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Новини для небанківських фінустанов bank.gov.ua 17 травня 2021 року

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

 30.04.2021  Національний банк розглянув 
складені акти про порушення щодо 50 
страховиків та застосував до низки компаній 
заходи впливу

Національний банк упродовж 2–23 квітня 2021 
року розглянув складені акти щодо 50 страховиків 
та застосував до низки компаній заходи впливу за 
порушення фінансових нормативів та невиконання 
вимог законодавства.

Регулятор зобов’язав 20 компаній вжити заходів для 
усунення порушень. Ще 17 компаніям була тимчасово зупинена дія всіх ліцензій. Мета цього заходу впливу 
– не допустити збільшення зобов’язань у таких страховиків, допоки порушення повністю не будуть усунуті. 
Усі страховики повинні у встановлений строк усунути порушення та подати до Національного банку звіт та 
документи, які це підтверджують.

Водночас регулятор наголошує, що тимчасова зупинка дії ліцензій жодним чином не звільняє страховика 
від необхідності виконувати свої зобов’язань за вже укладеними договорами страхування та не припиняє 
їхню дію. Страховики зобов’язані виконувати у повному обсязі взяті на себе зобов’язання перед клієнтами 
за договорами страхування, укладеними до набрання чинності рішення НБУ про захід впливу, зокрема 
виплачувати страхові відшкодування.

Крім цього, звертаємо увагу, що компанії, яким Національний банк тимчасово призупинив дію всіх ліцензій за 
порушення, втрачають право укладати нові договори страхування до моменту припинення порушень.

Дорогі колеги, 

Упродовж квітня Національний банк продовжував напрацьовувати фундамент нового регулювання 
роботи небанківських фінустанов та ризик-орієнтованого нагляду. 

Зокрема, запрацювали вимоги до розкриття структур власності. Національний банк встановив термін 
до 17 червня, упродовж якого всі установи повинні надати регулятору інформацію про своїх реальних 
власників. 

Крім цього, Національний банк розпочав застосовувати заходи впливу до небанківських фінустанов 
за порушення нормативів та неподання звітності. Так, 17 компаніям НБУ тимчасово зупинив дію всіх 
ліцензій, а ще 20 компаній зобов’язав вжити заходів для усунення порушень. 

Пропонуємо вашій увазі збірник новин та подій ринку небанківських фінансових установ “Сплітні 
новини“за квітень.

Долучайтеся до реформи, змін та розвитку. Be engaged!

З повагою, 
Ваш Національний банк

ГОЛОВНА ПОДІЯ КВІТНЯ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/zastosovuvannya-zahodiv-vplivu-do-strahovikiv-ne-zvilnyaye-vid-obovyazku-vikonuvati-zobovyazannya-pered-kliyentami--rozyasnennya
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Новини для небанківських фінустанов

 27.04.2021  Новий закон про підтримку сільського господарства та агрострахування ухвалений у 
першому читанні

Депутати підтримали за основу новий закон про 
державну підтримку сільського господарства 
та агрострахування. Це документ №5104, який 
спільно розробляли Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства та 
Національний банк.

Це зовсім не новація чи “велосипед”, який вигадала 
Україна. Це скоріше must have для країн як наша. 
Країн, у яких аграрний сектор є драйвером 
економіки, і чия економіка вразлива до можливих 
ризиків, пов’язаних із неврожаями.

Що пропонується?

Можливість для аграріїв отримати державну 
підтримку під час страхування ризиків. Тобто 
фермери страхують, наприклад, свій урожай 
від ризику загибелі через вимерзання, зливи, 
посухи тощо. Страховку оформлюють у прозорої 
зрозумілої компанії, яка пройшла перевірку 
Національного банку та Мінекономіки. А держава 
видає фермеру субдсидію – покриває до 60% 
розміру платежу.

"Що маємо у результаті? І фермер захищений, і 
страховий бізнес має новий імпульс для розвитку. 
Зараз на ринку агрострахування працює близько 
30 активних страхових компаній. Національний банк 
як новий регулятор небанківського ринку виступає 
за рівний доступ, за добросовісну конкуренцію", – 
зазначила перший заступник Голови Національного 
банку Катерина Рожкова.

