. Наприклад, 
стабілізаційний фонд на базі об’єднаних кредитних 
спілок.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПОДІЇ

 02.09.2020  Зустріч НБУ з небанківськими фінустановами з питань фінмоніторингу 

У ході зустрічі фахівці НБУ зауважили, що йдеться про 
подання чотирьох звітних файлів і наголосили, що 
отримали велику кількість питань щодо періодичності 
їх подання та суб'єктів, які мають їх подавати.

Отже, коли, хто і які файли має подавати:
 ▪ "Інформація з питань управління ризиками у 

сфері фінансового моніторингу" – подається 
двічі на рік усіма суб'єктами первинного 
фінансового моніторингу;

 ▪ "Дані про взаємодію небанківських установ 
зі спеціально уповноваженим органом" – 
подається щовартально усіма суб'єктами 
первинного фінансового моніторингу;

 ▪ "Дані про обсяги, спосіб та мету переказу 
для оцінки ризиків у сфері фінансового 
моніторингу" – подається щоквартально 

компаніями з переказу коштів;
 ▪ "Дані про рахунки, на яких обліковуються 

кошти осіб, зазначених у санкційних списках, 
та про спроби проведення фінансових 
операцій такими особами/на користь таких 
осіб" – подається щомісячно небанківськими 
фінансовими установами та операторами 
поштового зв'язку з відповідною ліцензією  
НБУ та які є платіжними організаціями  
або учасниками платіжних систем.

Порядок подання звітних файлів до Національного 
банку.
Детальніша інформація у презентації.
Відповіді на поширені запитання від учасників 
фінансового ринку. 

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-kreditni-spilki-yaki-prava-ta-riziki-uchasnikiv
https://bank.gov.ua/ua/statistic/nbureport
https://bank.gov.ua/ua/news/all/robocha-zustrich-z-predstavnikami-nebankivskogo-finansovogo-rinku-schodo-podannya-zvitnosti-z-pitan-finansovogo-monitoringu
https://bank.gov.ua/ua/files/oPvhDRfOFCXSnlf
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 29.09.2020  Зустріч НБУ з учасниками ринку з презентацією пропозицій до проєкту закону  
"Про страхування"

Минулої п’ятниці Національний банк презентував 
учасникам ринку та профільним асоціаціям свої 
пропозиції до проєкту нового Закону України  
"Про страхування". Це вже 3 із 6 законопроєктів, 
які покликані удосконалити законодавство  
з регулювання ринку небанківських фінансових 
послуг та вирішити його основні проблеми  
та перепони для стійкого розвитку.

Що саме ми пропонуємо?

Посилення стандартів ліцензування
Настав час змінити підходи та формати ліцензування 
страховиків. Зокрема, змінити види страхування 
на класи (та ризики в межах класів), а також – 
запровадити єдину ліцензію з можливістю її 
розширення або звуження.

Водночас законом мають бути встановлені вимоги 
до мінімального статутного та регулятивного 
капіталу, ділової репутації власників, прозорості 
структури власності, погодження набуття та 
збільшення істотної участі у страховику, перевірки 
джерел походження коштів для формування 
капіталу страховика, керівників та їх складу, ділової 
репутації та професійних якостей керівників, системи 
корпоративного управління тощо.

Вимоги до забезпечення платоспроможності та 
інвестиційної діяльності
НБУ пропонує встановити вимоги до абсолютного 
мінімального значення капіталу на рівні 32 млн грн.  
для страховиків non-life та 48 млн грн. для 
страховиків non-life (класи страхування 
відповідальності / кредитів / поруки), страховиків life 
та перестраховиків.

Законопроєкт також визначає два можливі підходи 
до оцінки платоспроможності страховиків на основі 
принципів Solvency I та Solvency II.

Вимоги до здійснення страховиком ключових 
функцій
Новий закон допоможе класифікувати страховиків. 
І вже в залежності від цього до страховиків мають 
застосовувати вимоги до його ключових функцій, 
таких як оцінки ризиків, комплаєнсу, внутрішнього 
аудиту, актуарної функції, з урахуванням його розміру, 
особливостей діяльності, бізнес-моделі, характеру  
й обсягів страхових послуг, профілю ризику, значимості 
та діяльності фінансової групи, до якої він входить.

Визначення та розширення видів заходів 
реагування регулятора
Проєкт передбачає застосування регулятором 
в процесі наглядової діяльності не тільки заходів 
впливу за порушення законодавства. Регулятор 
зможе застосовувати коригувальні заходи у випадку 
виявлення негативних тенденцій в діяльності 
страховика, а також заходи раннього втручання, 
якщо страховику загрожує порушення вимог 
щодо капіталу платоспроможності. Усе – аби ринок 
залишався здоровим.

