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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів
фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків),
визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів,
що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.
Страховик - юридична особа, яка приймає на себе за умовами договору страхування за
певну винагороду (страховий платіж) зобов'язання відшкодувати страхувальнику або іншій
особі, на користь якої здійснене страхування, збитки, які виникли в результаті настання
страхових випадків, передбачених Правилами.
Страхувальники - юридичні особи або дієздатні фізичні особи, які уклали із
Страховиком договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства
України.
Вигодонабувачі - фізичні або юридичні особи, які можуть зазнати збитків в результаті
настання страхових випадків та призначені страхувальником в договорі страхування для
отримання страхового відшкодування.
Договір страхування - письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з
якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити
виплату страхового відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі
страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу,
виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у
визначені строки та виконувати інші умови договору.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок (страхова подія) - подія, передбачена договором страхування або
законодавством, яка відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити
виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику (третім особам) або
Вигодонабувачу.
Страхове покриття - страхові ризики, щодо яких укладено договір страхування та з
настанням яких страховик зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування згідно з
умовами договору страхування.
Страхова виплата (страхове відшкодування) - грошова сума, яка виплачується
страховиком за умовами договору страхування при настанні страхового випадку.
Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик, відповідно до умов страхування,
зобов'язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку
страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування.
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором
страхування. Франшиза може встановлюватись як в абсолютному значенні, так і у відсотках від
страхової суми та використовуватись як до загальної страхової суми, так і до страхової суми по
кожному окремому об'єкту страхування, в залежності від умов договору страхування.
Умовна франшиза - страховик не несе відповідальності за збитки, що не перевищують
розміру франшизи, та зобов'язаний відшкодувати збитки повністю, якщо їх розмір перевищує
розмір встановленої франшизи.
Безумовна франшиза - страховик зобов'язаний відшкодувати збитки за вирахуванням
встановленої франшизи.
Заява на страхування - документ, який заповнюється страхувальником і свідчить про
його намір укласти договір страхування, а також містить основну інформацію, необхідну для
укладення договору страхування.
Заява на виплату страхового відшкодування - документ, який заповнюється
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страхувальником і висловлює його бажання одержати страхове відшкодування.
Компетентні органи - офіційні органи, до компетенції яких належить ліквідація
наслідків страхових подій, розслідування причин їх виникнення, винесення офіційних
роз'яснень з питань, що мають відношення до страхового випадку, та висновки яких згідно
чинного законодавства є необхідними та достатніми доказами для визначення події як
страхового випадку (наприклад, міліція, пожежна охорона, гідрометеослужба, швидка медична
допомога тощо).
Страховий акт - документ, який складається страховиком у формі, що визначена
страховиком, який кваліфікує подію як страховий або не страховий випадок, та в якому
зафіксований розмір завданих збитків і сума страхового відшкодування.
Позичальник - суб’єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування
грошові кошти на умовах повернення, платності, строковості.
Кредитор – суб’єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб’єкту
господарської діяльності (Позичальнику) у тимчасове користування на умовах визначених
законодавством.
Кредит - це грошові кошти, які надаються Кредитором у користування юридичним та
фізичним особам (надалі - Позичальники) на умовах забезпеченості, повернення, строковості,
платності та цільового характеру використання. Строк, розмір процентів та інші умови
кредитування визначаються кредитним договором, укладеним між Кредитором та
Позичальником.
Відсотки (проценти) — доход, який сплачується (нараховується) Позичальником на
користь Кредитора у вигляді плати за користування отриманими в користування на визначений
строк грошовими коштами. Відсотки встановлюються на договірний основі (процентна ставка
обумовлюється кредитним договором).
Застава - спосіб забезпечення зобов’язань. Кредитор (Заставодержатель) має право в
разі невиконання Позичальником (Заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання
використовувати заставлене майно (або інші активи) із метою отримання його вартості. Застава
виникає в силу договору або закону.
Третіми особами, в рамках цих Правил, та щодо договорів страхування
відповідальності Позичальника за непогашення кредиту, вважаються Кредитори, з якими
Позичальник уклав відповідний кредитний договір.
