
Про затвердження Положення про

перестрахування у страховика

(перестраховика) нерезидента

м. Київ, 30 серпня 2021 року

! Ця презентація підготовлена виключно з метою ознайомлення із концепцією майбутнього

регулювання. Жодне положення, зазначене у цій презентації, не слід розуміти як конкретну вимогу, що

міститься у проєкті регуляторного акта. Для отримання інформації щодо змісту конкретних положень

проєкта необхідно ознайомитись з проєктом регуляторного акта на сторінці офіційного

інтернетпредставництва Національного банку України. Бачення майбутнього регулювання, що

міститься у цій презентації, може бути змінено або вдосконалено за результатами подальшого

опрацювання та обговорення з учасниками страхового ринку

Департамент методології регулювання діяльності 

небанківських фінансових установ



Попереднє законодавство
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Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері ринків фінансових послуг від 15 вересня 2015 року № 2201 “Про

затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання

страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені

договори перестрахування з страховиками (перестраховиками)

нерезидентами”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 жовтня

2015 року за № 1327/27772

Постанова Кабінету Міністрів України № 124 “Про затвердження Порядку та

вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика)

нерезидента” від 04 лютого 2004 року

Закон України “Про страхування” (стаття 12)



Необхідність змін
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Закон України “Про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
удосконалення правового 
регулювання страхування 
сільськогосподарської продукції з 
державною підтримкою” № 1601-IX

• Внесення змін в діюче законодавство

Закон України “Про страхування”

• Стаття 12

• НБУ встановлює порядок та вимоги щодо 
здійснення перестрахування у нерезидента

• виключено норму щодо необхідності 
реєстрації укладених договорів 
перестрахування

Необхідність  перереєстрації страховиків 
на території країн Європейського Союзу



Вимоги до страховиків (перестраховиків) нерезидентів при 

укладанні договорів перестрахування

Вимоги до страховиків (перестраховиків) нерезидентів
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Вимоги 

Відповідати рейтингу фінансової 

надійності (стійкості) не нижчому ніж:

• A - A.M. Best (США)

• A2 - Moody’s Investors Service (США)

• A - Standard & Poor’s (США)

• A - Fitch Ratings (Великобританія)

або

Досвід

безперервної

діяльності не 

менше 3 років

Державний 

нагляд в країні 

реєстрації 

нерезидента 

+

Страховик (перестрахувальник) контролює достовірність інформації

щодо підтвердження відповідності вимогам страховика

(перестраховика) нерезидента



Заборона на укладання договорів перестрахування зі страховиками 

(перестраховиками) нерезидентами

Особливості укладання договорів перестрахування
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Держава агресор/окупант

Держава (юрисдикція) реєстрації/місцезнаходження страховика нерезидента визнана 
Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом

Отримання доходів злочинним шляхом / фінансування тероризму / зброї масового знищення

Держава (юрисдикція) реєстрації/місцезнаходження страховика нерезидента не виконує чи 
неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у 

сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Вимоги до рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика (перестраховика)

нерезидента не застосовується при укладенні договорів перестрахування з

розміщення ризиків в іноземних ядерних пулах за дорученням членів Ядерного

страхового пулу



Спрощення вимог щодо діяльності страховиків
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Обов'язкова реєстрація

договорів перестрахування

з нерезидентами

as is to be

Повідомлення НБУ

протягом 10 календарних

днів про укладений договір

перестрахування з

нерезидентом

Вимоги скасовано 



Зауваження та пропозиції
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Публічне обговорення триває до 19 вересня 2021 року

Пропозиції та зауваження необхідно направляти на адресу

електронної пошти: NBFI.regulations@bank.gov.ua або на

поштову адресу Національного банку: вул. Інститутська, 9, м.

Київ-8, 01601

За результатами опрацювання пропозицій та зауважень

перед затвердженням фінальної версії Положення

Національний банк передбачає провести повторну зустріч з

учасниками ринку

mailto:NBFI.regulations@bank.gov.ua


Web ▪ Facebook ▪ Twitter ▪ Flickr ▪ Youtube ▪ Instagram

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine?ref_type=bookmark
https://twitter.com/NBUkraine
https://www.flickr.com/photos/134562672@N08
https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3SHrFwwyb0AceOgHQ
https://www.instagram.com/national_bank_of_ukraine/