Коли запрацює новий закон про агрострахування, 
НБУ та Міністерство встановить прозорі вимоги 
для участі страховиків в цьому механізмі. Нічого 
екстраординарного – кваліфікація компанії, 
наявність досвіду, виконання встановлених 
законом нормативів, прозорість компанії, зокрема 
й структури власності. Державну підтримку повинні 
отримувати виключно надійні страховики. 

Що ж стосується самих фермерів, то Міністерство 
економіки формуватиме перелік сільгосппродукції, 
виробники якої можуть претендувати на 
держпідтримку. Також міністерство проводитиме 
безпосередні компенсації аграріям.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

https://bank.gov.ua/
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71155
https://www.facebook.com/100001893471854/posts/5546752198731174/?d=n
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Новини для небанківських фінустанов

 27.04.2021  Перший крок до нового законодавства про фінпослуги зроблено

Парламент проголосував за основу законопроєкт 
№5065 “Про фінансові послуги та фінансові 
компанії”.

Цей документ і про спрощення ліцензування 
та виходу компаній на ринок. Також він про 
можливість розширення бізнесу для небанківських 
фінустанов. Передбачено ним і ризик-орієнтований 
підхід у регулюванні та нагляді й інші концептуальні 
новели законодавства про небанківські установи.

Це перший та базовий закон для осучаснення 
регулювання фінсектору. 

Він 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" 
(законопроєкт №5315).

ЗАХОДИ ВПЛИВУ ДО ГРАВЦІВ РИНКУ

 26.04.2021  Національний банк застосував заходи впливу до чотирьох кредитних спілок за порушення 
нормативів та вимог

Національний банк застосував заходи впливу 
до чотирьох кредитних спілок за недотримання 
обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що 
обмежують ризики за операціями з фінансовими 
активами.

До двох кредитних спілок застосований захід 
впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх 

діючих ліцензій. Йдеться про КС "ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 
21683760) та КС "СОФІЯ СВЄ" (ЄДРПОУ 33442144). 

Обидві спілки не дотримуються відразу декількох 
нормативів, зокрема мають від’ємне значення 
нормативу достатності капіталу (К2). Дотримання 
цього нормативу особливо важливе для кредитних 
спілок. Адже забезпечує запас капіталу, який 
здатний поглинати можливі збитки та захищати 
депозитні та пайові внески членів кредитної спілки. 
Кредитні спілки повинні усунути порушення до 30 
червня 2021 року.

До ще двох кредитних спілок, "СЛОБОЖАНСЬКА" 
(ЄДРПОУ 24337738) та "ДОПОМОГА" (ЄДРПОУ 
25782386), Національний банк застосував захід 
впливу – вимогу вжити заходів для усунення 
порушень. Вони зобов’язані усунути порушення до 
30 червня 2021 року.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71092
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71194
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71544
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zastosuvav-zahodi-vplivu-do-chotiroh-kreditnih-spilok-za-porushennya-normativiv-ta-vimog
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Новини для небанківських фінустанов

 23.04.2021  Національний банк застосовував заходи впливу до 9 страховиків за порушення нормативів

Національний банк розглянув акти про порушення 
щодо дев’яти страховиків, з них чотири провадять 
діяльність зі страхування життя.

Щодо восьми компаній Національний банк 
застосував захід впливу у вигляді зобов'язання 
вжити заходів для усунення порушення нормативу 
платоспроможності та достатності капіталу та 
деяких інших нормативів. Йдеться про:

 ▪ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ" 
(ЄДРПОУ 30383799);

 ▪ ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
"БЕНЄФІТ" (ЄДРПОУ 38927423);

 ▪ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАММА" (ЄДРПОУ 
33947733);

 ▪ ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
"ЛІДЕР" (ЄДРПОУ 43141969);

 ▪ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "НАДІЯ" (ЄДРПОУ 14060678)

 ▪ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ 
ТОВАРИСТВО "НОВИЙ ДНІПРО" (ЄДРПОУ 
20473887);

 ▪ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ 
ТОВАРИСТВО "АСТРО-ДНІПРО" (ЄДРПОУ 
13626422);

 ▪ ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
"СОЮЗ-ДНІПРО" (ЄДРПОУ 35341947).

Страховики зобов’язані усунути порушення та 
подати Національному банку звіт про усунення, а 
також засвідчені у належний спосіб документи, які 
це підтверджують, в строк до 7 червня 2021 року.