Нові механізми виходу страховика з ринку
Проєкт закону також визначає порядок примусового 
виходу страховика з ринку, а також пропонує 
широке коло опцій для добровільного припинення 
здійснення діяльності зі страхування шляхом 
реорганізації (через приєднання, поділ, злиття), 
ліквідації, передачі або виконання страхового 
портфелю.

Ми розраховуємо на активну участь ринку  
і профільних асоціацій у розробленні законопроєкту. 
Зі свого боку НБУ планує упродовж вересня 
опрацювати спільно з асоціаціями та представниками 
ринку пропозиції, які були озвучені під час цієї 
зустрічі, та пізніше оприлюднити допрацьовані 
пропозиції НБУ до проєкту закону "Про страхування" 
для широкого загалу.

https://bank.gov.ua/
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 11.09.2020  Участь спікерів НБУ у ХХ Міжнародному фінансовому форумі в Одесі

Реформа фінансових ринків України, перші кроки 
регулятора, діалог з учасниками ринку, майбутні 
зміни в законодавстві, перша звітність  
та перші висновки. Про це та багато інших інсайтів 
розповіли представники Національного банку  
під час ХХ Міжнародного фінансового форуму, 
який відбувся в Одесі.

Наталія Гудима, керівник з питань нагляду  
за страховим ринком Департаменту нагляду  
за страховим ринком НБУ, відкрила сесію 
регулятора оглядом страхового ринку  
за результатами поданої звітності за 1 півріччя. 

Серед головних висновків такі:
 ▪ На сьогодні в реєстрі перебувають 215 

страхових компаній. Зберігається тенденція до 
скорочення кількості страховиків, яка триває  
з 2010 року. Значна частина страховиків 
виходить із ринку за власною ініціативою.

 ▪ Водночас в умовах карантину й зниження 
економічної активності в першому півріччі 
2020 року валові премії страховиків, що 
прозвітували, зросли на 4,4% порівняно  
з 25% приросту в попередньому періоді.  
Рівень виплат склав 35%.

 ▪ Частка вхідного перестрахування у валових 
страхових преміях зменшилася з 25% до 9%. 
Частка вихідного перестрахування зменшилася 
з 33% до 20%.

 ▪ Станом на 30 червня 2020 року активи 
страховиків склали 62 млрд. грн. У структурі 
балансу прийнятні активи становили 76%,  
а страхові зобов'язання склали 52%.

 ▪ 30 червня 2020 року закінчився перехідний 
період для застосування нормативу 
платоспроможності та достатності капіталу 
у розмірі 100%. Нові вимоги щодо покриття 
нормативу платоспроможності не виконали 58 

зі 188 страхових компаній. Дефіцит  
прийнятних активів складає 2,77 млрд грн.  
Із них 18 страховиків не виконували норматив 
на попередню дату, на них припадає майже 
60% існуючого дефіциту прийнятних активів.

Ольга Гурбич, директор Департаменту 
методології регулювання діяльності 
небанківських фінансових установ НБУ, 
презентувала бачення регулятором архітектури 
нового законодавства та системи нормативно-
правових актів з питань регулювання 
небанківського ринку:
 ▪ Перший рівень архітектури закондавства – 

це головний закон "Про фінансові послуги та 
діяльність з надання фінансових послуг", який 
визначає загальні вимоги до авторизації, єдині 
базові підходи до регулювання і нагляду на 
ринках фінпослуг; другий рівень – секторальні 
закони, такі як "Про кредитні спілки", "Про 
страхування", що визначають вимоги до 
авторизації окремих суб’єктів, нагляду та 
діяльності за окремими сегментами ринку; 
третій рівень – похідні закони щодо порядку 
надання окремих фінансових послуг, такі як 
"Про ОСЦПВ", "Про страхову дистрибуцію" тощо.

 ▪ Наразі регулятор вже перейшов на другий 
рівень. Вже оприлюднено пропозиції проєкту 
закону "Про кредитні спілки" та презентовано 
учасникам і експертам ринку пропозиції до 
проєкту закону "Про страхування", який після 
доопрацювання також буде оприлюднено для 
широкого загалу.

 ▪ НБУ разом із роботою над пропозиціями до 
нових законів до кінця поточного року планує 
розробити 13 нормативно-правових актів із питань 
регулювання та нагляду нового регулятора ринків 
небанківських фінансових послуг.

Олександр Бевз, директор Департаменту 
ліцензування НБУ окреслив ключові новели 
майбутнього положення про ліцензування та про 
структуру власності.

Отже, на що та коли очікувати ринку?
 ▪ Вже у вересні буде оприлюднено проєкт 

Положення про вимоги до структур власності 
небанківських фінансових установ, який 
міститиме ключові критерії до прозорості 
структур власності. Олександр Бевз роз’яснив 
та навів приклади випадків, коли структура 

https://bank.gov.ua/
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власності уважатиметься не прозорою та 
можливі відповідні наслідки для таких компаній.

