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 05.04.2021  Ринок небанківських фінансових 
установ зріс за підсумками 2020 року, більшість 
сегментів отримали прибуток

За підсумками 2020 року небанківські фінансові 
установи, попри коронакризу, наростили обсяги 
операцій. Майже всі сегменти зафіксували суттєві, 
а окремі – й рекордні показники прибутковості. 
Лише кредитні спілки отримали збитки внаслідок 
формування резервів під кредитні втрати. Про 
це йдеться в квітневому "Огляді небанківського 
фінансового сектору".

Страхові компанії. Відновили зростання у IV кварталі, і за підсумками року зафіксували рекордні прибутки 
– 2.2 млрд грн. Рентабельність активів сегменту становить 3.4% –  найліпший показник серед всіх 
небанківських фінустанов.

Кредитні спілки. Єдиний сегмент, що отримав збитки за підсумками року. Якість кредитного портфелю 
погіршилась через зниження платоспроможності позичальників та законодавчу заборону на нарахування 
штрафів за несвоєчасне обслуговування під час дії карантинних обмежень. Скорочення активів у IV кварталі 
2020 року становило 11%.

Фінансові компанії та ломбарди. 2020 рік приніс фінкомпаніям +12% до активів. Факторингові операції 
зростали за рахунок роботи з проблемною заборгованістю по кредитам. Обсяг операцій фінансового лізингу 
в ІV кварталі зріс на 44% проти попереднього кварталу. Прибуток ломбардів зберігся на рівні 2019 року.

Дорогі колеги, 

Упродовж березня Національний банк України продовжував напрацьовувати фундамент нового 
регулювання роботи небанківських фінустанов. Регулятор затвердив вимоги до прозорості структур 
власності надавачів фінансових послуг. Також були затверджені тимчасові ліцензійні умови.

Одне із ключових завдань на 2021 рік – це розкриття реальних власників фінансових компаній, 
страховиків, ломбардів та інших небанківських фінансових установ. Саме прозора структура власності 
усіх небанківських фінустанов – це головний пазл, без якого реформа "спліт" не буде успішною.

Також Національний банк розпочав застосовувати заходи впливу до порушників нормативів та 
установ, що не подають звітність. Паралельно продовжується тенденція на добровільний вихід 
учасників ринку. 

Пропонуємо вашій увазі збірник новин та подій ринку небанківських фінансових установ "Сплітні 
новини" за березень.

Долучайтеся до реформи, змін та розвитку. Be engaged!

З повагою, 
Ваш Національний банк

ГОЛОВНА ПОДІЯ БЕРЕЗНЯ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rinok-nebankivskih-finansovih-ustanov-zris-za-pidsumkami-2020-roku-bilshist-segmentiv-otrimali-pributok--oglyad-nebankivskogo-finsektoru
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 31.03.2021  Новий закон про страхування підвищить прозорість, капіталізацію та стійкість страхового 
ринку

У Верховній Раді України зареєстрований проєкт 
закону №5315 "Про страхування".  Цей документ 
викладає в новій редакції чинний застарілий 
профільний закон і містить норми щодо діяльності 
страховиків та норми, які стосуються договорів 
страхування, посередників та взаємодії зі 
споживачами страхових продуктів. 

Законопроєкт враховує ключові вимоги 
законодавства Європейського Союзу, які Україна 
зобов’язана виконувати відповідно до Угоди про 
асоціацію з ЄС, а також принципи Міжнародної 

асоціації органів страхового нагляду (IAIS). У 
разі ухвалення закон буде вводитись у дію із 
відстроченням через два роки після його підписання 
Президентом. Так учасникам ринку буде наданий 
перехідний період на приведення своєї діяльності у 
відповідність до закону.

Новий закон дозволить Національному банку 
перейти від ліцензування окремих видів 
страхування до ліцензування за класами 
страхування. Це відповідає усталеній міжнародній 
практиці. Законопроєктом пропонується суттєво 
посилити стандарти ліцензування компаній, 
сформувати ефективну систему управління 
та забезпечити прозорість структур власності 
страхового ринку. Документ встановлює дієвий 
механізм виведення страховика з ринку на заміну 
чинному непрацюючому порядку. Насамперед такий 
механізм спрямований на захист прав споживачів 
страхових послуг і забезпечення максимально 
можливого обсягу виконання страховою компанією 
своїх зобов’язань перед клієнтами та кредиторами.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

 19.03.2021  В Україні з’являться правила етичної поведінки для колекторів та чітке регулювання їхньої 
діяльності – ухвалений закон

Національний банк України вітає ухвалення 
парламентом законопроєкту №4241 щодо захисту 
споживачів під час врегулювання простроченої 
заборгованості. Свої голоси за цей документ 
віддали 274 народних депутати. З ухваленням 
цього закону в Україні вперше з’явилося чітке 
законодавче регулювання роботи колекторських 
компаній та кредитодавців під час врегулювання 
простроченої заборгованості. Національний банк 

вдячний народним депутатам, Уповноваженому 
Верховної Ради з прав людини та усім експертам, 
які працювали над змінами, що повинні захистити 
споживачів. 