Ще одній компанії – ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ДІ'ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 31623500) – 
Національний банк тимчасово зупинив дію ліцензії 
зі страхування життя.

Компанія не дотримується нормативу 
платоспроможності та достатності капіталу. А 
також порушує норматив ризиковості операцій 
з дефіцитом майже 90%. Водночас звітність 
компанії свідчить, що вона фактично не провадить 
діяльність зі страхування життя.

Страховим компаніям зі страхування життя – АТ 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЯ", ПрАСТ "НОВИЙ 
ДНІПРО", ПрАСТ "АСТРО-ДНІПРО" та ПрАТ "СК 
"ДІ’ЛАЙФ" – Національний банк надав можливість 
усунути порушення в строк до 30 червня 2021 
року та подати регулятору засвідчений у належний 
спосіб звіт про їхнє усунення.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zastosovuvav-zahodi-vplivu-do-9-strahovikiv-za-porushennya-normativiv
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Новини для небанківських фінустанов

 21.04.2021  Національний банк застосував заходи впливу до 11 страхових компаній за порушення 
нормативів

Національний банк вирішив тимчасово зупинити 
дію всіх ліцензій п’яти компаній:

 ▪ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ-
СТРАХУВАННЯ" (ЄДРПОУ 34807946);

 ▪ ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НІКА" (ЄДРПОУ 
30415998);

 ▪ ПрАТ "АЛЬЯНС-ГАРАНТ" СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 
(ЄДРПОУ 22897640);

 ▪ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС" (ЄДРПОУ 
22321992);

 ▪ ТДВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФІНТЕХ" (ЄДРПОУ 
43199867).

Деякі з цих компаній допускали порушення 
нормативів неодноразово упродовж календарного 
року (недотримання обов’язкових фінансових 
нормативів також було у першому кварталі та 
першому півріччі 2020 року). 

Національний банк вирішив зупинити дію ліцензій 
цих компаній, оскільки вони не мають необхідного 
обсягу прийнятних активів для поглинання збитків, 
які можуть виникнути в майбутньому. Частина з них, 
в тому числі не має достатньо прийнятних активів 
для виконання страхових зобов’язань. Дефіцит 

прийнятних активів цих компаній перевищує 50%, а у 
деяких сягає 99%. 

Продовження укладання договорів страхування 
в умовах вищезазначеного фінансового стану 
призведе до збільшення зобов’язань страховика та 
збільшення ризику неповного або несвоєчасного 
виконання зобов’язань перед більшою кількістю 
споживачів та інших клієнтів.

До шести страхових компаній застосовано захід 
впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для 
усунення порушення:

 ▪ ПрАТ "ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЄВРОПОЛІС" (ЄДРПОУ 21510644);  

 ▪ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МИР" (ЄДРПОУ 
19209435); 

 ▪ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОСТРА" (ЄДРПОУ 
14288111);

 ▪ ПрАТ "СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА "ГЛЄБОВ І 
ПАРТНЕРИ" (ЄДРПОУ 31565863);

 ▪ ПрАТ "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ АСКА" (ЄДРПОУ 13490997); 

 ▪ ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС 
ПІВНІЧНИЙ" (ЄДРПОУ 13494943).

Такий захід впливу було обрано, оскільки ці компанії 
не порушують нормативи, пов’язані із страховими 
резервами, а обсяг та стабільність прийнятних 
активів для покриття страхових резервів не викликає 
наразі застережень.

Всі 11 страховиків зобов’язані у строк до 4 
червня 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/natsionalniy-bank-zastosuvav-zahodi-vplivu-do-11-strahovih-kompaniy-za-porushennya-normativiv
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Новини для небанківських фінустанов

 19.04.2021  Національний банк застосував заходи впливу до чотирьох страховиків-ліцензіатів ОСЦПВ за 
порушення нормативів

Національний банк України ухвалив рішення 
застосувати до чотирьох страхових компаній захід 
впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх 
ліцензій.

Вирішено зупинити ліцензії чотирьох компаній:

 ▪ ТДВ "СК "Ю.Ес.Ай." (ЄДРПОУ 32404600);
 ▪ ПрАТ "СГ "Ю.БІ.АЙ.-КООП" (ЄДРПОУ 31113488);
 ▪ ТДВ "МІЖНАРОДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 

(ЄДРПОУ 31236795);
 ▪ ПрАТ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 

309300460).  