 ▪ Другим важливим положенням, що має 
замінити низку документів попередніх 
регуляторів, зокрема Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності з надання 
фінансових послуг Кабінету Міністрів України 
та розпорядження Нацкомфінпослуг щодо 
погодження істотної участі, ведення державного 
реєстру фінустанов, має стати Положення 
про ліцензування небанківських фінансових 
установ. Положення відображатиме ключові 
принципи, якими керується регулятор та які 
оприлюднені в Білій книзі, розроблятиметься й 
оприлюднюватиметься в 4 кварталі цього року.

Головою темою сесії Національного банку стала 
презентація проєкту закону "Про страхування", 
який містить концептуальні засади реформування 
страхового ринку. Нагадаємо, що основні нові 
підходи були презентовані ринку минулої п’ятниці.

Особлива увага учасників Форуму була прикута 
до прикінцевих та перехідних положень, які 
визначають строки реалізації запропонованих змін 
після прийняття закону. Зафіксуємо їх:
 ▪ трансформація діючих страховиків у формі 

товариств з додатковою відповідальністю  

в акціонерні товариства – у спрощеному 
порядку протягом 2 років;

 ▪ переоформлення ліцензій діючих страховиків – 
здійснюється регулятором упродовж 6 місяців;

 ▪ приведення системи управління у відповідність 
до вимог законодавства – страховики мають 
надати регулятору бізнес-план протягом  
6 місяців та привести у відповідність до вимог 
законодавства організаційно-правову форму, 
структуру власності, керівників, систему 
управління упродовж 2 років;

 ▪ оцінка платоспроможності – протягом перших 
3 років платоспроможність усіх страховиків 
оцінюватиметься за спрощеним підходом;

 ▪ завершення процедур, що розпочалися до 
набрання чинності Законом.
• надання ліцензії на здійснення страхової 

діяльності, що розпочалася і не завершилася 
до дня набрання чинності Закону – 
застосовуються положення цього Закону;

• реорганізація та ліквідація страховика – 
завершуватимуться відповідно до вимог 
нового Закону;

• страховики мають право здійснити 
реорганізацію шляхом приєднання 
до іншого страховика за спрощеною 
процедурою, розпочавши ї ї не пізніше дня 
набрання чинності Законом.

 11.09.2020  Зустріч Національного банку з небанківськими фінустановами за участі Держфінмоніторингу

Національний банк як регулятор ринку здійснює 
нагляд за дотриманням вимог фінансового 
моніторингу небанківськими фінустановами. 
У той же час звітують про фінансові операції, 
що підлягають фінансовому моніторингу, до 
Державної служби фінансового моніторингу 
(Держфінмоніторингу).

Задля підтримки фінустанов у здійсненні та 
дотриманні вимог фінансового моніторингу 
Національний банк організував чергову зустріч з 
учасниками ринку за участі Держфімоніторингу.

На зустрічі представники Держфінмоніторингу 
анонсували новий порядок обміну інформацією 
про фінансові операції цих установ, що підлягають 
фінансовому моніторингу, який запрацює з 1 січня 2021.

Під час зустрічі розглядалися питання, зокрема про:
 ▪ постановку на облік, подання інформації про 

припинення та відновлення діяльності суб'єкта 
первинного фінансового моніторингу;

 ▪ подання інформації в разі зміни загальних 
та додаткових відомостей про суб'єкта 
первинного фінансового моніторингу;

 ▪ подання інформації для постановки на облік, 
зміни відомостей, припинення чи відновлення 
діяльності відокремленого підрозділу суб'єкта 
первинного фінансового моніторингу

 ▪ про інші формати обміну файлами 
з інформацією між небанківськими 
фінустановами та Держфінмоніторингом.

Представники Держфінмоніторингу також нагадали 
учасникам зустрічі, що під час заповнення 
визначених форм установам можна та потрібно 
користуватися довідниками, які є в інструкції 
щодо їх заповнення згідно Наказу Міністерства 
фінансів України №24 від 29.01.2016 та відповідними 
роз’ясненнями. Ці документи можна завантажити  
на сайті Держфінмоніторингу.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.sdfm.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/tehnologi/dlja-nebankivskih-ustanov
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 21.09.2020  Перші кроки Національного банку та вплив коронакризи на небанківський ринок. Про це та 
інше розповіла директор департаменту нагляду за страховим ринком Ольга Максимчук під час зустрічі 
членів бізнес-спільноти The Banking 50 18 вересня.

Основні тези виступу:
 ▪ Про законодавство. Першочергове завдання 

Національного банку – це адаптація законодавства 
до нових цілей та завдань. Наразі регулятор вже 
презентував ринку пропозиції до проєктів законів 
"Про страхування" та "Про кредитні спілки". 

