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3MIHI,I TA AOIOBHEHHS J\bl
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pr.r3LlltiB

Toeapucmeo s dodomxoeoru oidnoeidananicmru <Cmpaxooo xonnauin

<

IO, Ec,Au. >

l. Hafiueuynauux CrpaxoBr.rKa 3a reKcroM flpanul <ToaapucrBo 3 AoAarxoBoro sianosiaanbHicrlo
crpaxoBa xounasis dICK-3AXI!>> suriuurvr Ha <ToeapncrBo 3 .{oAarKoBoro aianoeilartHicrro
<Crpaxora xolrnaHis <IO.Ec.Afi . >>.
2. .(ononru.rrr{ po3Ain 2[lpasut

[yHKTaMrz 3 HacryrrHtrMr,r Br.r3Har{eHH.,rMr.r:
<<2.27. [oronip rpo 3ar(yrinlro (ronapin, po6ir nocnyr) - goronip, uo yKnaAaerr,cs naiN
3aMoBHI4Kou i y.racuuKoM 3a pe3yr'IbraraMr.r [poBeAeHH, npouelypu :axyuinni ra nepel6aqae HaAaHH,

i

rocJryr, Br.rKoHaHHr po6ir a6o Ha6yttf, [paBa n,racuocri Ha roBapr.r.
2.22. 3amonsuxlr (:auoauuru :.qificueHHs 3aKyriseru rosapin, po6ir i nocnyr) - opraHr.r
4epNaauoi BilaI.u, opraHr{ uicqenoro caMoBptrAyBaHHr ra opraHr4 coqia-nruoro crpaxyBaHHs, a raKox
nignpueucrBa, ycraHoBl4, opraHi:auii ra ix o6'eAHaHHf,, qrci :a6erneqylorb norpe6n aepNaau a6o
repraropia,rruoi rpoltagu, f,KUIo raxa Aiuruicrr, He :.qificr:roerbc, Ha rrpoMucnoBiit qu rcorr,tepuiftHifr
ocuosi.
2.23. llepeMoxeub rpoueAyplr raryuin.ni - yqacHr.rK, reHAepHa npouo:r,rui.rr sKoro ailnosilae
scilv{ xpurepiru ra yMoBaM, ulo szgHa.{eHi y reulepnifi 4or<ylreHrauii, i sH:HaHa uafi6i,rtru
exouoNai.ruo sprriAHorc, Ta rKoMy 3aMoBHr.rK uosiAoN,r[a npo uauip yKnacru aoronip.
2.24. Teutep (Toprr) - saiftcHeHHf, KoHl(ypeHrHoro nia6opy yuacHurin 3 Meroro Br43HaqeHH,
nepeMoxqq roprin.
2.25.Ter.tepHa Aol(ynresraqis -.qoKyMeHraqi.s utolo yMoB rrpoBeAeHH, ry6riuHax :axyninerr.
2.26. TesaepHa rpororuqis - nporlo3lluiq uo.(o rpeAMera saxyniui a6o ftoro qacruHr4 (.nora),
.f,Ky yr{acH[K florae 3aMoBHr{Ky siluosiluo Ao Br.rMot reuAepuoi 4orcyrueurauii.
2.27. Yqacsur rpoueAyprr rarynin,ri - $i:uuua oco6a, y roMy .{ac,'ri Sisr.rvna oco6a ni4npueueub, IopIrAu.{Ha oco6a (pe:vraenr a6o uepe:nAesr), ,Ka [oAaJra reHrepHy nponorarliro a6o
B3sJIa yrlacrb y rleperoBopax y pa:i racrocyBaHH, rreperoBopHoi upouelypu raxynin,ri.
3. Po:ain 3 llpanul Bt4KJracrlr y uacrynHifi peaaxuii:
TTPEAMET AOIOBOPy CTPAXyBAHHfl
3.1. Ilpegrrlerou,{oroBopy crpaxyBaHHr 3a ur,rMu flpannlaun e rr4afiHosi iHrepecu, ruo He
cynepeqarb 3aKoHy, uos'sgaHi s SiuaHcoezuu (uarepialrHuuu) :6urxavru suacriAor( [opyueHH,
.uoronipuux 3o6os's3aHb [epeA Crpaxyna,rbHr.rKoM a6o noAifi, nepel6aueHnx y loronopi crpaxyBaHHfl.
3.2. [oronopoM crpaxyBaHHff, yKnaAeHr{M ua niAcras uux [panul, nepeg6aLraerbc, o6os'sgorc
Crpaxoaura 3a BcraHoBneHy ,{oronoporrl crpaxyBaHHq [nary (crpaxoaufi BHecoK, crpaxoanfi n,rarix,
crpaxoBy npeuiro) glificuutu Bunnary crpaxonbro airuuxo4ynaHHq siAnosilHo Io yMoB loroaopy
crpaxyBaHH, IrIJIsxoM ni4uxogysauur CrpaxyniurbHr4Ky a6o iuurift oco6i, aurHaqeuift
CrpaxynalbHl4KoM y .{orosopi crpaxyBaHHx (BuroaoHa6yoauy), r6urxy, noHeceHoro sHac,'rirorc
HacraHHs uoAifi, nepe.q6a.{eHux loroaopoM crpaxyBaHHr.).