Які головні зміни передбачає документ? 

З’являться вимоги до етичної поведінки 
колекторів. Буде заборонено погрожувати, 
шантажувати, вводити в оману про наслідки 
несплати боргу, цілодобово телефонувати 
позичальнику та його родичам, вдаватися до 
методів, які ображають гідність споживача.

Буде заборонена робота "нелегальних" колекторів. 
Національний банк вестиме реєстр колекторів. 
Усі без винятку компанії повинні будуть пройти 
перевірку та зареєструватися в ньому. А банкам 
та фінансовим компаніям буде заборонено 
співпрацювати та залучати до врегулювання боргу 
незареєстрованих колекторів. 

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/noviy-zakon-pro-strahuvannya-pidvischit-prozorist-kapitalizatsiyu-ta-stiykist-strahovogo-rinku
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Банки та фінкомпанії будуть публікувати 
інформацію про колекторські компанії, з 
якими співпрацюють, на своєму сайті. А під час 
підписання кредитного договору попереджати 
клієнта про залучення колектора у разі, якщо 

клієнт вчасно не погашатиме кредит.розвитку 
новітніх платіжних продуктів, сервісів і послуг. 
Якісніших та вигідніших для споживачів.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 12.03.2021  Профільний комітет Верховної Ради рекомендував підтримати у першому читанні проєкт 
закону №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії"

Законопроєкт закладає універсальні підходи 
для всіх фінустанов – від банків до інвестиційний 
компаній та ломбардів. Але цей законопроєкт має 
обов’язково супроводжуватися оновленням ще 

двох ключових законів – "Про кредитні спілки" 
(законопроєкт №5125) та "Про страхування" (очікує 
реєстрацію в парламенті).  

Законопроєкт пропонує низку послаблень для 
гравців ринку. Буде спрощений вихід на ринок 
прозорих та добросовісних установ. Пропонуємо 
відмовитися від двоетапної процедури доступу 
на ринок. Кожна установа отримуватиме 
лише одну ліцензію. Установи зможуть вести 
іншу господарську діяльність, якщо це не 
загрожуватиме інтересам клієнтів. Також будуть 
розширені можливості залучати додаткове 
фінансування для власного розвитку. А це сьогодні 
відчутний бар’єр для розвитку. 

Нагляд за фінустановами буде ризик-орієнтованим. 
Невеликі компанії та компанії, які не залучають 
коштів громадян, матимуть менше вимог 
та уваги регулятора. Ті установи, які несуть 
більше ризиків для клієнтів, – більше. Також 
законопроєкт врегулює роботу фінансових 
компаній та ломбардів. Адже сьогодні регулювання 
фрагментарне та не враховує їхні особливості.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/v-ukrayini-zyavlyatsya-pravila-etichnoyi-povedinki-dlya-kolektoriv-ta-chitke-regulyuvannya-yihnoyi-diyalnosti--uhvaleniy-zakon
https://www.facebook.com/1486424778238356/posts/2821160961431391/?d=n
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 30.03.2021  Національний банк затвердив тимчасові ліцензійні умови для учасників ринку 
небанківських фінансових послуг

Національний банк затвердив тимчасові ліцензійні 
умови для небанківських фінансових установ 
та лізингодавців. Ухвалений документ визначає 
вимоги, яким необхідно відповідати, щоб отримати 
ліцензію та право надавати фінансові послуги, 

вимоги до провадження діяльності, перелік 
документів, які необхідно подати для отримання 
ліцензії, а також порядок відкликання (анулювання) 
ліцензії.  

Документ фактично не змінює підходи до 
ліцензування небанківських установ, які були 
запроваджені попереднім регулятором. А ліцензії, 
видані Нацкомфінпослуг, продовжують діяти й після 
набрання чинності цим документом. Ліцензійні 
умови Національного банку передбачають 
ряд уточнень, які позитивно вплинуть на ринок 
небанківських фінансових послуг.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНУСТАНОВ

 16.04.2021  Небанківські фінустанови розкриють свої структури власності – затверджено вимоги

Національний банк затвердив вимоги до 
структур власності надавачів фінансових послуг 
та передбачив чіткі критерії їхньої прозорості. 
Всі небанківські фінансові установи (окрім 
кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори 
поштового зв’язку, які мають право надавати 
окремі фінансові послуги, повинні будуть подати 
до Національного банку інформацію про свою 
структуру власності. Вони також мають опублікувати 
ї ї на власних вебсайтах. Крім цього, усі компанії, 
які звертатимуться до Національного банку для 
отримання ліцензії, також повинні розкривати своїх 
власників та зв’язки між ними.

Вимоги до розкриття структур власності 
небанківських фінустанов запрацюють з 17 квітня 

2021 року. Упродовж двох місяців (до 17 червня 
2021 року) небанківські фінансові установи повинні 
розкрити свої структури власності. Упродовж 6 
місяців з дати набрання чинності новими правилами, 
тобто до 17 жовтня 2021 року, компанії, які не мають 
прозорих структур власності, матимуть змогу 
виправити цю ситуацію та привести їх у відповідність 
до нових вимог. 