 ▪ Вплив коронакризи на ринок. Результати звітності 
за перше півріччя показали, що карантин 
помірно вплинув на діяльність страховиків, проте 
негативно позначився на обсягах кредитування 
небанківськими фінустановами.

 ▪ Про наглядові підходи. Національний банк 
розпочав здійснення нагляду на основі 
ризик-орієнтованого підходу з урахуванням 
пропорційного підходу. Тобто, вимоги до 
фінустанов будуть залежати від ризику для 
споживачів та від впливу компанії на ринок. 

 ▪ Нагляд буде проактивним та діяти на упередження 
проблем. Головна мета регулятора – не покарати 
компанії за порушення законодавства, а виявити 
потенційні ризики та допомогти усунути, якщо 
порушення виникнуть.

 29.09.2020  Зустріч з небанківськими фінустановами щодо обговорення проєкту Положення  
про тимчасову адміністрацію

До яких небанківських установ може бути 
застосовано захід впливу у вигляді тимчасової 
адміністрації? Які функції та повноваження будуть 
у тимчасового адміністратора? Чому знадобилося 
запровадження такого інструменту? На ці та 
інші питання представники Національного 
банку відповідали під час зустрічі з учасниками 
небанківського ринку.

Нагадаємо, Національний банк розпочав 
обговорення проєкту Положення про відсторонення 
керівництва від управління небанківської установи 
та призначення тимчасової адміністрації.

Отже, відповідаємо:
 ▪ запровадження тимчасової адміністрації 

передбачається лише до страховиків  
та кредитних спілок;

 ▪ тимчасова адміністрація має усі необхідні 
повноваження (функції та права) для 
ефективного управління та збереження 
активів, майна і документації фінустанови;

 ▪ тимчасовий адміністратор проводить 

інвентаризацію активів і пасивів фінустанови, 
складає звіт про фінансовий стан та розробляє 
план роботи тимчасової адміністрації;

 ▪ план роботи тимчасової адміністрації має 
містити цільові показники, яких планується 
досягти за період тимчасової адміністрації. 
Також план має містити висновок про 
ознаки неплатоспроможності фінустанови 
й необхідності ініціювання процедури 
банкрутства.

Учасників ринку цікавило питання збереження 
активів, документів, інформації, систем обліку та 
баз даних фінустанови під час роботи тимчасової 
адміністрації. Адже це, на їхню думку, дозволить 
забезпечити виконання зобов’язань фінустанови 
перед споживачами.

У підсумку, учасники зустрічі домовились надати 
свої пропозиції до проєкту Положення та провести 
ще одну зустріч за результатами доповнень  
та пропозицій.

https://bank.gov.ua/
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 21.09.2020  Мета Національного банку – не застосування заходів впливу, а попередження потенційних 
ризиків порушень з боку учасників ринку

Така основна теза зустрічі Національного банку  
з представниками майже 300 небанківських 
фінустанов у понеділок, 21 вересня. Темою зустрічі 
було обговорення проєкту Положення про 
застосування заходів впливу до небанківських 
фінустанов.

Відповідаємо на найбільш поширені запитання 
учасників ринку про новий документ. 

 ▪ Яким буде підхід при застосуванні заходів 
впливу?

Підхід буде пропорційним. Тобто, вимоги та 
інтенсивність нагляду визначаються, виходячи 
з розміру, складності бізнес-моделі та профілю 
ризиків установи.

 ▪ До яких установ може бути застосовано захід 
впливу – введення тимчасової адміністрації?

До страховиків та кредитних спілок. Також вони 
можуть складати план відновлення фінансової 
стабільності.

 ▪ Які ще можливі заходи за порушення 
законодавства з питань нагляду?

Встановлення підвищених економічних нормативів, 
лімітів та обмежень щодо здійснення окремих видів 
операцій. Такий захід впливу застосовуватиметь 
лише до небанківських фінансових груп.

 ▪ Хто приймає рішення про заходи впливу?
Більшість рішень прийматимуться колегіально 
Комітетом з питань нагляду або Правлінням.
Національний банк інформуватиме фінустанови про 
прийняті рішення поштою, або електронними та веб 
каналами НБУ. Керівник фінустанови може брати 
участь під час розгляду питання про застосування 
заходу впливу (в тому числі дистанційно).

 ▪ Чи надається установам строк для усунення 
порушень?

Національний банк встановлює такий строк  
у рішенні про захід впливу. Установа-порушник 
повинен подати НБУ відповідний план заходів 

для усунення порушення. Водночас план не 
вимагається, якщо строк менший 2-х місяців. НБУ 
може продовжити строк усунення порушення  
за обґрунтованим клопотанням.

 ▪ Які часові обмеження для застосування заходів 
впливу?

