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Зміни та доповнення до Правил добровільного страхування фінансових ризиків 18

1. Доповнити терміни та визначення Правил добровільного страхування фінансових ризиків
Леї 8. виклавши їх в наступній редакції:

документація щодо умов проведення публічних«Тендерна документація
закупівель, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного
доступу на веб-порталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках.
Тендерна документація не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав.

Тендерна пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота),
яку учасник подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації.

Договір про закупівлю - договір, що укладається між замовником і учасником за
результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання
робіт або набуття права власності на товари.

Забезпечення виконання договору про закупівлю
виконання зобов’язань учасника перед замовником за договором про закупівлю.»

надання забезпечення

2. Доповнити п.3.1. Розділу 3 Правил добровільного страхування фінансових ризиків 18
підпунктами 3.1.11. - 3.1.12., виклавши їх в наступній редакції:

0.1.11.
документації, а саме:
3.1.11.1. відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але
до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
3.1.11.2. непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про
закупівлю;
3.1.11.3. ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті
17 Закону України “Про публічні закупівлі”, документів, що підтверджують відсутність
підстав, передбачених статтею 17 Закону України “Про публічні закупівлі”;
3.1.11.4. ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про
закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого
забезпечення передбачено тендерною документацією.
3.1.12. В залежності від умов страхування конкретний перелік страхових ризиків, вказаних в

кожним окремим Договором страхування визначається
Страхувальником та Страховиком та зазначається в Договорі страхування.»

невиконання або неналежне виконання Страхувальником вимог тендерної

3.1.11.1.-3.1.11.4. запп.
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Прошнуровано та пронумеровано £ акп.
# #

Зареєстровані Національною комісією,що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг відповідно до Розпорядження 1456 від
21.08.2018 р.

Голова правління
ПрАТ "СК "ПРЕСТИЖ" Є.В. Бридун



I
НАЦІOHАЛЬЄA KOMICM ,

ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

а/, o f . 2п f f м. Кеда

Про реєстрацію ПРИВАТНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ПРЕСТИЖ» змін та доповнень до
правил добровільного страхування

За результатами розгляду листа ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» про реєстрацію змін та
доповнень до правил добровільного страхування від 24.07.2018 07-24-0094
(вх. від 25.07.2018 П 2514), відповідно до пункту 3 частини першої статті 28
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», частини третьої статті 17 Закону України «Про
страхування», на підставі підпункту 62 пункту 4 Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 1070, Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 07,12.2016 913, Характеристики та
класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 09.07.2010 565, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
16.11.2010 за 1119/18414, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Зареєструвати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (код за ЄДРПОУ 38272117;
місцезнаходження: 03142, м. Київ, вулиця Василя Стуса, 35/37) (далі -
Товариство) зміни та доповнення до Правил добровільного страхування
фінансових ризиків.
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Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії
забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайтІ
Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет.

2.

3 . Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Нацкомфінпослуг Максимчук О.В.

Голова Комісії І. Пашко

Протокол '-УЛ засідання
Комісії від Л'/ . ОІЇ. ЛОУЛ*

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення Комісії