Терміни, що не обумовлені даними Правилами, визначаються Законом України "Про
страхування". Якщо значення будь-якого терміну (найменування або поняття) не обумовлено
цими Правилами та не може бути визначено, виходячи із законодавства, то таке найменування
або поняття використовується у своєму звичайному лексичному значенні.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила "Добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності
позичальника за непогашення кредиту)" (надалі - Правила) розроблені відповідно до Закону
України «Про страхування» №85/96-ВР від 07.03.96р. із змінами та доповненнями, та інших
законодавчих і підзаконних актів України.
1.2. На підставі цих Правил ЗАТ "СК "АРСЕНАЛ-ДНЕПР" (далі - Страховик) укладає
договори добровільного страхування кредитів, а також договори страхування відповідальності
позичальника за непогашення кредитів (далі - Договори страхування) з юридичними та
дієздатними фізичними особами (далі - Страхувальники).
1.3. Згідно із Законом України "Про страхування", Законом України "Про захист прав
споживачів" зі змінами та доповненнями, Цивільним законодавством України та іншими
підзаконними актами ці Правила регулюють відносини між Страховиком і Страхувальником із
приводу:
- добровільного страхування ризику завдання збитків Страхувальнику внаслідок
невиконання (неналежного виконання) зобов’язань Позичальника щодо повноти та своєчасного
повернення кредиту на умовах, передбачених кредитним договором;
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- добровільного страхування ризику настання відповідальності Страхувальника
внаслідок невиконання (неналежного виконання) ним зобов’язань щодо повноти та своєчасного
погашення кредиту на умовах, передбачених кредитним договором.
1.4. Дані Правила регулюють умови та порядок укладання Договору страхування.
1.4.1. За Договором добровільного страхування кредитів Страховик зобов’язується за
обумовлений в Договорі страхування платіж (внесок) при настанні передбаченої Договором
страхування події (страхового випадку) відшкодувати Страхувальнику заподіяні внаслідок цієї
події збитки (сплатити страхове відшкодування) в межах обумовленої Договором страхування
страхової суми. Конкретні межі відповідальності Страховика встановлюються Договором
страхування.
1.4.2. За Договором добровільного страхування відповідальності позичальника за
непогашення кредиту Страховик зобов’язується за обумовлений в Договорі страхування платіж
(внесок) при настанні передбаченої Договором страхування події (страхового випадку)
відшкодувати особам (кредиторам) заподіяні внаслідок цієї події збитки (сплатити страхове
відшкодування) в межах обумовленої Договором страхування страхової суми. Конкретні межі
відповідальності Страховика встановлюються Договором страхування.
1.5. За згодою Сторін до Договору страхування можуть бути включені інші умови, які не
суперечать чинному законодавству України та відповідають цим Правилам.
1.6. Умови що містяться в даних Правилах, можуть бути змінені (виключені або
доповнені) в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
2.1. Предметом договору страхування за договором добровільного страхування кредитів
є майнові інтереси Страхувальника, пов’язані із збитками, які завдані Страхувальнику
внаслідок невиконання (або неналежного виконання) Позичальником своїх обов’язків,
передбачених кредитним договором між Позичальником та Страхувальником (Кредитором)
щодо своєчасного, повного повернення ним кредитів та відсотків за користування ними.
2.2. Предметом договору страхування за договором добровільного страхування
відповідальності позичальника за непогашення кредиту є майнові інтереси, пов’язані із
відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особам (кредиторам) внаслідок
невиконання (або неналежного виконання) Страхувальником своїх обов’язків, передбачених
кредитним договором, укладеним між відповідною особою (Кредитором) та Страхувальником
(Позичальником) щодо своєчасного, повного повернення ним кредитів та відсотків за
користування ними.
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА
3.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
3.2. Розмір страхової суми встановлюється при укладенні Договору страхування за
домовленістю сторін. Розмір страхової суми не може перевищувати суми кредиту та процентів,
передбачених кредитним договором.
3.3. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі
страхових випадків, договору страхування у цілому.
3.4. При визначенні розміру страхового платежу, який підлягає до сплати по Договору
страхування Страховик застосовує страхові тарифи, які визначають розмір внеску з одиниці
страхової суми, з урахуванням предмету договору страхування і характеру страхового ризику.