Заходи застосовуються протягом 6 місяців із дня 
виявлення порушення, але не пізніше ніж через  
1 рік. Рішення про захід впливу може бути 
оскаржене в судовому порядку. Якщо рішення 
про накладення штрафу протягом 1 місяця не було 
виконано та не оскаржено до суду, воно набуває 
статусу виконавчого документу.

 ▪ Через які ознаки ризикової діяльності може 
бути відкликана ліцензія?

Серед ознак для усіх небанківських фінустанов  
є такі: систематичні порушення законодавства 
у сфері готівкового обігу, у сфері захисту прав 
споживачів фінансових послуг та реклами, 
порушення обов’язкових нормативів, викривлення 
звітності тощо;

Окремо визначені ознаки ризикової діяльності для 
страховиків, кредитних спілок та осіб, які надають 
фінпослуги.

 ▪ Що відомо про захід впливу у вигляді 
укладення письмової угоди? 

Укладення письмової угоди здійснюється за 
ініціативи фінустанови або особи, що вчинила 
порушення. Ініціювання здійснюється шляхом 
подання до НБУ листа про наміри та проекту 
письмової угоди за затвердженим зразком. 

 ▪ Коли може бути застосований захід впливу 
у вигляді затвердження плану відновлення 
фінансової стабільності?

Цей захід впливу може бути застосований до 
страховика або кредитної спілки у разі порушень 
вимог щодо капіталу, нормативів або формування 
резервів.

https://bank.gov.ua/
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ПРЯМА МОВА

 04.09.2020 

Кредити – найпопулярніша тема у зверненнях 
громадян до Національного банку. Коли клієнт 
фактично сплачує більше, ніж очікував, причина 
у тому, що фінансова установа не розкрила 
повну вартість кредиту при підписанні договору. 
Нові вимоги НБУ до розкриття банками повної 
інформації на вебсайтах та у рекламі, які 
запрацювали з 1 вересня 2020 року, повинні  
це змінити.

Про це розповіла начальник управління захисту прав 
споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук 
в інтерв’ю для YouTube-каналу порталу "Мінфін".

Клієнт розумітиме свої повні витрати за 
кредитом, знатиме повну ставку з урахуванням 
усіх додаткових платежів та послуг (зокрема, 
страховика чи нотаріуса). Тепер – тільки повна 
ставка, яка включає всі витрати. Усі банки мусять 
давати інформацію про кредит у єдиному форматі. 
Так клієнту легше буде порівняти умови декількох 
банків та обрати найліпший для себе варіант.

НБУ вже промоніторив вебсайти банків, які 
активно працюють з населенням. Більшість банків 
вже виконали нові вимоги НБУ та розкрили повну 
інформацію про послуги.

Типовою проблемою клієнтів досі є нав’язування 
непотрібних послуг. Клієнту кажуть, що не можуть 
видати зарплатну картку без кредитки, – це 
порушення. Клієнту продають страховку при 
обміні валют – це порушення. Клієнту продають 
втридорога страховку "своєї" страхової чи "свого" 
нотаріуса – це порушення.

Щоправда, це не означає, що від будь-якої 
страховки треба відмовлятися. Адже страхування  
є обов’язковим для автокредитів та іпотеки.  
Але для всіх інших кредитів, депозитів чи карток 
страхування обов’язковим не є.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=IDUIM4SSAm4&fbclid=IwAR2y0fruxyzBwOWEHzhL7SioFN-2VkwYzk0W3kWDdziVu1OTd8uJkTkHKOo
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 08.09.2020 

На які новації варто очікувати учасникам 
небанківського фінансового сектору, зокрема 
страховикам, про плани та підходи в нагляді, 
існуючі виклики ринку та можливі перспективи 
його розвитку – розповіла директор департаменту 
нагляду за страховим ринком Ольга Максимчук  
у інтерв’ю виданню "Україна бізнес ревю".

Ми зібрали для вас основні тези:

 ▪ Як буде здійснюватися оперативне реагування 
на факти порушення страховиками вимог 
законодавства та нормативно-правових актів 
НБУ?

Наша головна мета – не покарати компанії за 
порушення, а виявити їх потенційні ризики до того, 
як вони призведуть до порушення законодавства, 
або принаймні забезпечити належний супровід 
компанії на шляху до самостійного усунення цих 
порушень. Тому першим кроком завжди буде 
діалог зі страховиком.

 ▪ Хто приймає участь та яким чином 
розроблятимуться пропозиції до законодавчих 
актів України та нормативно-правових актів 
Нацбанку?

Все, що ми робимо, має і буде розроблятися та 
затверджуватися в діалозі з ринком. Наші візаві – 
професійні асоціації.

 ▪ Навіщо було потрібне створення окремого 
департаменту нагляду за страховим ринком?

