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Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2012 р. за N 1870/22182

Про внесення змін до Положення про застосування
іноземної валюти в страховій діяльності
Відповідно до статей 6 і 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N
15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", статей 44 і 45 Закону
України "Про Національний банк України", Законів України "Про страхування", "Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів", з метою подальшого врегулювання питання застосування іноземної
валюти в страховій діяльності Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до пункту 3 Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року
N 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2000 року за N 254/4475 (зі
змінами), такі зміни:
1.1. В абзаці першому слова "Моторне (транспортне) страхове бюро (далі - МТСБ)" замінити
словами "Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ)".
1.2. Підпункт 3.1 викласти в такій редакції:
"3.1. Для виплат страхового відшкодування за страховика - члена МТСБУ відповідно до
статей 4, 5 та 6 Процедурних правил міжнародної системи автомобільного страхування
"Зелена картка" (далі - Процедурні правила) або за власника та/або користувача
зареєстрованого в Україні транспортного засобу згідно зі статтею 9 Процедурних правил.
Для цього МТСБУ надає уповноваженим банкам:
копію Процедурних правил (надається одноразово), засвідчену відбитком печатки МТСБУ;
повідомлення (вимоги) про компенсацію витрат, надіслане іноземним бюро або
уповноваженою ним особою до МТСБУ відповідно до Процедурних правил;

копію договору страхування (страхового сертифіката "Зелена картка") або відомості про
договір страхування (страховий сертифікат "Зелена картка"), засвідчені відбитком печатки
МТСБУ".
1.3. У підпункті 3.2:
абзац третій виключити.
У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий уважати відповідно абзацами третім та четвертим;
у підпункті абревіатуру "МТСБ" замінити абревіатурою "МТСБУ".
1.4. У підпункті 3.3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3.3. Для виплат нерезидентам страхового відшкодування відповідно до пунктів 41.1 та 41.2
статті 41 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів" (крім випадків, передбачених підпунктом 3.1
цього пункту)";
абзаци третій та четвертий виключити.
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим.
2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома
територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання
в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного
банку України Соркіна І. В.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
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