Всі вищезгадані страховики не виконують норматив 
платоспроможності та достатності капіталу та 
норматив ризиковості операцій, а сформовані 

страхові резерви не були розміщені у визначених 
категоріях прийнятних активів у повному обсязі. 

Водночас фактичний запас платоспроможності 
ПрАТ "СК "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" та ТДВ "СК "Ю.ЕС.АЙ" 
є меншим за розрахунковий нормативний запас 
платоспроможності, а ТДВ "МІЖНАРОДНА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ" додатково не дотримується нормативу 
якості активів. Вказані страховики не дотримувались 
обов’язкових фінансових нормативів також у 
першому півріччі 2020 року.

На зазначених страховиків припадає близько 
8% ринку ОСЦПВ. Захід впливу у вигляді зупинки 
ліцензій спрямований на недопущення збільшення 
зобов’язань у таких страховиків за договорами 
страхування, в тому числі за ОСПЦВ, допоки такі 
порушення не будуть усунуті повністю.

До припинення порушень вказані страхові 
компанії втрачають право укладати нові договори 
страхування та договори страхування, які збільшують 
зобов'язання щодо раніше укладених договорів 
страхування.

Страховики зобов’язані до 3 червня 2021 року 
усунути порушення та подати Національному банку 
звіт про їхнє усунення і засвідчені у належний спосіб 
документи, які це підтверджують.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 16.04.2021  Національний банк зобов’язав шість страхових компаній усунути порушення нормативів

Національний банк України прийняв рішення 
застосувати до шести страхових компаній 
захід впливу у вигляді зобов'язання вжити 
заходів для усунення порушення нормативу 
платоспроможності та достатності капіталу та 

деяких інших нормативів. 
Йдеться про такі компанії:

 ▪ ПРАТ СК "АРМА" (ЄДРПОУ 21265671);
 ▪ ТДВ "СК "ВІП-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 35533505);
 ▪ ТДВ "СК "ГЕШТАЛЬТ ГРУП" (ЄДРПОУ 42801912);
 ▪ ПрАТ СК "МОНОМАХ" (ЄДРПОУ  19363702);
 ▪ ПрАТ "СК "САН ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 21538028);
 ▪ ПрАТ "СК "ТРАНСМАГІСТРАЛЬ", (ЄДРПОУ 

31630408). 

Всі шість страховиків є невеликими, обсяг 
страхових премій кожного з них у 2020 році був від 
4 млн грн до 20 млн грн. 

П’ять з шести зазначених компаній порушують 
тільки норматив платоспроможності та достатності 
капіталу, але при цьому дотримувались вимог

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zastosovuvav-zahodi-vplivu-do-chotiroh-strahovikiv-litsenziativ-ostspv-za-porushennya-normativiv
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щодо покриття страхових резервів прийнятними 
активами. Один страховик порушує вимоги щодо 
покриття резервів.

Вибір зазначеного заходу впливу ґрунтувався 
на аналізі наданої страховиками інформації в 
частині заходів, які плануються ними для усунення 
порушення, причин, які призвели до погіршення 
фінансового стану та наслідків такого порушення як 

для самої компанії, так і для ї ї споживачів. 

Національний банк надав п’яти страховикам (окрім 
ПрАТ СК "МОНОМАХ") можливість у строк до 31 
травня 2021 року вжити заходів для усунення 
порушення та подати регулятору звіт про їхнє 
усунення і засвідчені у належний спосіб документи, 
які це підтверджують. ПрАТ СК "МОНОМАХ" матиме 
час на усунення порушень до 30 червня 2021 року.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 05.05.2021  Вся інформація про розкриття структур власності небанківськими фінансовими установами 
відтепер на спеціальній вебсторінці 

Національний банк запустив спеціальну тематичну 
вебсторінку (лендинг), присвячену розкриттю 
реальних власників небанківських фінансових 
установ.

На вебсторінці зібрана детальна інформація 
про етапи розкриття структур власності, їхнє 
узгодження з вимогами Національного банку, 
приклади заповнення документів для учасників 
ринку, а також типові схеми приховування 
власників.