Створення окремих профільних департаментів  
в НБУ з регулювання та нагляду за небанківськими 
фінансовими ринками, в тому числі і за страховим –  
це, в першу чергу, визнання особливостей цих 
ринків та розуміння необхідності розроблення 
порядку та правил регулювання і нагляду, які 
будуть враховувати такі особливості. При цьому 
регулятор застосовуватиме і свій набутий досвід 
реформування банківського ринку.

 ▪ Що, на Вашу думку, найбільш впливатиме на 
відродження довіри споживачів до надавачів 
страхових послуг?

Споживачі зможуть довіряти ринку лише, коли 
з нього перестануть раптово зникати страхові 
компанії, коли вихід страхової компанії з ринку не 
буде означати багаторічні очікування споживачів 
на страхові виплати такої компанії.

 ▪ Які заходи регулятора стимулюватимуть 
розвиток та глибше проникнення страхування 
на ринок фінансових послуг з урахуванням 
світової коронакризи?

Наші пропозиції до проєкту закону  
"Про страхування" мають остаточно зняти 
перепони для оформлення будь-яких договорів 
страхування в електронній формі та й взагалі 
надати страховим компаніям набагато більше 
свободи щодо форми та наповнення договорів. 
Відтак це розширить канали їх взаємодії з 
клієнтами, а більшість процесів зможе відбуватись 
повністю дистанційно, від оформлення договору 
аж до врегулювання страхових випадків. Це в 
свою чергу дасть змогу оптимізувати операційні 
витрати та підвищить оперативність багатьох процесів  
страховика, що особливо актуально та важливо  
в період дії карантину, та позитивно впливатиме  
на безперервність у роботі страховиків.

https://bank.gov.ua/
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 10.09.2020  Перший Заступник Голови Національного банку Катерина Рожкова | MFO Summit 2020

Фінансові компанії не матимуть бізнесу без 
клієнтів. Тому повинні їх поважати. Якщо фінансові 
компанії пояснюватимуть клієнтам повну вартість 
мікрокредитів, реальну відсоткову ставку, терміни 
сплати та санкції у випадку прострочення,  
то позбудуться великого головного болю. Клієнти 
розумітимуть умови кредиту, тому буде значно 
менша кількість проблемних боргів, менше скарг 
та більше довіри до фінансових компаній.

Про це заявила перший заступник Голови 
Національного банку України Катерина Рожкова 
під час MFO Summit 2020.

"Єдина вимога Національного банку як нового 
регулятора до фінансових компаній –  
дотримуватися правил ринкової поведінки. 
Фінансові компанії не залучають коштів від 
громадян, не несуть ризику кредитора, тому ми 
пропонуємо максимально спрощене регулювання. 
Національний банк зокрема не проводитиме 

планових інспекційних перевірок переважної 
більшості фінансових компаній. Але обов’язковими 
до виконання будуть вимоги розкривати у рекламі, 
на вебсайті та у договорі повну інформацію про 
вартість та умови кредиту, реальну ставку та повні 
витрати. Клієнти повинні розуміти, скільки треба 
сплатити та в які строки", – наголосила Катерина 
Рожкова.

"З липня 2020 року ми отримали чимало скарг  
від громадян на роботу мікрокредитних компаній  
з одним єдиним запитанням "Чи узагалі їх 
діяльність є законною?". Це свідчить про методи 
роботи, до яких вдаються більшість фінансових 
компаній та колекторів. Фінансові компанії не 
повинні будувати свою діяльність, заганяючи 
клієнта у прострочку, щоб потім стягнути великі 
пеню та штрафи. Якщо фінансові компанії не 
пояснюватимуть споживачу умови мікрокредиту, то 
через декілька років добросовісні позичальники 
підуть з ринку. А залишаться лише недобросовісні, 
які беруть 40 кредитів, заздалегідь знаючи, що не 
платитимуть за ними. Якщо таке станеться – про 
розвиток цього сегменту ринку не може бути  
й мови, йтиметься про його виживання", – 
зазначила очільниця управління захисту прав 
споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

Тому Національний банк найближчим часом 
запропонує до обговорення вимоги до фінансових 
компаній розкривати повну ставку за кредитом.  
Це допоможе забезпечити прозорість та захист 
прав споживачів фінансових послуг.

https://bank.gov.ua/
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 23.09.2020 

Національний банк долучився до розробки змін 
до законодавства, які дозволять владнати цю 
проблему. Про ці зміни розповіла начальник 
Управління захисту прав споживачів фінансових 
послуг Ольга Лобайчук.

Ринок колекторських послуг має стати 
цивілізованим та прозорим. Саме тому НБУ 

спільно з Комітетом Верховної Ради розробили 
та презентували концепцію нової роботи 
компаній, що займаються стягуванням боргів. 
Вона передбачає ліцензування таких компаній 
Національним банком, запровадження публічного 
реєстру та заборону банкам і фінансовим 
компаніям працювати з так званими "чорними" 
колекторами.