Основні вимоги до прозорості структур власності:

 ▪ Небанківські фінустанови мають відображати 
інформацію про всіх власників істотної участі 
та ключових учасників. Також вони повинні 
розкривати характер взаємозв’язків між ними. 
Документи про структуру власності мають 
містити повну та достовірну інформацію на дату 
подання. 

 ▪ Всі власники істотної участі мають погодити 
таке володіння з регулятором. Йдеться, як про 
набуття істотної участі, так і ї ї збільшення. 

 ▪ У структурі власності не має бути осіб, яким 
заборонено володіти корпоративними правами 
та/або здійснювати значний або вирішальний 
вплив на діяльність установи.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_30032021_27
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zatverdiv-timchasovi-litsenziyni-umovi-dlya-uchasnikiv-rinku-nebankivskih-finansovih-poslug
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nebankivski-finustanovi-rozkriyut-svoyi-strukturi-vlasnosti--zatverdjeno-vimogi
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 31.03.2021  Спрощено умови видачі ліцензій на здійснення валютних операцій небанківським фінансовим 
установам і операторам поштового зв’язку

Національний банк України спростив процедури 
для отримання ліцензій на здійснення валютних 
операцій для небанківських фінансових установ 
і операторів поштового зв’язку. Так, зменшені 

вимоги до мінімального розміру власного капіталу 
небанківської установи:

 ▪ до 5 млн грн – для здійснення валютних операцій 
із переказу коштів або інших операцій, що 
передбачають використання готівки;

 ▪ до 10 млн грн – для здійснення інших валютних 
операцій (крім операцій із переказу коштів, 
надання кредитів і залучення фінансових активів).

Також скасована вимога щодо наявності 1 млн грн 
для виконання бізнес-плану установи в перший рік 
діяльності. Замість цього установлено, що коштів має 
бути достатньо для покриття витрат, пов'язаних зі 
здійсненням валютних операцій, що ліцензуються.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 31.03.2021  Запроваджено новий порядок ліцензування торгівлі валютними цінностями

Національний банк у зв’язку зі змінами в 
законодавстві запровадив новий порядок 
ліцензування торгівлі валютними цінностями. Відтепер 
для провадження цієї діяльності необхідно отримати 
ліцензію на торгівлю валютними цінностями, порядок 
видачі якої визначено в окремому Положенні 
регулятора. 

З ухваленням нового Положення ключові вимоги до 
ліцензіатів, перелік документів та умови отримання 
ліцензії не зазнали суттєвих змін. 

Водночас відтепер для торгівлі валютними цінностями 
небанківській установі достатньо мати власний 
капітал у сумі не менше ніж п’ять мільйонів гривень 
незалежно від кількості структурних підрозділів. 

Окрім того, спрощено процедуру розгляду пакета 
документів. Зокрема, строк розгляду документів 
зменшено з двох місяців до 30 робочих днів. 

Небанківським установам, які вже мають ліцензії на 
здійснення валютних операцій, не потрібно заново 
звертатися до Національного банку через зміну 
нормативного регулювання цього процесу.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26032021_25
https://bank.gov.ua/ua/news/all/sproscheno-umovi-vidachi-litsenziy-na-zdiysnennya-valyutnih-operatsiy-nebankivskim-finansovim-ustanovam-i-operatoram-poshtovogo-zvyazku
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26032021_26
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_26032021_26
https://bank.gov.ua/ua/news/all/zaprovadjeno-noviy-poryadok-litsenzuvannya-torgivli-valyutnimi-tsinnostyami
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Новини для небанківських фінустанов

 16.03.2021  46 страховиків та 9 кредитних спілок порушили у ІІ півріччі 2020 року обов’язкові 
нормативи – складені акти про правопорушення

Національний банк України за результатами перевірки 
звітності за друге півріччя 2020 року встановив низку 
порушень обов’язкових фінансових нормативів, 
які мають вплив на платоспроможність страхових 
компаній та кредитних спілок. Обов’язкові фінансові 
нормативи порушили 46 страховий компаній та 9 
кредитних спілок. 

Також регулятор зафіксував факти неподання звітності 
15 страховиками та 14 кредитними спілками. Страхові 
компанії, які не подали звітність, тривалий час мали 
складнощі із дотриманням обов’язкових фінансових 
нормативів. 

За результатами порушень Національний банк склав 
відповідні акти та направив фінансовим установам, 
які мають право упродовж семи робочих днів із дня 
отримання акта надати Національному банку письмові 
заперечення або пояснення щодо вчиненого 
порушення. 