Наведена на сторінці інформація – ознайомча та 
може бути використана надавачами фінансових 
послуг під час підготовки документів про структури 
власності. 

"Питання прозорості фінансового сектору – одне 
з ключових для Національного банку. У 2014–2016 
роках "тест на прозорість" пройшли українські 
банки, розкривши своїх реальних власників. 
У 2021 році черга небанківських фінансових 
установ. Ми розуміємо, що це абсолютно нові 
вимоги для небанківського ринку. Тому дали 
достатньо часу – небанківські фінустанови повинні 
розкрити власників упродовж двох місяців, до 
17 червня 2021 року. Щоб зробити адаптацію 
максимально безболісною, велику увагу ми 
приділяємо безпосередньому спілкуванню з 
учасниками ринку, роз’ясненню вимог та правил", 
– зазначив директор Департаменту ліцензування 
Національного банку Олександр Бевз.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ВЗАЄМОДІЯ З РЕГУЛЯТОРОМ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zobovyazav-shist-strahovih-kompaniy-usunuti-porushennya-normativiv
https://promo.bank.gov.ua/transparent-nonbank-market/
https://promo.bank.gov.ua/transparent-nonbank-market/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/vsya-informatsiya-pro-rozkrittya-struktur-vlasnosti-nebankivskimi-finansovimi-ustanovami-vidteper-na-spetsialniy-vebstorintsi
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 21.04.2021  Низка нормативно-правових актів попередніх регуляторів небанківського ринку втрачають 
чинність

Низка нормативно-правових актів попередніх 
регуляторів небанківського ринку втрачають 
чинність, оскільки вони втратили свою 
актуальність. Національний банк ухвалив 
відповідну постанову. Загалом чинність втрачають 
чотири нормативно-правових акти, а також зміни 
до них:

 ▪ розпорядження Держфінпослуг від 05 серпня 
2003 року № 26 "Про затвердження Порядку 
проведення перевірок з питань запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом";

 ▪ розпорядження Держфінпослуг від 16 листопада 
2006 року № 6426 "Про затвердження 
Положення про здійснення нагляду за 
діяльністю філій страховиків-нерезидентів та 
застосування заходів впливу за порушення ними 

законодавства про фінансові послуги та про 
внесення змін до деяких нормативно-правових 
актів";

 ▪ розпорядження Держфінпослуг від 27.03.2008 
№ 416 "Про затвердження Положення про 
особливості застосування заходів впливу у 
вигляді відсторонення керівництва від управління 
фінансовою установою та призначення 
тимчасової адміністрації та про внесення змін до 
деяких нормативно-правових актів";

 ▪ розпорядження Нацкомфінпослуг від 01 
жовтня 2015 року № 2372 "Про затвердження 
Порядку застосування санкцій, передбачених 
Законом України "Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення», пред’явлення вимог 
та здійснення контролю за їх виконанням 
Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
розпоряджень Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України".

Національний банк прийняв власні нормативно-
правові акти, які врегулюють відповідні відносини.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0716-03#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0716-03#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1376-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1376-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0481-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0481-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1283-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1283-15#Text
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nizka-normativno-pravovih-aktiv-poperednih-regulyatoriv-nebankivskogo-rinku-vtrachayut-chinnist
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 06.05.2021  Національний банк планує запровадити вимоги до розкриття небанківськими 
фінустановами інформації щодо послуг із надання споживчого кредиту

Національний банк пропонує до обговорення 
вимоги до розкриття небанківськими фінансовими 
установами повної інформації про послуги 
кредитування та їх повну вартість  для клієнта. Це 
стосується вебсайтів фінансових установ, реклами, 
інформування під час користування кредитом, а 
також особливостей розкриття інформації щодо 
мікрокредитів. 

На вебсайтах та в рекламі фінансових установ 
має в повному обсязі відображатися правдива 
інформація про умови надання споживчих 

кредитів, а саме: зазначатися загальна вартість 
кредиту з усіма комісіями та платежами, реальна 
річна процентна ставка, строки та суми погашення 
кредиту, штрафні санкції в разі порушення умов 
тощо. Це покликано мінімізувати негативний 
досвід споживачів, які через недостатню 
поінформованість з боку фінансової установи 
допускають невиконання взятих на себе 
фінансових зобов’язань чи порушують строки 
повернення споживчих кредитів. 