3.5. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з договором страхування.
3.6. Договір страхування набуває чинності з моменту надходження першого страхового
платежу на поточний рахунок чи до каси Страховика, якщо інше не передбачено Договором
страхування
3.7. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
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період страхування.
3.8. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі
відповідної статистики настання страхових випадків.
Страховий тариф при страхуванні кредитів (відповідальності позичальника за
непогашення кредиту) визначається з урахуванням:
 кредитоспроможності Позичальника; виду і характеру діяльності Позичальника;
 наявності товарно-матеріальних цінностей або іншого майна, які можуть стати
забезпеченням права регресних вимог Страховика в разі настання страхового випадку
та здійснення виплати страхового відшкодування, якщо Страхувальником виступає
кредитор;
 цільового призначення кредиту та інших істотних умов, передбачених кредитним
договором, які дають можливість оцінити ймовірність настання страхового випадку та
розмір можливих збитків.
Базові страхові тарифи наведено у Додатку №1 до цих Правил. Конкретний розмір
страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою сторін.
3.9. За Договором страхування може бути передбачена франшиза (умовна та/або
безумовна). Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з
Договором страхування. Порядок та умови застосування франшизи визначаються в договорі
страхування за згодою сторін. Франшиза визначається за згодою сторін при укладанні Договору
страхування у відсотках від страхової суми, або в абсолютному розмірі.
3.10. Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право вносити
платежі лише у грошовій одиниці України, а страхувальник-нерезидент - у іноземній вільно
конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
3.11. Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до
укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється
відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання.
3.12. Страхова виплата здійснюється тією валютою, яка передбачена договором
страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ
ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ.
4.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
4.2. Страховим ризиком за цими Правилами є:
за договором добровільного страхування кредитів - ризик збитків (майнових втрат)
Страхувальника, пов’язаний з невиконанням (неналежним виконанням) Позичальником своїх
обов’язків, передбачених кредитним договором між Позичальником та Страхувальником
(Кредитором).
за договором добровільного страхування відповідальності позичальника за непогашення
кредитів - ризик відповідальності, пов’язаної з відшкодуванням Страхувальником заподіяної
ним шкоди особам (кредиторам), пов’язаної з невиконанням (неналежним виконанням)
Страхувальником (Позичальником) своїх обов’язків, передбачених кредитним договором,
укладеним між Страхувальником (Позичальником) та такими особами (Кредиторами).
4.3. Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування або законодавством,
яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової
суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.
4.4. Страховим випадком за цими Правилами є:
4.4.1. За договором добровільного страхування кредитів - невиконання (неналежне
виконання) Позичальником своїх обов’язків перед Страхувальником, передбачених кредитним
договором, а саме:
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 неповернення або часткове неповернення Позичальником кредиту у встановлені
кредитним договором строки;
 невиплата або часткова невиплата Позичальником в установлені кредитним
договором строки процентів за користування кредитом;
При настанні страхового випадку Страховик сплачує Страхувальнику обумовлене
Договором страхування страхове відшкодування.
4.4.2. За договором добровільного страхування відповідальності позичальника за
непогашення кредитів – факт виникнення відповідальності Страхувальника, пов’язаної з
відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди внаслідок невиконання (неналежне
виконання) Страхувальником (Позичальником) своїх обов’язків перед особами (кредиторами),
передбачених кредитним договором, а саме:
 неповернення або часткове неповернення Страхувальником кредиту у встановлені
кредитним договором строки;
 невиплата або часткова невиплата Страхувальником в установлені кредитним
договором строки процентів за користування кредитом;
При настанні страхового випадку Страховик сплачує Страхувальнику (Вигодонабувачу)
обумовлене Договором страхування страхове відшкодування.
4.5. Договір страхування за згодою сторін та не в супереч чинному законодавству може
бути укладений на умовах обмеженого набору причин та обставин настання страхового
випадку.
