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На № 21-134 від 04.10.2021

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
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Щодо розгляду листа

Національний банк України розглянув лист від 04.10.2021
№ 21-134 щодо надання довідки про відсутність невиконаних заходів впливу за
порушення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ІНГО» (код за ЄДРПОУ 16285602, далі – Товариство) законів та інших
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових
послуг, та в межах компетенції повідомляє.
Станом на 06.10.2021 невиконаних заходів впливу, застосованих органом,
який здійснює державне регулювання щодо ринків небанківських фінансових
послуг за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність з надання фінансових послуг, термін виконання яких
настав, Товариство не мало.
Додатково інформуємо, що за результатами аналізу звітності Товариства
за I півріччя 2021 року, що надійшла до Національного банку України
відповідно до вимог законодавства, станом на 30.06.2021 Товариством
дотримано вимоги до платоспроможності страховика (в тому числі обов’язкові
фінансові нормативи), встановлені законодавством, в частині:
наявності сплаченого статутного фонду для страховиків-резидентів та
наявності гарантійного фонду страховика;
перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності;
наявності гарантійного фонду страховика;
нормативу платоспроможності та достатності капіталу;
нормативу ризиковості операцій;
нормативу якості активів.
Щодо достатності формування Товариством страхових резервів,
повідомляємо, що відповідно до актуарного звіту за 2020 рік щодо адекватності

та достатності сформованих Товариством страхових резервів, складеного
актуарієм, який відповідає вимогам законодавства, останнім підтверджено
адекватність зобов’язань станом на 31.12.2020 (адекватністю зобов’язань
страховика вважається достатність визнаних страхових зобов’язань для
здійснення майбутніх страхових виплат та/або виплат викупних сум за
укладеними договорами страхування, та витрат, пов’язаних з виконанням таких
договорів).
Директор Департаменту нагляду
за ринком небанківських фінансових
послуг
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