d.

4. llyuxr 4.l.l.Ilpanul

Br.rKJracrl{

.

y Hacryuuift peaaxqii:

HeBLIKoHaHHf, (noouicto a6o vacrxoao) KoHrpareuroHr Crpaxyna,rbHuKa a6o
CrpaxynanbHl4xoM csoix :o6oe'ssaur si.{nosilHo Ao yxJraneHr{x HriN uunrn quaimHo-npaBoBrrx yroA
(aoroaopin, KoHTpaKTin) uu isruux :o6os's3aHb npu :aificuenHi r-oc[oAapcrrcoi ais,rtHocri s rtpHr{HH,
(4.1.1

nepel6avenvx y n.4.2. qax llpanul;>.
5. Ilyuxr 4.2.2. flpanul Br4Krracrrr y uacrynHift peaaxuii:
<<4.2.2. Hecrtpl{flTnusuir sililuB pI,IHKoBLIx Sarcropia Ha uiHy ronapin, po6ir, [ocJryr, ruo npnrrin
Ao HeMoxrlrsocri oIIJIaTI,I CrpaxynanbHnKoM Ha.qaHr.rx rorapin, po6ir, flocJryr, a6o HesuxoHaHHfl
(nonuicrrc a6o qacrxoeo) CrpaxyBaJrbHuKovr csoix loroaipurzx :o6os'sgaHb nepeA KoHrpareHroM 3
He3aJIe)KHlIx siA Crpaxyaa,u,HllKa npuqLIH siAnosiluo Ao yKJra.(eHux r,riN HHMu qr{siruHo-npaBoBr4x
yroa (gorosopin, xourpaxrie) vu uenuxoHaHHs (noauicrrc a6o .{acrxouo) CrpaxyBanbHr.rKou iurunx
go6oe'sgaub npu gaificueuui rocrroAapcrxoi Aismuocri, f,Ke craJrocs suacrinox:>.
flani 3a reKcroM
Ilpaaur rryHKrH 4.2.2.1. - 4.2.2.12. zaturuarcrtcg 6es :N,riH.

6. llynrr 4.2.2.13. flpaenn

Br,rKrracrr.r

y HacryuHiil peaaxuii:
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<<Cmpaxoea xo.unsnin <IO.Ec.Afi,>

- 4.2.2.12. uux flpanul, tqo npLI3BenI4
yroAr4
(AoroBopy, KoHTpaKTy) qI{ HeBI{KoHaHH, inurzx
Ao HeBuKoHaHH, Crpaxyra,'rbHrrKoM yMoB
:o6os's:aHb npH :lificHeHni rocnoAapcbxoi Aixlruocri;>.
4.2.2.13. iHrurax npHqHH, KpiM 3a3HaqeHr4x y n.n.4.2.2.1.