Споживач ще на етапі вибору кредитного продукту 
повинен мати змогу отримати повну й зрозумілу 
інформацію з вебсайта фінансової установи для 
порівняння з аналогічними пропозиціями від іншої 
фінустанови чи банку. Тому вебсайти фінансових 
установ повинні містити чіткий перелік мінімальної 
інформації. Зокрема, повну назву та контактну 
інформацію фінансової установи, відомості про 
ліцензію на послугу з надання кредитів, істотні 
характеристики кредиту в стандартизованому 
форматі, калькулятор для розрахунку загальної 
вартості кредиту з урахуванням усіх витрат на 
додаткові й супутні послуги та інше.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 11.05.2021  Результати ліцензування за квітень

У квітні кількість учасників небанківського 
фінансового ринку зменшилася з 2002 учасників 
(станом на 31 березня) до 1971 (станом на 30 квітня). 
Таке значне зменшення пов’язане з примусовим 
виключенням тих учасників ринку, в яких не було 
жодних ліцензій. 

За квітень Національний банк прийняв рішення про 
реєстрацію 12 нових фінансових компаній та двох 
лізингових компаній. 
Водночас чотири ломбарди, вісімнадцять фінансових 
компаній, п’ять кредитних спілок, шістнадцять 
страхових компаній та два страхових брокери були 
виключені з реєстрів. Зокрема, 28 компаній з них 
були виключені, адже не мали жодної чинної ліцензії. 

Також у квітні скасовано реєстрацію 
внутрішньобанківської платіжної системи "Гроші 
блискавкою", платіжною організацією якої був АТ 
"Кредобанк".

Наразі небанківський ринок складається зі 173 
ризикових [(non-life) (було 188)] та 19 лайфових 
[(страхування життя) (було 20)] страховиків, 

УЧАСНИКИ НЕБАНКІВСЬКОГО РИНКУ 

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2021-05-06.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/proekt_2021-05-06.pdf?v=4
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-planuye-zaprovaditi-vimogi-do-rozkrittya-nebankivskimi-finustanovami-informatsiyi-schodo-poslug-iz-nadannya-spojivchogo-kreditu
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288 ломбардів (було 292), 311 кредитних спілок 
(було 316), 146 лізингових компаній (було 144), 
971 фінансової компанії (було 977), 63 страхових 
брокерів (було 65).

У квітні до Національного банку надійшло 537 
запитів від учасників ринку. Найбільша кількість 
запитів стосувалася фінансових компаній, ломбардів 
та лізингодавців – 450. Кількість запитів щодо 

кредитних спілок становила 27 та страховиків – 60. 
У квітні кількість запитів на анулювання ліцензій 
збільшилася на 54%, якщо порівняти з березнем. 

Водночас було видано майже удвічі більше нових 
ліцензій, ніж у березні. Також у квітні до реєстрів 
було включено на 5 компаній більше ніж минулого 
місяця.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ПРЯМА МОВА 

 13.04.2021  Інтерв’ю заступника Голови Ярослава Матузки для порталу "Мінфін"

У нашому фокусі опинилися 46 страхових компаній, 
які не дотримуються нормативів, про що їм було 
спрямовано відповідні акти. Ще 15 СК взагалі не 
звітують НБУ. Деякі не звітували й попередньому 
регулятору.

На компанії, що порушують нормативи, припадає 
тільки 5% від загалом сформованих страхових 
резервів. Тобто, розмір їхніх зобов’язань перед 
клієнтами невеликий. Якогось суттєвого впливу на 
ринок не передбачається.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-kvitni-kilkist-nebankivskih-finustanov-znachno-zmenshilasya-cherez-viklyuchennya-gravtsiv-bez-jodnih-litsenziy--rezultati-litsenzuvannya-ta-reyestratsiyi
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2845352179012269/
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 27.04.2021  Інтерв’ю директора Департаменту ліцензування Олександра Бевза для видання "Delo.UA"

Наближається річниця закону "спліт", за 
яким Національний банк став регулятором 
небанківського фінсектору.