Керівники фінансових установ будуть запрошені 
Національним банком на розгляд актів про 
правопорушення для надання пояснень чи 
заперечень стосовно допущених порушень.  
Запрошення буде надіслане не пізніше ніж за пʼять 
робочих днів до дати такого розгляду.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗАХОДИ ВПЛИВУ ДО ГРАВЦІВ РИНКУ

 02.04.2021  Національний банк тимчасово зупинив дію всіх ліцензій семи страховим компаніям 

Національний банк України ухвалив рішення 
застосувати до семи страхових компаній захід 
впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх 
ліцензій на провадження діяльності із надання 
фінансових послуг у сфері страхування.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та 
регулювання діяльності ринків небанківських 
фінансових послуг ухвалив на засіданні 2 квітня 
2021 року. Захід впливу застосовано до:  ТДВ "СК 
"АФІНА-АВТО" (ЄДРПОУ 39380534); ПрАТ "СК 
"ВЕЛС" (ЄДРПОУ 19022263); ТДВ "СК "МЕГА ПОЛІС" 
(ЄДРПОУ 42369128); ТДВ "СК "ДОМІНАНТ" (ЄДРПОУ 
35850814); ТДВ "СК "БІЗНЕС СТРАХУВАННЯ" 
(ЄДРПОУ 39682694); ТДВ "СК "ЧЕСНО-
СТРАХУВАННЯ" (ЄДРПОУ 39989758); ТДВ "СК 
"ГЕРМЕС" (ЄДРПОУ 41408223). 

Страховики можуть упродовж місяця, до 5 
травня 2021 року, усунути порушення та подати 
Національному банку звіт про їхнє усунення і 
засвідчені у належний спосіб документи, які це 
підтверджують.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/46-strahovikiv-ta-9-kreditnih-spilok-porushili-u-ii-pivrichchi-2020-roku--obovyazkovi-normativi--skladeni-akti-pro-pravoporushennya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-timchasovo-zupiniv-diyu-vsih-litsenziy-semi-strahovim-kompaniyam
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Новини для небанківських фінустанов

 09.04.2021  Національний банк застосував заходи впливу до 14 кредитних спілок

Національний банк України ухвалив рішення 
застосувати заходи впливу до 14 кредитних 
спілок. Такі рішення Комітет з питань нагляду та 
регулювання діяльності ринків небанківських 
фінансових послуг ухвалив на засіданні 9 квітня 
2021 року. До 10 кредитних спілок застосований 

захід впливу у вигляді тимчасового зупинення 
всіх діючих ліцензій за неподання звітності. 
Йдеться про такі кредитні спілки: КС "ЧЕРНІВЦІ" 
(ЄДРПОУ 33540175), КС "САМОПОМІЧ" (ЄДРПОУ 
25076932), КС "КРЕДИТНО-ДЕПОЗИТНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІОНАЛ" (ЄДРПОУ 26415738), КС "ЛАГВІС" 
(ЄДРПОУ 26258061), ЗАКАРПАТСЬКА ОЩАДНА КС 
(ЄДРПОУ 25452281), КС "АВС КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 
26552501), КС "ЮК ДЕМОС" (ЄДРПОУ 33210627), 
КС "ЗЕМЛЕВЛАСНИК" (ЄДРПОУ 33199640), КС 
"ПАРТНЕР-КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 38672271), КС 
"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 40299740). 

Ці кредитні спілки повинні у строк до 20 травня 2021 
року усунути порушення, що стали причиною для 
тимчасового зупинення ліцензій.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ВЗАЄМОДІЯ З РЕГУЛЯТОРОМ

 16.03.2021  ПИТАННЯ ДНЯ: Як Національний банк перевіряє походження коштів власників 
небанківських фінустанов?

Одна з функцій Національного банку – видача 
ліцензій та погодження власників небанківських 
фінустанов. До регулятора звертаються особи, які 
хочуть отримати ліцензію на надання тих чи інших 
фінансових послуг чи придбати або збільшити 
існуючу частку у фінансовій установі. Одна з вимог 
до них в багатьох випадках – підтвердження 
походження джерел коштів на створення чи 
придбання такої установи. 

Національний банк регулярно встановлює випадки, 
коли заявники не можуть підтвердити походження 
своїх статків. У такому разі вони отримують відмову 
від регулятора. Наведемо одну з таких історій та 
пояснимо, якими вимогами керується Національний 

банк, перевіряючи джерела походження коштів 
власників небанківських фінустанов.

Людина, яка "передбачила" пандемію коронавірусу

Нещодавно одним із заявників на видачу ліцензії на 
переказ коштів став бізнесмен, який "передбачив" 
світову пандемію коронавірусу ще восени 2019 
року. Цей чоловік для формування статутного 
капіталу фінустанови надав Національному банку 
інформацію про отриманий влітку 2020 року дохід у 
розмірі 5 млн грн від продажу антисептиків, масок 
та медичних рукавиць. На запитання Національного 
банку про обставини придбання цих товарів він 
повідомив, що закупив медичні засоби для протидії 
поширення вірусу у 3-4 кварталах 2019 року. 
Нагадаємо, що перший випадок коронавірусу у 
світі був зафіксований лише 17 листопада 2019-го 
року у Китаї, а в Україні – 3 березня 2020 року. 
Отже, фахівці Департаменту ліцензування НБУ стали 
очевидцями ситуації, коли людина "передбачила" 
пандемію коронавірусу та закупила необхідні 
товари ще до ї ї появи. Зрозуміло, що підтвердження 
доходів заявника виявилося недостатньо 
переконливим для видачі ліцензії.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zastosuvav-zahodi-vplivu-do-14-kreditnih-spilok
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-yak-natsionalniy-bank-pereviryaye-pohodjennya-koshtiv-vlasnikiv-nebankivskih-finustanov
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Новини для небанківських фінустанов

