
 

 

 

 

 

 

 

вих. № 215  

від 28 лютого 2019 р. 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг  

___________________________________________ 

01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3 

 

 

Пояснення щодо допущенних помилок 

 в звітних даних ТДВ СК «Кредо» за 2018 рік (звітний період) 

 

У відповідності до Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого  

Розпорядження № 39 від 03.02.2004 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг від 04 вересня 2018 року № 1521 (надалі - Порядок) 

Товариством з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Кредо», код ЄДРПОУ 

13622789 (далі – ТДВ СК «Кредо») на адресу Нацкомфінпослуг в електронній формі 26.02.2019 

р. були направлені звітні дані страховика ТДВ СК «Кредо» за 2018 звітний рік. 

28.02.2019 року ТДВ СК «Кредо» було самостійно виявлена помилка та внесені додаткові 

уточнення в Пояснювальній записці ТДВ СК «Кредо» за 2018 звітний рік, а саме: 

1. В рядку 180 «Максимальна страхова сума за окремим об’єктом страхування (за 

окремою застрахованою особою)» Розділу 4 «Показники діяльності з видів обов’язкового 

страхування за 2018 рік» Пояснювальної записки до звітних даних страховика за 2018 звітний 

рік помилково в графі «авіаційне страхування цивільної авіації» та графі «усього» замість суми 

7000,00 тис. грн. зазначили 255261,70 тис. грн. 

Зазначена помилка викликана тим, що договір обов’язкового страхування 

сертифікованих суб’єктів наземного обслуговування за шкоду, заподіяну третім особам містить 

загальну страхову суму за договором (255 261, 70 тис. грн. ), а також єдиний комбінований ліміт 

за одним страховим випадком (7000,00 тис. грн.).  

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про страхування» страхова сума може бути 

встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, договору страхування 

в цілому. 

Відповідно до п.3 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування 

цивільної авіації, затвердженого Постановою КМУ № 676 від 06.09.2017 р. єдиний 

комбінований ліміт – це максимальна страхова сума, у межах якої страховик зобов’язаний 



здійснити виплату за сукупністю позовів третіх осіб, пасажирів, вантажовласників стосовно 

одного страхового випадку. 

 

2. ТДВ СК «Кредо» додані пояснення в підпункт 6) пункту 1. «Пояснення щодо окремих 

показників річної звітності» Розділу 1 Пояснювальної записки до звітних даних страховика за 

2018 рік, щодо не включення грошових коштів, розміщених на депозитних рахунках 

Товариства, що знаходяться в заставі АТ «Ощадбанк», на загальну суму 15 600 000,00 грн. – в 

суму прийнятних активів, яка використовується для розрахунку нормативу платоспроможності 

та достатності капіталу згідно розпорядження Нацкомфінпослуг №850 від 07.06.2018р. 

 

Відповідно до пункту 9 Порядку складання звітних даних страховиків у разі самостійного 

виявлення страховиком помилок, що містяться в раніше поданій ним до Нацкомфінпослуг 

проміжній або річній звітності, він має право подати виправлену звітність у формі коригуючого 

звіту з долученням до нього пояснень із зазначенням причин допущення помилок та інформації 

щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких було допущено помилки, протягом десяти 

календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності. 

 

Враховуючи вищевикладене, ТДВ СК «Кредо» надсилає на адресу Нацкомфінпослуг 

коригуючий звіт за 2018 р., а також ці пояснення. 

 

Генеральний директор 

ТДВ СК «Кредо»        В.В. Кривцун 

 

Головний бухгалтер       Л.В. Коваль  

 

 