Хтось вважав, що НБУ має діяти одразу жорстко, 
хтось, що ринок не вимагає докорінних змін. Проте 
фахівці НБУ обрали раціональний та логічний 
шлях: детально проаналізувати, визначати напрями 
змін, розбити їх на етапи та діяти. І супроводжувати 
всі свої дії прозорою та зрозумілою комунікацією 
з ринком. Про це розповів виданню Delo.UA 
Олександр Бевз.

За вісім місяців ми не відкликали жодної ліцензії 
з ініціативи регулятора, це була наша початкова 
позиція для забезпечення плавного переходу 
ринку під нагляд НБУ. Але у 2021 році формат 
роботи зміниться. Поточний рік стане роком 

активних дій НБУ на небанківському фінансовому 
ринку.

Сьогодні НБУ зосереджений на страховому 
сегменті (де зі 190 діючих компаній близько 60 не 
виконують у повному обсязі необхідні нормативи, а 
майже 100 компаній мають проблеми із прозорістю 
акціонерів), а також на великих кредитних спілках.

Присутність на ринку значної кількості гравців, 
які не виконують вимоги НБУ, неприйнятна. Це 
вносить дисбаланс щодо як зразкових компаній, 
так і споживачів, які страждають від діяльності 
ненадійних компаній.

НБУ неодноразово наголошував, що великі 
компанії з гарною репутацією страждають 
від недобросовісної конкуренції. У результаті 
репутація ринку загалом падає в очах суспільства. 

А без довіри – не може бути розвитку. 

Ще один важливий напрям – розкриття структури 
власників небанківських фінустанов. Положення 
вже діє. Учасники ринку мають два місяці, аби 
оприлюднити інформацію. Позиція НБУ з цього 
приводу дуже чітка, і оминути ці вимоги не вийде.
 
Якщо компанії цього не зроблять, отримають 
офіційне повідомлення НБУ про непрозорість 
структури власності, що може спричинити до 
відкликання їхніх ліцензій.

Зрозуміло, отримати високий рівень довіри – це не 
питання завтрашнього дня, але ми ніколи цього не 
досягнемо, якщо не вирішимо базові проблеми. 

Сьогодні наше завдання – забезпечити чистий і 
прозорий ринок.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2855418688005618/
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Новини для небанківських фінустанов

 23.04.2021  Колонка начальника Управління ліцензування страхових компаній Дмитра Смаля та 
керівника з питань ліцензування страхового ринку Романа Козлова для "НВ. Бізнес"

17 червня 2021 року – важлива дата для двох тисяч 
небанківських фінустанов. Цього дня закінчується 
період, виділений НБУ на розкриття структури 
власності. Тож, їхні клієнти дізнаються, в кого вони 
страхують власне здоров’я, беруть позики чи 
оформлюють автомобіль у лізинг.

Чому це важливо для регулятора і для споживачів? 

Проблема структур власності – базова. 
Фундаментальна. Так само, як і питання ділової 
репутації керівників та власників фінустанов, 

питання їхнього фінансового чи майнового стану та 
"чистоти" походження коштів. 

Чому базові? Тому що на цих "китах" тримаються 
питання достатності капіталу та, за необхідності, 
додаткової капіталізації фінустанови, питання 
планування діяльності, конкуренції, розвитку ринку, 
корпоративного управління.

Коли відомий реальний власник (и), регулятор 
знає, з ким вести діалог у разі виявлення проблем 
у діяльності компанії. Регулятор знає, хто несе 
відповідальність за належну роботу компанії. З ким 
можна узгодити план дій у нагальних випадках та 
хто справді може вплинути на хід справ у роботі 
компанії. 

Прозорий ринок створює передумови для 
зваженого вибору компанії споживачем, а також 
підвищує рівень довіри до фінсектору загалом. 
Клієнт не повинен намагатися вгадати, на якого із 
надавачів фінансових послуг можна покластися, а 
на якого ні.

Сьогодні ситуація на ринку неідеальна. Досить 
популярні три види схем приховування реальних 
власників.

Тож, попереду два важливих місяці, й НБУ готовий 
вдаватися до заходів впливу, якщо фінкомпанії не 
будуть виконувати нові вимоги.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2852571834956970/
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Новини для небанківських фінустанов

 20.04.2021  Колонка директора Департаменту методології регулювання діяльності небанківських 
фінансових установ Ольги Гурбич для "Економічної правди"

Кожен вкладник банку в Україні знає – його 
депозит захищено державою. Й у разі 
неплатоспроможності фінустанови він гарантовано 
отримає до 200 тис. грн.