 09.04.2021  Тарифи на окремі послуги з реєстрації та ліцензування переглянуто 

Національний банк України переглянув тарифи на 
окремі послуги з реєстрації та ліцензування. Нові 
тарифи встановлені на рівні собівартості таких 
послуг. Крім цього, Національний банк актуалізував 
назви своїх послуг, запровадив нові та встановив 
тарифи на них.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 29.03.2021  ПИТАННЯ ДНЯ. Договір з фінкомпанією містить умови, які порушують права споживачів 
фінансових послуг. Як споживачеві захиститися?

Одна із найважливіших порад Національного банку 
України для споживачів фінансових послуг – завжди 

уважно читати договір з фінансовою установою 
перед його підписанням. Саме договір є "останньою 
інстанцією": там детально вказані умови кредиту 
чи іншої послуги, розмір відсотків, комісії, дата 
повернення позики, санкції та наслідки у випадку 
прострочення. 

Проте Національний банк зафіксував випадки, коли 
фінансові установи передбачають у договорах умови, 
які порушують або обмежують права споживачів. 
Розглянемо на конкретних прикладах.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 08.04.2021  Інновації для зручності споживачів: Національний банк України удосконалює канали 
зв'язку з громадянами

Звертатися до Національного банку напряму – 
просто. Впроваджуються нові підходи та канали 

комунікації для зручності та максимально 
швидкого зворотного зв'язку з населенням.  

Зовсім нещодавно був запущений чат-бот 
“НБУ Контактний центр”. Він відповідає на 
питання споживачів у режимі 24/7. Він містить 
розповсюдженіші питання, з якими звертаються 
громадяни, та перенаправляє до відповідних 
роз'яснень, які вже були опубліковані 
Національним банком, для подальшого 
ознайомлення. Також чат-бот має опції отримання 
довідки про проходження листа та прямого зв’язку 
з фахівцем.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/tarifi-na-okremi-poslugi-z-reyestratsiyi-ta-litsenzuvannya-pereglyanuto
https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-dogovir-z-finkompaniyeyu-mistit-umovi-yaki-porushuyut-prava-spojivachiv-finansovih-poslug-yak-spojivachevi-zahistitisya
https://bank.gov.ua/ua/news/all/innovatsiyi-dlya-zruchnosti-spojivachiv-natsionalniy-bank-ukrayini-udoskonalyuye-kanali-zvyazku-z-gromadyanami
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Новини для небанківських фінустанов

 16.03.2021  Що треба знати про мікрокредити

Сьогодні мікрокредити – поширене явище. Це 
невеликі позики на короткий термін, так звані 
позики до зарплати, які видають фінансові компанії. 
Як і кожен продукт, вони мають свої особливості: 

такі кредити видаються значно швидше за 
банківські, адже не потрібно заповнювати багато 
документів. Однак їхня вартість суттєво перевищує 
позику у банку. Про це варто пам’ятати.

Хочете оформити мікрокредит – ОБОВ’ЯЗКОВО 
звертайте увагу на:

 ▪ офіційну реєстрацію установи (перевірте 
інформацію компанії через систему НБУ. Якщо 
не знайшли інформацію, не користуйтеся ї ї 
послугами);

 ▪ повну процентну ставку (0-2% з реклами – це, 
очевидно, вартість за один день користування без 
додаткових комісій і платежів; річна ставка при 
цьому може сягати кількох сотень процентів);

 ▪ графік платежів;
 ▪ штрафи у разі прострочення (навіть декілька днів 

прострочення можуть коштувати значної суми);
 ▪ умови договору (уважно почитайте договір, а 

потім підписуйте. У ньому можуть бути зазначені 
особливі умови нарахування процентів та 
додаткові послуги). 

 23.03.2021  Кредитний онлайн-договір = паперовому! Це так?

Кредитний договір при оформленні позики онлайн 
на сайті чи у мобільному додатку підписується 
одноразовим паролем. Цей пароль згідно з 
законодавством, що регулює укладення електронних 
договорів, по суті має таку саму юридичну силу, як і 
власноручний підпис чи кваліфікований електронний 
підпис, а електронний договір прирівнюється до 
договору, укладеного в письмовій формі. 

Не нехтуйте своїми зобов’язаннями за кредитом, 
якщо він укладений в онлайн-форматі. 