Повинні бути встановлені вимоги до етичної 
поведінки колекторів. Погрози, психологічний 
тиск на боржника, нав’язливі дзвінки родичам та 
особам, що не виступали поручителями, – мають 
бути заборонені. За порушення цих вимог має бути 
передбачена кримінальна відповідальність.

Клієнтам потрібно знати свої права та захищати їх, 
якщо дошкуляють колектори. Перше – колектори 
не мають права телефонувати людям, які не мають 
стосунку до боргу. Номер телефону, прізвище 
та ім’я, адреса – це персональні дані, колектори 
не мають права їх використовувати без вашого 
дозволу. Друге – дізнайтеся назву компанії, 
представник якої дошкуляє, зверніться до неї 
офіційно. Третє – зверніться до Національного 
банку або до Уповноваженого Верховної Ради  
з прав людини. Четверте – якщо вам погрожують, 
зверніться до правоохоронців.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJGtacBBs_X8%26fbclid%3DIwAR0kSaMM4sMZ2o1jS0MYnJ2u1aSkWCOnZhh_-1-mk-6EbOHP9h-QuElp4Xg&h=AT0_ZGygqfMR7UffNqlvmsY0kTniQ61M7Zp-Vf0C22L5MAbi_K925cyy8L6d23nFNfvyoLfX9hvWUM-a4jpwW07_fU-9VRE-tPE7RxlTOziUrOt6iKuriWhhr971_R23g5c4&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3au-r7_UpSJr0p-7XaNRMMsoVcEB0oGFEpyjcG4NKSYBEfa0B_8h8xa-czgalX2CmirG1NHyvGRK5zAieiPmYvct3RTuTauJa03WdY2_MQy1MrPTgERD9mzuHvY4GNZWLBOKUcRJTieIeLP06zO3nM3x-gnkTPDudTRbI1StY6b4I06o7zRFAEkDkTEzw


18

Новини для небанківських фінустанов

 25.09.2020 

Відтак Національний банк бачить майбутнє 
кредитних спілок таким:

 ▪ Розширення кола можливих членів спілки
Членами кредитної спілки можуть бути 
як фізичні особи, так і ФОПи, фермерські 
господарства, кооперативи, ОСББ. Це дозволить 
таким підприємствам отримувати необхідне 
фінансування, а кредитним спілкам – залучати 
нових членів, надавати більше послуг та стати 
більш конкурентоспроможними.

 ▪ Розширення переліку послуг спілки
Кредитна спілка матиме право, крім кредитів  
і депозитів, надавати гарантії, платіжні та фінансові 
послуги, торгувати валютними цінностями, 
провадити благодійну та інші види діяльності. 
Таким чином вони зможуть виконувати роль 
"домашнього" банку, який акумулюватиме місцеві 
фінансові ресурси й інвестуватиме їх в економіку 
цих же регіонів.

 ▪ Підвищення якості корпоративного управління
Впровадження європейської практики 
представництва на загальних зборах кредитних 
спілок. Ї Ї суть полягає в забороні керівникам  
та ключовим особам спілки представляти інших 
членів на загальних зборах. Таким чином будуть 
дотримані права усіх учасників спілки приймати 
участь в ї ї управлінні.

Крім того, для найбільших та об’єднаних кредитних 
спілок буде впроваджено інститут незалежних 
директорів задля поліпшення контролю  
за діяльністю їх виконавчого органу.

 ▪ Унормування різних видів пайових внесків.
Така норма покладе край існуванню квазі-
депозитів. Їх існування є досить поширеним, хоча 
й завдає значної шкоди як власне кредитній спілці 
(викривлення ї ї фінансових показників), так і ї ї 
членам (позбавлення їх захисту як споживачів).

 ▪ Можливість здійснювати певні функції  
на аутсорсі.

Ураховуючи часто обмежені фінансові та кадрові 
ресурси кредитних спілок, НБУ пропонує надати 
їм право здійснювати певні функції на аутсорсі. 
Це дозволить зменшити фінансове навантаження 
на кредитну спілку та отримати кваліфікованіші 
послуги від спеціалізованої компанії.

 ▪ Організація системи раннього попередження 
неплатоспроможності 

Запровадження системи раннього реагування –  
виявлення проблем з платоспроможністю 
кредитної спілки до "проїдання" нею активів, якими 
покриваються ї ї зобов'язання перед вкладниками. 
Відтак за результатами оцінки кредитної спілки 
регулятор вимагатиме від спілки вжиття заходів 
щодо поліпшення ї ї фінансового стану та 
підтримання ліквідності для покриття усіх суттєвих 
ризиків на достатньому рівні.

 ▪ Підтримка платоспроможності
Наразі єдиний механізм підтримки платоспроможності 
кредитної спілки в разі настання кризових явищ – це 
кредит від об’єднаної або іншої кредитної спілки. 
Іншим рішенням підтримки платоспроможності 
може бути стабілізаційний фонд на базі об’єднаних 
кредитних спілок.