4.6. Якщо інше особливо не зазначене в договорі страхування та за згодою сторін,
Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування при настанні страхових випадків
внаслідок:
4.6.1. ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;
4.6.2. військових дій, маневрів, або інших військових заходів;
4.6.3. громадянської війни, народних заворушень, локаутів та страйків;
4.6.4. дій або бездій посадових осіб Страхувальника, що призвели до настання
страхового випадку;
4.6.5. конфіскації, націоналізації та інших заходів політичного характеру, які
здійснюються згідно розпоряджень військової чи цивільної влади;
4.6.6. невиконання Страхувальником зобов’язань, покладених на нього Договором
страхування;
4.6.7. повідомлення Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт
страхування;
4.6.8. встановлення судовими або слідчими органами факту змови між Страхувальником
та Позичальником (кредитором) щодо непогашення кредиту та/або процентів по кредиту;
4.6.9. навмисного злочину, протиправних дій з боку персоналу Страхувальника, що
призвело до настання страхового випадку;
4.6.10. зміни умов кредитного договору без погодження із Страховиком;
4.6.11. протизаконних дій (бездій) державних органів, органів місцевого самоврядування
або посадових осіб цих органів, в тому числі внаслідок видання вищевказаними органами та
посадовими особами документів, які не відповідають чинному законодавству України;
4.6.12. ненадання Страхувальником документів, необхідних для з’ясування причин
настання страхового випадку і складання страхового акту без поважних на це причин.
4.7. Якщо інше особливо не зазначене в договорі страхування, Страховиком не
відшкодовуються непрямі збитки Страхувальника - витрати на сплату Страхувальником
штрафів, пені, втрати внаслідок інфляції різниці у курсах валют та інші непрямі збитки
Страхувальника.
4.8. Включення в Договір страхування умов, перелічених в пунктах 4.6.2., 4.6.4. - 4.6.5.
та 4.6.11. цих Правил, можливе шляхом передбачення у Договорі страхування додаткових умов
та збільшення страхового тарифу (тобто розміру платежу), що окремо обговорюється в
кожному конкретному Договорі страхування за згодою сторін.
6

Закрите акціонерне товариство “Страхова компанія “АРСЕНАЛ - ДНЕПР”

4.9. Договором страхування, за згодою сторін та не в супереч чинному законодавству
можуть бути передбачені також інші виключення із страхових випадків та обмеження
страхування, що зазначаються в такому договорі страхування.
5. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
5.1. Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою сторін. Строк дії
договору може бути встановлений до одного року, на один рік, або на строк більше одного
року, та зазначається в такому договорі страхування за згодою сторін. Строк дії Договору
страхування, як правило, встановлюється згідно з строком дії кредитного договору без
урахування змін та/або доповнень до нього.
5.2. Страхувальник не повинен включати в кредитний договір умови про продовження
строку, який встановлено для повернення кредиту та сплати відсотків. В разі необхідності
продовження цього строку Страхувальник зобов’язаний до настання строку платежу по кредиту
мати попередню згоду Страховика. Без такої згоди дія Договору страхування припиняється з
моменту внесення змін до кредитного договору.
5.3. В разі продовження Страхувальником строку дії кредитного договору, при згоді
Страховика, укладається додаткова угода до діючого Договору страхування про продовження
строку дії Договору страхування.
5.4. Зобов’язання Страховика за Договором страхування виникають з моменту сплати
Страхувальником першого страхового внеску, якщо це передбачено Договором страхування.
Днем сплати страхового внеску вважається день надходження грошових коштів на рахунок
Страховика.
Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу,
якщо інше не передбачено Договором страхування.
5.5. Договір страхування, укладений відповідно до цих Правил, діє на території України,
якщо інше особливо не зазначено в Договорі страхування за згодою сторін та не в супереч
чинному законодавству.
6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
6.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає страховику письмову
заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти
договір страхування (при цьому укладання письмової заяви не є обов’язковим).
6.2. При укладанні договору страхування Страховик має право запросити у
Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки Страховиком страхового
ризику.
6.3. Факт укладення Договору страхування може бути посвідчено страховим полісом, що
є формою Договору страхування.
6.4. При укладенні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити
Страховика про всі відомі Страхувальнику обставини, які мають суттєве значення для
визначення ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків в разі його
настання.