Під час укладання договору на сайті клієнт ставить 
"галочку" навпроти рядка "підтверджую згоду 
на обробку своїх персональних даних, зокрема 
їхнє передання до бюро кредитних історій". Тому 
інформація про вас та ваш кредит також доступна 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.facebook.com/1486424778238356/posts/2830023453878475/?d=n
https://www.facebook.com/1486424778238356/posts/2824908291056658/?d=n
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Новини для небанківських фінустанов

 09.03.2021  Колектори вимагають сплату кредиту, який ви не брали. Що робити?

Трапляються випадки, коли колектори телефонують 
або надсилають повідомлення з приводу кредиту, 
який ви не брали і не виступали поручителем. З точки 
зору закону, щоб припинити такі контакти – достатньо 
заборонити колекторській службі використовувати 
ваші дані. 

Дзвінки не припиняються. Що робити?

 ▪ Запитати назву фінустанови, з якої телефонують, 
дізнатися підставу дзвінка.

 ▪ Зафіксувати порушення своїх прав (зробити 
скріншоти екрана телефону з повідомленнями та 
журналу дзвінків, зробити аудіо запис телефонних 
розмов тощо). 

 ▪ Написати письмову вимогу до фінансової 
установи із запереченням проти обробки своїх 
персональних даних. Така вимога розглядається 
упродовж 10 днів.

Якщо письмова вимога не була задоволена, а 
колектори продовжують турбувати, звертайтеся 
до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини через онлайн-приймальню (https://online.
ombudsman.gov.ua/) або на поштову адресу. 

Якщо колектори вдаються до погроз, цілодобових 
дзвінків боржнику та членам родини, використання 
лайливих слів у повідомленнях, розповсюдження 
образливих фотоколажів тощо, вони порушують 
низку статей Конституції України (статті 3, 21, 22 та 32), 
Цивільного кодексу України (статті 3, 291, 301, 302 
та 308), Кримінального кодексу України (стаття 182). 
Обов’язково звертайтеся до правоохоронців. 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.facebook.com/1486424778238356/posts/2819507701596717/?d=n
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Новини для небанківських фінустанов

 05.04.2021  У березні продовжилася тенденція на зменшення кількості учасників небанківського 
фінринку – результати ліцензування та реєстрації

У березні продовжилася тенденція на зменшення 
кількості учасників небанківського фінансового 
ринку, яка тривала пів року до лютого 2021 року. 
У березні кількість фінустанов зменшилася з 2010 
(станом на 28 лютого) до 2003 небанківських 
фінустанов (станом на 31 березня). 

За березень Національний банк ухвалив 
рішення про реєстрацію шести нових фінансових 
компаній та однієї лізингової компанії. Також 
у березні Національний банк зареєстрував 

внутрішньодержавну платіжну систему PaySystems 
(створену платіжною організацією резидентом – ТОВ 
"УКРКАРТ") та узгодив умови та порядок діяльності в 
Україні японської міжнародної карткової системи JCB 
Payment System (створена платіжною організацією 
нерезидентом – JCB International Co., Ltd.).  

Водночас шість ломбардів, одна лізингова компанія, 
п’ять фінансових компаній та дві страхові компанії 
залишили ринок за власною ініціативою та були 
виключені з реєстрів.   

На сьогодні небанківський ринок складається зі 
188 ризикових (non-life) (було 190) та 20 лайфових 
(страхування життя) страховиків, 292 ломбардів (було 
298), 316 кредитних спілок, 144 лізингових компаній, 
977 фінансових компаній (було 976), 65 страхових 
брокерів.  

На платіжному ринку працює 38 платіжних систем, 
створених резидентами, та 14 міжнародних платіжних 
систем, створених нерезидентами.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

УЧАСНИКИ НЕБАНКІВСЬКОГО РИНКУ 

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-berezni-prodovjilasya-tendentsiya-na-zmenshennya-kilkosti-uchasnikiv-nebankivskogo-finrinku--rezultati-litsenzuvannya-ta-reyestratsiyi
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Новини для небанківських фінустанов

ПРЯМА МОВА 

 01.04.2021  Колонка заступника Голови Ярослава Матузки для "Економічної правди" про порушників 
нормативів

Перевірка звітності страховиків за друге півріччя 
2020 року показала: 60 компаній знаходяться у 
"зоні ризику", адже порушують нормативи або ж 
зовсім не звітували за цей період.  

Чи є проблема невиконання нормативів системною 
для страхового ринку? Ні. Хоча кількісно 
порушники сьогодні – це майже третина від всього 
страхового ринку, однак їхня частка незначна – 
всього 5%. 

Чи допустима така поведінка? Знову ж  100% - Ні! 

Якщо ситуація не буде виправлена, Національний 
банк готовий жорстко реагувати, адже пріоритет 
регулятора – дотримання всіма компаніями рівних 
правил гри та захищеність споживачів страхових 
послуг.