7. [ononHnrH fipanuna ryHKroM 4.2.2,14. nacrynuoro :uicry:

<<4.2.2.14. HeBr4KoHaHH, (nopyrueHHx) a6o HeHaJIexHe BI,IKoHaHHq CrpaxynanbHuKoM
yqacHHKoM npoueAypr4 :aryniuni oAHoro qr.r AeKinbKa 30608'q3aHr arirso 3 BHMoTaMI{, BIIKJIaAeHnMLI y
reu4epHifi AoKyMeHrauii na :aryninnro ra HaJrexHuM r{r{HoM 3a3HaqeHI,rMIa y .(oronopi crpaxyBaHH.a 3
HacryflHoro nepelixy, a caMe:
a) nigxnrxaHH, reHAepHoi npono:uqii Crpaxyna-rrbHr.(KoM - yr{acHuKoM npolleAypra sarcyninni
nicrq :axinqennq crpoKy ii noAasHs, aJre Ao roro, fiK cnJIHB crpoK, npormoM .flKoro reHAepHa
npono:uqir BBaxaerbcq qrlHHolo;
6) HeninnucaHss CrpaxynanbHr.rKoM yrracHuKoM rpoueAypl{ saryninri, sxuit craB
nepeMoxueM npoqeAypu roprin, AoroBopy upo :aryninnro;
n) Heua4aunr CrpaxyBaJrbnr{KoM - nepeMoxrleM fipoqeAypu Toprin y crpor, aurnaueunfi n
a6gaui ApyroMy qacruHt4 rperroi crarri l7 3aroHy YrpaiHu <flpo ny6riuni:axyninri>,4oryuenrin,
qo ni4rrepAxyrorb siacyrHicrr ni4crar, nepeA6aqeHux crarrerc 17 :asHaqeHoro 3arouy;
r) ueHa4aunx CrpaxyBil,'rbHrrxoM - flepeMoxrleM npoqeAypr4 Topris ga6esneqeHHfl BHKoHaHHfl
AoroBopy npo rarynisrrc nicr.f, orpuMaHH, nosiAorrareHHs rpo Haruip yKnacrr4 goronip, f,Krrlo HaAaHHr
Taxoro ga6esneqeHHr nepeg6aqeHo reHAepHolo AoKyMeHTauiero;
r) HenuxoHanHn CrpaxyBanbHr.rKoM - nepeMoxueM npoueAypr4 roprin yKnaAeHoro AoroBopy rpo
:aryninnrc.>.
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:]I\,{iH TA /IONOI}HCI"Ib ,IIO UPABHTI

Tlo6pouiluuoro crpaxyBarrua

3a

pe3yrbraraMH po3r-Jrrr/ly rrlrcra TOBAPI4CTBA 3 AOAAI-I{OBOIO
BIA|IOBIAAIbHICTIO (CTPAXOBA KOM|IAHL <lO.Ec.Afr.)) upo pecclparrirg
:uiu ra AonoBHeHL Ao rpaBu;r 4o6pouiruHoro crpaxyBar.rHl nin 08.1 I .20ltl Nt l002-861 (nx. nia'08.11,2018 ),1! n 3602), silnouilHo Ao rryHr('ry 3 uac'rurru nepuroi
crarri 28 3axony VxpaiHa (IIpo $inanconi rocJryrH ra AepxaBHe peryltoBaHrrrr
prErtxin $iuanconax nocJtyr>, qacrHHH rperboi crarri 17 3axony Vr<paiura uflpo
crpaxyBaHrJr)), r{a ni,qcrani nitnynrcry 62 nyurcy 4 floloxeHH, rrpo Haqiona,rrHy
rcouicito, uto s.[ificrlloe Aepr(aBHe peryrronbHH.q y cQepi parlxin (rirrauconux nocryr-,
3arBepl)r(euoro Vxa:ou llpesaAer.rra yrcpaiuu s\t 23.ll.ZO1 I Ne 1070, Jliuerr.:ifiuux
yMoB npoBaAxeHHrI rocroAapcr,rcoi AiqruHocri s sa[asrrx (riHaHcoBHX t'rocJryr (rcpir.,,1
upocfecifilloi lislrsocri Ha pHHKy qiHHrax nanepin), 3arBep/(xeHHx noc,rar{ouoro
Ka6ine'r'y Mir.ric'r'pie VrcpaiuH nilt 07 ,12.2010 Nu g l 3, Xapax,rep vc.tul<t4 .ra