Чого не скажеш про клієнтів небанківських 
фінустанов — страхових та кредитних спілок, хоча 
вони, як і банки, працюють з коштами населення. 
Виходить, що їхні клієнти фактично незахищені на 
випадок неплатоспроможності установи. Йдеться 
про внески майже 6 млн громадян на страхування 
життя на близько 12 млрд грн та про депозити 12 

тис українців у кредитних спілках на 1,4 млрд грн.

При цьому соціальна роль і кредитних спілок, і 
страховиків важлива. Перші працюють у невеликих 
містах та селах, де відсутні банки. Вони дають 
можливість мешканцям, здебільшого людям 
старшого віку, тримати кошти не під матрацом, а 
на депозиті, захищаючи їх від знецінення. Другі: 
дозволяють формувати "подушку безпеки" на 
випадок втрати працездатності, хвороби, виходу на 
пенсію.

Тож маємо дисбаланс. Як його нівелювати? 
Для нас як для регулятора банків і "небанків" 
важливо, щоб умови роботи були рівними. Тому 
немає жодних сумнівів, що система гарантування 
вкрай необхідна небанківському фінансовому 
сектору. 

Рада з фінансової стабільності, яка об'єднує 
Нацбанк, Мінфін, Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб та Національну комісію з цінних 
паперів та фондового ринку, уже зробила перший 
крок: погодила концепцію створення системи 
гарантування на базі чинного Фонду гарантування 
вкладів (ФГВФО).

За оцінками НБУ, така система гарантування 
може запрацювати у 2023-2024 рр. Чому такий 
горизонт планування? Крім процедурних моментів, 
регулятор хоче, щоб Фонд гарантування вкладів 
став для небанківських установ не службою 
швидкого порятунку, а надійною страховкою.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

https://bank.gov.ua/
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2850364101844410/
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Новини для небанківських фінустанов

 14.04.2021  Колонка директора Департаменту ліцензування Олександра Бевза та директора 
Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Ольги Гурбич для 
"НВ. Бізнес"

Новий закон про врегулювання роботи зі 
стягнення прострочених боргів за споживчими 
кредитами вже набув чинності та вступить в дію 
із середини липня 2021 року. Довгоочікуваний 
документ, який у народі вже назвали 
"колекторським законом", уводить нові правила 
гри для всіх учасників колекторського бізнесу. 

Найближчі чотири місяці будуть дуже спекотними, 
адже відкладати трансформацію у довгу шухляду 
ніхто не збирається. 

З чого розпочнеться новий етап у діяльності 
колекшину?

Відправна точка – виведення з тіні усіх компаній, 
які займаються стягненням боргів. Адже не 
секрет, що сьогодні частина з них працює під 
наглядом НБУ, а частина компаній, які надають 
власне колекторські послуги, – ні. Вони підписують 
договір із банком чи фінкомпанією і стягують борг 
на користь них, отримуючи свій відсоток комісії. 
Це здебільшого юридичні особи без будь-яких 
ліцензій. 

Саме вони відчують зміни першими.

НБУ за нововведеним законом упродовж трьох 
місяців створить публічний реєстр колекторів. 
І лише компанії з його переліку зможуть вести 
колекторську діяльність. Фейсконтроль до 
реєстру буде жорстким. НБУ має низку вимог і 
найважливіші з них стосуються прозорої структури 
власності, а також належної ділової репутації 
власників та керівників колекторської компанії. 

Подальша робота таких компаній також буде 
під пильним наглядом НБУ, але не тільки. Адже 
вищезазначений закон зобов’язує й банки 
контролювати колекторські компанії, з якими вони 
співпрацюють, і в разі порушень одразу розривати 
договір. 

Важливо нагадати, що норми закону про 
врегулювання роботи зі стягнення прострочених 
боргів за споживчими кредитами, які забороняють 
неетичну поведінку – дзвінки вночі, погрози 
тощо, – починають діяти з моменту набрання ним 
чинності, тобто вже працюють.

ПЕРЕГЛЯНУТИ

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.

https://bank.gov.ua/
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos/a.1505513382996162/2846168412263979/