"Фінансова установа – це насамперед 
відповідальність перед своїми клієнтами. І для того, 
щоб споживач фінансових послуг почував себе 
впевненіше, ми як регулятор постійно перевіряємо 
звітність учасників ринку, з’ясовуємо стан 
фінансового здоров’я  страховика, як виконуються 
нормативи платоспроможності та достатності 
капіталу, чи дотримуються страховики інших 
пруденційних вимог", - розповідає  у колонці для 
"Економічної правди" Ярослав Матузка, заступник 
Голови НБУ. - Ми повинні бути впевнені у тому, 
що на ринку працюють порядні та відповідальні 
страховики, а споживачі їхніх послуг захищені. 
Тільки так ми зможемо збільшити довіру до 
небанківських фінансових послуг, а ринок вивести 
на якісно новий рівень». 

Національний банк детально вивчив обставини 
цих порушень. І  більшість із них  – це свідомі дії 
керівництва страховика, пов’язані з виведенням 
прийнятних активів з компанії.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.epravda.com.ua/columns/2021/04/1/672527/
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 22.03.2021  Про оцінку життєздатностей бізнес-моделей страховиків – Ольга Максимчук та Наталя 
Гудима

Стійкість страховиків та їхня здатність виконувати 
взяті перед клієнтами зобов’язання – головне 
завдання для Національний банк України з точки 
зору нагляду за ринком.

Для цього регулятор запроваджує ризик-
орієнтований нагляд, коли великі компанії та 
компанії, які залучають кошти громадян, отримають 
більше його уваги. Один із важливих пазлів такого 
нагляду – оцінка життєздатності бізнес-моделей 
страховиків, яку НБУ планує тестово розпочати у 
2021 році.

Про це, а також про обмін інформацією НБУ з 
учасниками ринку розповіли Ольга Максимчук, 
директор Департаменту нагляду за ринком 
небанківських фінансових послуг, Наталія Гудима, 
керівник з питань нагляду за страховим ринком 
цього департаменту, та Юрій Половньов, директор 
Департаменту статистики та звітності під час XVII 
Міжнародної Карпатської фінансової конференції.

Національний банк у 2021 році у тестовому 
форматі починає досліджувати бізнес-моделі 
страховиків. Проте нормативні документи, які це 
регулюватимуть, з’являться тільки після глибокого 
спільного з ринком аналізу у 2022 році.
Чому регулятору важливо розуміти бізнес-моделі 
страховиків? 

Бо від їхньої стійкості та життєздатності залежить 

платоспроможність компанії, а отже й захищеність 
клієнтів. 

 ▪ Якщо компанія не здатна генерувати достатній 
дохід у середній перспективі – це ризик для 
клієнтів. 

 ▪ Якщо компанія має надто концентровану 
структуру страхового портфелю – це ризик для 
клієнтів. 

 ▪ Якщо компанія надто залежить від одного каналу 
продажу продукту – це ризик для клієнтів.

Національний банк пропонує оцінювати бізнес-
моделі страховиків за трьома характеристиками: 
хто клієнт, які продукти пропонує компанія, які 
канали продажу використовує. 

Регулятор пропонує виділяти п’ять типів бізнес-
моделей для ризикових страховиків: універсальна, 
роздрібна, корпоративна, перестрахова та 
кептивна (більшість премій якої – від пов’язаних 
осіб). А для страховиків життя – чотири типи: 
універсальна, роздрібна, корпоративна та 
кептивна. Компанії з різними бізнес-моделями 
матимуть різну інтенсивність нагляду та частоту 
перевірок.

Інші інструменти нагляду Національного банку 
спрямовані на ту ж мету – забезпечити стійкість 
ринку. Так, регулятор проводить проактивний 
безвиїзний нагляд – оцінює фінансовий стан, 
на ранньому етапі виявляє його погіршення, 
контролює виконання обов’язкових нормативів, 
виявляє ознаки ризикової діяльності, оцінює 
системи корпоративного управління та управління 
ризиками тощо.

Найближчим часом регулятор планує затвердити 
єдині для всі учасників небанківського 
фінансового ринку уніфіковані правила складання 
та подання звітності. Ці правила містять рішення, 
які балансують потреби регулятора та ринку і 
базуються на використанні сучасних технологій 
при звітуванні. Висока прозорість та зрозумілість 
вимог до звітності має спросити процес 
звітування та підвищити якість інформації, що 
передається. Додатково регулятор повідомив, 
що запровадження міжнародних стандартів 
звітності для небанківських фінустанов є однією із 
пріоритетних цілей на середню перспективу.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.facebook.com/1486424778238356/posts/2829232420624245/?d=n
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Новини для небанківських фінустанов

 22.03.2021  Про пріоритети у регулюванні страхового ринку – Ольга Гурбич та Леся Бурбель

Український страховий ринок має чимало 
перспективних напрямів розвитку. Це і 
агрострахування, і медичне страхування, і участь 
страховиків у накопичувальній пенсійній системі 
тощо.

Сьогодні розвиток стримує низка факторів. 
Зокрема, проблеми з платоспроможністю окремих 
компаній, недостатня прозорість гравців, застаріле 
законодавство. Національний банк України спільно 
зі страховиками, профільними міністерствами та 
народними депутатами продовжує працювати 
над побудовою ефективного регулювання, яке 
забезпечить довіру до ринку та підтримає його 
розвиток.