rlracn$ixauirilrlrx 03ttaK au4in 4o6poniluuoro crpaxyBalrnr, 3arBepA)r(eHr{x
po3llopsA)l(el{IlnM !,epNanrtoi xorvricii 3 peryrrroBaHH, puurcia rpirrauc<lrtux nocltyt.
Vxpaiuu nia 09.07.2010 l\b 565, :apeecrpoBaHur\{ y Mirricrepclni rocruuii Vrcpairrn
l6.l 1.2010 'ra J\le 1119118414, HauionarsHa xonaicis rrto :ltiiicnr.c ilepxar]r{e
perynroBar.u{, y c$epi pnurcin Qinauconux rocryr, noc-r'arroBrrJra:

l, 3apeecrpyBal'H TOBAPI,ICTBy 3 AOAATKOBOIO BIAIIOBlI[RnbtJtCTI0
(CTPAXOBA KoMnAHIfl <lo.Ec.A[.> (rcoa 3a e /Ipftoy 32404600;

uicue:naxo,{xeHr{r: 04210, n. I{uin, npocner(r I-epoir Cra,rir.u-paAa, 4, rc. 6A) :uirrra
ra AonoBlletrlrs }lil 1 go npanal go6ponimsoro crpaxyBaHur rpiuauconu.x prz:r.rrcin.
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2' Ynpanniusto :a6esne'Iertu.a 4irlsuocri fonoBH la qrcrrin l(olricir'3a6e3rreqn.ra
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J\b 2

до Правил добровiльного страхування фiнансових ризикiв

Киiв

-

2019 piK

Тов ар

1.

uсmво з

do

dоmково ю в iOповidалtьнiсmю

кСmрахова компанiя

Додаток Jф 2 до Правил добровiльного страхування фiнансових ризикiв (надалi
викласти у редакцii, що наведена у flодатку J\b 1 до цих Змiн.

Змiнu JФ2 dо Правuл dобровiльноzо сmрqхування фiнансовuх рuзuкiв Bid 25 червня 2009 р.

-

к

Ю. Ес,Ай. ll

Правила)

Товарuсmво з dоlаmковою вidповidальнiсmю кСmрахова компанiя кЮ,Ес.Дй.у

Щодаток ЛЬ 1 до Змiн ЛЬ 2
до Правил добровiльного страхування фiнансових ризикiв.

Додаток Л} 2
до Правил добровiльного страхування фiнансових ризикiв
(в редакцii,Щолатку М 1 до Змiн J\b 2 до Правил).
1. Базовi рiчнi сmраховi mарuфа пра cmpaxynaшHi фiнансово?о рuзuку
CTpaxoBi тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на пiдставi вiдповiдноi
статистики настання страхових випадкiв.
Страховий тариф визначаеться з урахуванням строку, лiмiту вiдповiдальностi Страховика,
характеру дiяльностi Страхувальника, виду продукцii, послуг, матерiального забезпечення,
репутачii, учасникiв договорiв з Страхувальником та iнших суттевих в кожному конкретному
випадку факторiв.
Конкретний розмiр страхового тарифу визначаеться в договорi страхування за згодою cTopiH.
Базовий розмiр страхових тарифiв при cTpaxyBaHHi фiнансового ризику наведено у Таблицi

1.

Таблиця

CTpaxoBi ризики

Ne

1

Базовий тариф (Yо вiд cTpaxoBoi суми)
франшиза
|0о/о
l5o/"
20о/"
30'/о
50%
5о^

Невиконання (повнiстю або частково)
Страхувальником або Контрагентом
Страхувальника cBoix договiрних зобов'язань
вiдповiдно до укладених мiж ними цивiльноправових угод (договорiв, KoHTpaKTiB) чи iнших
зобов'язань lrри здiйсненнi господарськоi
дiяльностi
2 Незадовiльнi фiнансовi наслiдки, збитки, завданi
власним персон€rлом, якому, виходячи з характеру
виконуваних ним службових обов'язкiв,
необхiдно цiлком довiряти
a
J
Недостатнiсть залучених коштiв на спорудження
об'екта будiвництва
1

4,5

4,2

3,8

з,6

3,1

1,)

2,0

1,8

1,7

1,6

7,4

1,0

6,0

5,4

5,1

4,8

4,2

3,0

Якщо договiр страхування укладаеться на строк менший, нiж один piK, використовуються

1цlснти короткостроковост1

Строк

Кiлькiсть мiсяцiв (неповний мiсяць вважасться за повний)

Що 15

днiв

1

Mic.

Коефiцiент

0,15

:

0,20

2
Mic.

0,30

J

Mic.
0,40

4
Mic.

0,50

5

6

7

8

Mic.

