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      №028 від 20.08.2022 р.

      ТДВ «СК «ЕКТА» повідомляє про набрання чинності з 20 серпня 2022 року 
Рішення  НБУ №21/997–рк  від 19.08.2022р. Про застосування до ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕКТА» заходу 
впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання 
фінансових послуг у сфері страхування з:

   – добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 
Закону України «Про страхування»), що видана згідно з розпорядженням Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 
21.03.2019 № 427;

– добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, що 
видана згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 21.03.2019 № 427;

– добровільного страхування фінансових ризиків, що видана згідно з розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, від 21.03.2019 № 427;

– добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), що видана згідно 
з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, від 21.03.2019 № 427;

– добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж 
передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування»), що видана 
згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг, від 21.03.2019 № 427;

– добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я), що 
видана згідно з  розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 02.04.2019 № 517;

– добровільного страхування від нещасних випадків, що видана згідно з 
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, від 04.04.2019 № 521;



Директор ТДВ “СК “ЕКТА” _________________ / Спажук В.В/

– добровільного страхування медичних витрат, що видана згідно з розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, від 04.04.2019 № 521;

– добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), що видана 
згідно з  розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг, від 26.09.2019 № 1873;

– добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби, що видана згідно з 
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, від 26.09.2019 № 1873.

       На період  тимчасового зупинення дії ліцензій з 20.08.2022 року  ТДВ «СК 
«ЕКТА» припиняє:

– укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання 
фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження 
яких була видана ліцензія та дію якої тимчасово зупинено;

– укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових 
послуг, що мають як наслідок збільшення зобов’язань учасника ринку небанківських 
фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження 
яких була видана ліцензія, уключаючи договори перестрахування.
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