Про це розповіли Ольга Гурбич, директор 
Департаменту методології регулювання діяльності 
небанківських фінансових установ, та Леся 

Бурбель, начальник управління методології 
регулювання страхового ринку, під час XVII 
Міжнародної Карпатської фінансової конференції.

Отже, які головні пріоритети Національного банку у 
регулюванні страховиків?

Найближчим часом очікується реєстрація 
у парламенті нового проєкту закону про 
страхування. Документ підвищить прозорість, 
капіталізацію та стійкість страхового ринку. Будуть 
запроваджені нові підходи в ліцензуванні учасників 
ринку, нові вимоги до входу на ринок, сучасні 
підходи до платоспроможності, врегульовано 
чіткий порядок виходу (виведення) страховика з 
ринку тощо.

Один із пріоритетів цього року – напрацювати 
законопроєкт про систему гарантування виплат 
за договорами страхування життя та вкладами 
до кредитних спілок. Національний банк та Фонд 
гарантування вкладів фізосіб вже розпочали 
роботу в цьому напрямі. Відповідний законопроєкт 
повинен з’явитися цього року.

Також важливими кроками стануть ухвалення 
законопроєктів про аграрне страхування (№5104), 
розробка нового закону про "автоцивілку", 
напрацювання законопроєкту про медичне 
страхування тощо.

Крім цього, Національний банк упродовж 
2021 року планує розробити низку важливих 
нормативних документів для ринку. Це, зокрема, 
вимоги до розкриття інформації, порядок 
нагляду на консолідованій основі, вимоги 
до системи управління, платоспроможності, 
оцінки фінансового стану страховика, методики 
формування резервів страховиків.

ПЕРЕГЛЯНУТИ
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https://www.facebook.com/1486424778238356/posts/2827004860847001/?d=n
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 22.03.2021  Як страхові компанії приховують власників – Дмитро Смаль

Близько 100 страхових компаній сьогодні мають 
непрозорі структури власності, орієнтовно 90 
власників набували істотну участь у компаніях без 
погодження НБУ чи попереднього регулятора 
Нацкомфінпослуг. 

Про такі результати аналізу інформації про 
власників страхових компаній із доступних 
регулятору джерел сьогодні розповів Дмитро 
Смаль, начальник управління ліцензування 
страхових компаній Департаменту ліцензування 
НБУ, під час XVII Міжнародної карпатської 
конференції.

Національний банк України рекомендує всім 
непогодженим власникам істотної участі у 
страховиках подати пакети документів для 
погодження набуття чи збільшення істотної участі, 
не очікуючи відповідних повідомлень від НБУ. 

Загалом аналіз показав, що існує 4 класичні схеми 
приховування бенефіціарних власників:

№1. "Футбольні команди" – пакет акцій компанії 
"дробиться" на номінальних акціонерів так, щоб 

кожен не мав 10%. Чому 10%? Бо придбання такого 
пакета акцій вже потребує згоди регулятора. 
Проблема такої структури у тому, що якщо 
компанія потрапить у скрутне становище, не буде 
особи, з ким вести комунікацію з проблемних 
питань та надання додаткової фінансової 
підтримки. Як показує певний досвід, такі особи 
навіть можуть не знати як вони зайшли до 
структури та хто їхні "бізнес-партнери". Подібні 
структури – "штучні" утворення, покликані 
приховати реального власника. 

№2. Номінальні власники. Ситуація, за якої у 
компанії декілька акціонерів, які не є справжніми, а 
лише приховують під своїми прізвищами реальних 
власників. Наприклад, один з таких кейсів, коли 
власниками однієї компанії є помічниця та син 
народного депутата. Наявна надзвичайно висока 
вірогідність неформального впливу на діяльність 
компанії. На папері власники – одні люди, тоді як 
фактично власник – інший.

№3. Трастові конструкції. Українські бенефіціари 
можуть ховатися від розкриття, користуючись 
іноземними (офшорними) компаніями, іноземними 
номінальними утримувачами акцій або трастами. 
Непоодинокі випадки, коли такі особи з Белізу чи 
Кіпру можуть бути засновниками чи керівниками 
численної кількості інших компаній.

№4. "Закільцьовки". Це ситуація, коли страховик 
де-факто володіє сам собою. Тоді як власником 
міноритарного пакету може бути маловідома 
фізична особа. Це ситуація, коли власник наче є, а 
наче й немає.

Дмитро Смаль повідомив, що невдовзі 
регулятор планує затвердити положення про 
розкриття структур власності. Цей документ 
вимагатиме повне розкриття справжніх власників 
небанківських фінансових установ, зокрема й 
страхових компаній. Учасникам ринку буде надана 
можливість довести реальність своїх власників 
та час на узгодження структури з вимогами 
регулятора.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Отримуйте найсвіжіші новини небанківського фінансового ринку України та світу.
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