Mic.

Mic.

Mic.

0,60

0,70

0,75

0,80

9
Mic.
0,85

l2

10

11

Mic.

Mic.

Mic

0,95

1,00

0,90

Залежно вiд ступеня ризику до базових тарифiв можуть застосовуватись понижувальний

або пiдвищувальний коефiцiенти вiд 0,01 до 7,5.
cTopiH.

Остаточний розмiр страхового тарифу визначасться в ,Щоговорi страхування за згодою

Норматив витрат на ведення справи складае до 65 вiдсоткiв в cTpyкTypi вищенаведених
страхових тарифiв.

З"мiнu NЬ2 do
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Товар uсmво з dоdаmковою вidповidальнiсmю

2. Базовi

<<Сmрахова компанiя кЮ. Ес.Ай.

>

рiчнi cmpaxoBi mарафu пра сmражуваннi фiнансовоzо рuзuку вmраmu права власносmi
на лпайно (майновi права)

Страховий тариф Т розраховусться методом факторизацii у виглядi:
T:Ko*Kl *Кz*Кз*К+*Кs ,
Де поправочнi коефiцiенти Ко, Kt, Kz, Кз, Ка, Ks визначаються експертно згiдно з
наведеним нижче:
Ко - рiчна базова ставка тарифу, яка залежить вiд характеристики майна i характеру
майнових прав продавця вiдносно майна - предмету договору страхування.
Kl - поправочний коефiцiснт, який залежить вiд цивiльно-правових пiдстав набуття
продавцем права власностi на майно.
Kz - поправочний коефiцiент, який залежить вiд цивiльно-правових пiдстав виникнення у
продавця, якиЙ не е власником, права розпорядження маЙном (договори KoMicii, доручення,
пiдряду; довiренiсть, iншi пiдстави). .Цiапазон його значень 1,0 - 1,8 i залежить вiд обсягу
повноважень продавця стосовно предмету договору страхування, виду договору, який надае
ПраВо продажу, порядку розрахунку за таким договором, ступеню ризикованостi дiяльностi
Страхувальника i продавця.
Кз - поправочний коефiцiент, який заJIежить вiд строку володiння майном ocTaHHiM
власником до передачi його лобросовiсному набувачевi.
Кс - поправочний коефiцiснт, який враховус iсторiю та трив{rлiсть участi продавця i
сторони, вiдповiда_пьноi за проведення та оформлення угоди, в даному бiзнесi, наявнiсть торговоТ
марки, статистику страхових випадкiв за попереднi 3 роки, характеристику cTopiH (роздрiбний
торгiвець, оптовик, спецiалiзоване агентство, iмпортер, виробник), характер договорiв купiвлiпродажу, iншi об'ективнi показники. !iапазон значень коефiцiента 0,8 - 1,5.
Ks - поправочний коефiцiснт, який враховуе iншi найбiльш впливовi фактори ризику.
'аблuця tliчнuх базов ах
N9

1

+.

).

].

Характеристика майна
Нерухоме майно юридичних осiб
Квартири та iнше нерухоме майно
}iзичних осiб
Промислове обладнання, машини,
иеханiзми
Продукцiя та товари - звичайнi об'екти
/годи
Автомобiлi, iншi TpaнcпopTHi засоби
Рlо<оме майно юридичних осiб
рухоме майно фiзичних осiб

,uфнах сmавок ка,'%
Вiдношення продавця до предмету договору
страхування
Не е власником, але ма€
Власник
право продажу

0"8

1,6

1,0

2,0

0,7

1,4

0,6

1,3

1,2

)5

1,0

2.0

0,8

1.6

Таблuця поправочнuх коефiцiенmiв разuку
Пiдстава права власностi продавця
Первинне свiдоцтво про право власностi
Спадщина, заповiт
ffоговiр купiвлi -продажу, мiни
,Щоговiр дарування
,Щоговiр довiчного утримання

(К)
Kr
0,5 - 1,0

l,|-1,2
|.2-1,"5
1,3- 1 ,6

1,4-1',7

ЗМiнu М2 do Правuл dобровiльноео сmрахування фiнансовuх рuзuкiв Bid 25 червня 2009 р.

