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ВІДКРИТИЙ ЛИСТ  

 

Перестраховикам-нерезидентам 

партнерам українських страховиків 

 

 
Щодо підтримки українського 

страхового ринку на період воєнного 

стану 

 

 

Національний банк України (далі - Національний банк) як регулятор ринків 

небанківських фінансових послуг з метою підтримки страхового ринку та забезпечення 

виконання страховиками зобов’язань за укладеними договорами страхування та 

перестрахування  звертається до іноземних перестраховиків з наступним. 

Страховики України в умовах воєнного стану, запровадженого на всій території 

України у зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України1, та у 

зв’язку із запровадженням  Національним Банком України з 24 лютого 2022 року 

обмежень у роботі валютного ринку України2, позбавлені можливості виконувати 

зобов’язання за договорами перестрахування з урахуванням дотримання валютного 

законодавства України в повному обсязі та у строки, визначені такими договорами. 

Національний банк звертається до усіх перестраховиків, які надають 

перестраховий захист українським страховикам, у разі надходження запитів від таких 

страховиків щодо відстрочки у сплаті платежів за укладеними договорами 

перестрахування та/або продовження надання за такими договорами перестрахового 

захисту у разі закінчення строку дії таких договорів, приймати позитивні рішення.  

Україна розраховує на ухвалення справедливих рішень та вдячна за підтримку 

від міжнародних партнерів українських страховиків при боротьбі за незалежність та 

 
1 Закон України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні», Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про 

введення воєнного стану в Україні» 
2 Постанова Правління Національного банку №18 від 24 лютого 2022 року "Про роботу банківської системи в 

період запровадження воєнного стану" (зі змінами)  
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територіальну цілісність нашої держави у період збройної агресії з боку Російської 

Федерації проти нашої держави. 

 

 

З повагою, 

 

Заступник Голови   Сергій НІКОЛАЙЧУК 