Це має захистити систему кредитної кооперації від 
"ефекту доміно" у разі краху окремих кредитних 
спілок. Разом з тим це зміцнить довіру людей 
як до окремої спілки, так і до системи кредитної 
кооперації в цілому.

Цим проєктом закону Національний банк планує 
дати цьому ринку нові перспективи для розвитку.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FofBPSDo%3Ffbclid%3DIwAR2XfLKNF2ht2bmStE-OInWqg-3v5OapMVA4EORU9wEIED1D6CHGK-Rp_KE&h=AT0ICSa_2O8RuJSgg-IPJaoUmmITmsXhBZKcd3v5tVy6FQSxlebbnbM_svRbtgiUW34uz0lsx0ov5YDViW9Fpb0b_Dx3FCTKM7wjSPTkpDZVKzrKTWGXmfDX1txjCzSXspAG&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2_tL1C7V3fqQdzA4_ihDKIMY3Duuixts5D7LYDx0jT-DVxGZQPqjBndqE5-Uec25QsS4kPzeLlX4Rvd2aODfNnUeu8OOwmhF3hPsgGj3jRjxU9hLdFUZa9JHgr_i8RIJGYWWsDfTTVTr3hjCGIVvweBYG7ZphMxz0Ucg25TNPWt2TO5eIrmexa5m20mns


19

Новини для небанківських фінустанов

Отримуйте найсвіжіші новини небанківського фінансового ринку України та світу.
Для підписки на Split times надішліть запит на press@bank.gov.ua із зазначенням назви вашої фінансової 
установи та ПІБ контактної особи.

Для оперативного отримання актуальної інформації про регулювання та нагляд рекомендуємо 
підписатися на оновлення сторінки Національного банку у Facebook

 30.09.2020 

Національний банк хоче перезавантажити 
ринок факторингу для стимулювання торгівлі 
та економіки. Саме тому наразі робоча група 
Національного банку напрацьовує пропозиції  
до законів, які дозволять покращити регулювання 
цього ринку та гармонізувати його із міжнародними 
стандартами. Про це розповів заступник 
начальника Експертно-аналітичного управління 
Департаменту ліцензування НБУ Орест Франчук  
у ході семінару, організованому FCI та 
Європейським банком реконструкції та розвитку 
за підтримки НАБУ (Незалежної асоціації банків 
України) 25 вересня.

Він наголосив, що ці зміни сприятимуть 
подальшому широкому використанню цього 
інструмента для торгівлі та бізнесу. Отже, 
головними кроками для перезавантаження 
факторингу мають стати:

 ▪ Розмежування власне факторингу та роботи  
з проблемними кредитами

Зараз в Україні на небанківському ринку 
переважно розвивається факторинг у його 

некласичному розумінні: купівля проблемних 
кредитів, фактично колекторська діяльність. 
Саме так факторинг часто сприймається 
постачальниками та покупцями. Але предметом 
факторингу у світовій практиці навпаки є якісна 
торгова заборгованість, платоспроможні 
постачальники та покупці. В Україні торговий 
факторинг розвивається більше у банківському 
секторі, проте його обсяги є незначними.

 ▪ Популяризація факторингу та підвищення 
фінансової грамотності

Використання факторингу є швидким способом 
отримати фінансування для здійснення 
господарської діяльності. Факторинг сприяє 
ефективнішій підприємницькій діяльності, зокрема 
малому та середньому бізнесу. Він дає змогу 
компанії пропонувати клієнтам вигідні умови 
оплати (так званий "товарний кредит"), підвищити 
обсяги продажів, поповнити оборотний капітал та 
уникнути касових розривів. Потенціал класичного 
торгового факторингу в Україні не розкритий.

Інформаційна підтримка та популяризація 
факторингу разом з розвитком фінансової 
грамотності, навчанням учасників ринку, 
постачальників та покупців щодо можливостей та 
переваг факторингу також має дати стимул для 
подальшого розвитку та використання такого 
фінансового інструменту.

 ▪ Якісне регулювання
У фокусі уваги регулятора є покращення 
правового регулювання з метою сприяння 
всебічному розвитку факторингу, як інструменту 
короткострокового фінансування (в т.ч. МСБ),  
а також опрацювання та удосконалення системи 
оцінки та управління ризиками торговельного 
фінансування та факторингу відповідно до 
законодавства. Важливими стимулами також 
можуть стати розвиток страхування ризиків 
факторингу, а також впровадження сучасних умов 
діяльності, перехід на paperless документообіг, 
його повна автоматизація.

https://bank.gov.ua/
mailto:press%40bank.gov.ua?subject=
http://Facebook.com/NationalBankOfUkraine