Товарuсmво з dоdаmковою вidповidаль нiсmю кСmрахов а компанiя

Tt'аблu

<l

Ю. ЕeД й. >

'К:

Строк володiння майном його власником

Кз

Бiльше 3-х poKiB
Вiд 1,5 до 3-х poкiB
Вiд б мiсяцiв до 1,5 poKiB
Менше б мiсяцiв

0,9-1,0
1,2

|,4
1,8

Таблuця поправочнах коефiцiенmiв рuзuку (К)
Фактор впливу
кiлькiсть випадкiв переходу права власностi вiд одного власника до iншого
протягом ocTaHHix трьох poKiB
Форма присутностi власника (власною особою, по довiреностi, повновая(ення
легко/важко пiдтвердити)
Строк, що заJIишився до кiнця законодавче встановленого строку позовноi давностi

0,8- 1,3

Наявнiсть i кiлькiсть посередникiв при передачi права власностi

l,0-1,5

Глибина пошуку (poKiB), що пiдтверджуе право власностi
Узагальнений коефiцiент якостi угоди купiвлi-продажу (за результатами аналiзу
спецiалiстiв Страховика)

Ks
0,8- 1,5
1,0-1,4

0,8 - 1,6

0,05

_

5,0

Залежно вiд ступеня ризику до базових тарифiв можуть застосовуватись понижувальний

або пiдвищувальний коефiцiенти вiд 0,01 до 7,5.
cTopiH.

ОСТатОчний розмiр страхового тарифу визначасться в ,Щоговорi страхування за згодою

НОрматив витрат на ведення справи складас до 65 вiдсоткiв в cTpyкTypi вищенаведених
страхових тарифiв,

ЗМiНu NЬ2 dо Правuл dобровiльноео сmрахування фiнансовtм рuзuкiв Bid 25 червня 2009
р.
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Про реестрацiIо ТОВАРИСТВУ З
ДОДАТКОВОЮ В]ДПОВIДАЛЬНI CTIO
кСТРАХоI]А КоМПАI-IIЯ
кЮ.Вс.Ай> змiлt до правил
добровiльного страхуванIrя

результатами розгляду листiв ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВIДПОВIДАЛЪI-IIСТЮ (СТРАХОВА КОМПАНIЯ <Ю.Ес.Ай.) про ресстрацiю
змiн до правил добровiльного страхування, вiд t 1,09.2019 Ns 10-6061
(вх, Nэ П 2219 вiд 11.09.2019 ), вiд 11.09.2019 М 10-6062 (вх. Nэ П 2220 вtд
11.09.2019 ), вiд 1t.09,2019 N9 10-606З (вх. Nя П 222l вiд l1.09.2019 ), вiд
11.09.2019 Ng 10-6064 (вх. JФ П2222 вiд I1.09.2019 ), вiл 11.09.2019 Jф 10-6065
(вх. Nч П 2223 вiд 11,09.2019 ), вiд 11.09.2019 ЛЬ 10-б066 (вх. J& П 2224 вiд
l1,09.2019 ), вiд 11.09.2019 }ф 10-6067 (вх. JФ П 2225 вiд 11.09.2019 ), вiд
11.09.2019 Ns l0-60бS (вх. Nэ П2226 вiд 11.09.2019 ), вiд 11,09.2019 Jф 10-60б9
(вх. Nч П 2227 вiд 11.09.2019 ), вiд 11,09.2019 Jф 10-6070 (вх, Nэ П 222В вiд
l].09.2019 ), вiд 11.09.2019 }{b 10-607l (вх. Nя |7 2229 вiд 11.09.2019 ), вiд
l1.09.2019 М 10-6072 (вх. J\b П 2230 вiд l1.09.201,9 ), вiд 11,09.2019 Ng 10-6073
(вх. Nч П2231 вiд 11.09.2019 ), вiдповiдно до пункту 3 частини першоi стаrгi 28
Закону Украlни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг>), частини третьоi cTaTTi |7 Закону Украiни <Про
страхування)), на пiдставi пiдпункту 62 пункту 4 Полохсення про Нацiональну
KoMicilo, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг,
затвердженого Указом Президента УкраiЪи вiд 2З.11.2011 Ns 1070, ЛiценЗiйНИХ
умов провадження господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових посЛУг (KpiM
професiйноi дiяльностi на ринку цitlltих паперiв), затверджених постаноВою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 07.|2,2016 JЮ 9lЗ, FIацiональна комiсiя Що

За

здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, постаноВИЛа:
1

.

заресструвати

товдриству

з

доддтковою вIдповIддльшстю

(СТРАХОВА КОМПАНIЯ

2

<}О,Ес.Ай.>

(код за СДРПОУ

32404600;
мiсцезнаходження: 0421а, м. Киiв, проспект ГероТв Сталiнграда, 4, когr. бА):
1 до Правил добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв,
змiни
затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ (СК (Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд

М

09.09.2019

"},lb

105;

змiни J\b 1 до Правил добровiльного медичного страхування (безперервного
страхування здоров'я), затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ <СК
<IО.Ес.Ай,> Ким Г.Г. вiд 09.09.2019 Ns l05;
змiни
1 до Правил добровiльного страхування здоров'я на ВипаДОк
хвороби, затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК <IО.ЕО.Ай.>
IfuM I-.Г, вiд 09.09,2019 Ns l05;
змiни Ns до Правил добровiльного страхування наземного транспорту
(KpiM залiзничного), затвердженi нака:}ом Генерального директОРа ТЩВ КСК
<IО,Ес.Ай.> Ким Г.I'. вiд 09.09.2019 Jф 105;
змiни N9 до Правил добровiльного страхування вантажiв та багажУ
(вантажобагажу), затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК
<Ю.Ес,Ай.> Ким Г.Г. вiд 09.09,2019 Jф l05;
змi1.1и Jф 1 до Правил добровiльного страхування вiд вогневих риЗИКiВ Та
ризикiв стихiйних явищ, затвердженi наказом Генерального директора Т.ЩВ KCI{
<Ю.Е,с.Ай.> Ким Г.Г. вiд 09.09.2019 Jф l05;
змiни Jф 1 до Правил добровiльного страхування майна (iншого, нiж
передбачено пунктами 5,9 стаrгi б Закону Украiни <Про страхування>),
затвердженi наказоМ ГенеральНого директора ТЩВ (Ск (Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд

М

l

l

09.09.2019 N,l 105;
змiни J,,lb 2 до Правил добровiльного страхувацня цивiльноТ вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника),

затвердя(енi наказом Генерального директора ТДВ (СК <Ю.Ес.Ай.> Ким t',Г. вiд
09.09.20l9 Ns 105;
змiни Ns 1 ло Правил добровiльного страхува}Iня вiдповiдальностi перел
третiми особами (kpiM цивiльнот вiдповiдальностi власникiв наземного
,pu""nopry, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника),
затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК <Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд

09.09,20l9 Ng l 05;

змiни М l до Правил добровiльного страхування кредитiв (у тому числi
вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту), затвердженi наказом
ГенеральНого директора Т[В (Ск (Iо.Ес.дй.> Ким Г,Г. вiд 09.09.2019 Nя 105;
змiни J\Ъ 2 до Правил добровiльного страхування фiнансових ризикiв,
затвердженi наказом Генерального директора ТЩВ (СК (Ю.Ес.Ай.> Ким Г.Г. вiд
09.09.2019 Jф 105;

змiни Jф

l до

Правил добровiльного страхування МеДиЧНИХ ВИТРаТ,
затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (Ск <Ю.Ес.Ай.>> Ким Г.Г. вiд
09.09,20l9 )ф l05;

з

l

змiни Ng до Правил добровiльного страхування сiльськогосподарськоТ
продукцiТ, затвердженi наказом Генерального директора ТДВ (СК <Ю.Ес.Ай.>
Ким Г.Г. вiд 09.09.2019 Ns 105,
2. Управлiнню забезпечення дiяльностi Голови та членiв KoMiciT забезпечити
оприлюднення рiшення на офiцiйному веб-сайтi Нацкомфiнпослуг у мережi
[нтернет.

3.

Контроль

за

виконанням розпорядження покласти

Начкомфiнпослуг Максимчук О,В.
голова koMicii

Згiдно з чинI"Iим законодавством
вiдповiдно до ltолегiального рiшення KoMiciT

на
I.

Протокол

Ns RiY

KbMicii ьiд .lD.

члена

Пашко

засjдання

И. ,9)/ý