Суттєві обставини - це обставини, які обумовлені Страховиком у Заяві на страхування
(якщо така укладається письмово), Договорі страхування або його письмовому запиті на адресу
Страхувальника при укладенні Договору страхування.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
7.1. Страхувальник має право:
7.1.1. вимагати здійснення Страховиком виплати страхового відшкодування в разі
настання страхового випадку відповідно до умов Договору страхування;
7.1.2. достроково припинити дію Договору страхування на умовах цих Правил та
Договору страхування;
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7.1.3. вносити (за згодою Страховика) зміни в умови Договору страхування (якщо в
ньому не визначено інше), які стосуються строку страхування та розміру страхової суми (у разі
зміни умов кредитного договору).
7.1.4. При втраті Страхувальником Договору страхування (страхового полісу) у період
його дії Страхувальник має право отримати дублікат. Після видачі дублікату загублений
Договір страхування вважається недійсним і виплати по ньому не здійснюються.
7.2. Страхувальник зобов’язаний:
7.2.1 Своєчасно вносити страхові платежі.
7.2.2. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.
7.2.3. При укладенні договору страхування повідомити страховика про інші чинні
договори страхування щодо цього предмета договору;.
7.2.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку.
7.2.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом 3-х робочих
днів, якщо тільки інший строк не передбачений договором страхування та за згодою сторін.
7.2.6. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страхувальника.
7.3. Страховик має право:
7.3.1. отримувати від Страхувальника і перевіряти всю інформацію, необхідну для
визначення ступеню ризику, а також контролювати виконання Страхувальником умов
Договору страхування;
7.3.2. перевіряти цільове використання кредиту;
7.3.3. самостійно з’ясовувати причини і обставини настання страхового випадку, а також
визначати розміри збитків;
7.3.4. при наявності сумнівів в причинах настання страхового випадку, відстрочити
виплату до отримання підтвердження цих причин відповідними органами на строк, що не
перевищує 3 місяці із моменту надання Страхувальником заяви про виплату страхового
відшкодування;
7.3.5. достроково припинити дію Договору страхування на умовах цих Правил та
Договору страхування;
7.3.6. у разі, якщо з приводу страхового випадку органами слідства провадяться
розслідування або ведеться судовий розгляд, відстрочити виплату страхового відшкодування до
закінчення розслідування і винесення рішення або вироку суду.
7.4. Страховик зобов’язаний:
7.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
7.4.2. протягом 2-х робочих днів після отримання від Страхувальника письмової заяви повідомлення про настання страхового випадку, вжити заходи щодо оформлення всіх
необхідних документів для виплати страхового відшкодування;
7.4.3. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату
страхового відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування)
шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами
договору страхування або законом;
7.4.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання страховому випадку або зменшенню збитків, якщо це передбачено
умовами Договору страхування;
7.4.5. тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, крім
випадків, передбачених чинним законодавством України;
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
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Страховика.
7.5. Умовами Договору страхування, за згодою сторін та не в супереч чинному
законодавству, можуть бути передбачені також інші права та обов’язки сторін.
8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.
8.1. В разі настання страхового випадку, передбаченого цими Правилами та Договором
страхування, Страхувальник зобов’язаний:
8.1.1. Негайно, але у будь-якому разі не пізніше 3-х днів (за винятком вихідних та
святкових), якщо інший строк не встановлено умовами Договору страхування, повідомити
Страховика або його представника, способом, який зазначено у Договорі страхування.
8.1.2. За рахунок власних коштів вжити розумних, ефективних та посильних заходів в
обставинах, що склалися, для зменшення можливих збитків. Витрати Страхувальника по
зменшенню збитків, які повинні бути відшкодовані Страховиком, якщо вони були необхідні або
зроблені для виконання вказівок Страховика, повинні бути відшкодовані Страховиком, навіть
якщо відповідні заходи виявилися невдалими.
8.1.3. Вжити всіх можливих заходів для з’ясування причин та наслідків страхового
випадку та надати Страховику цю інформацію.
8.1.4. Договором страхування за згодою сторін та не в супереч чинному законодавству
можуть бути передбачені також інші обов’язки Страхувальника при настання страхового
випадку.
9. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ.
9.1. При настанні страхового випадку Страховику мають бути надані всі документи,
передбачені Договором страхування, що свідчать про настання страхового випадку і про розмір
збитку. Основними з таких документів є:
 заява про настання страхового випадку;
 довідка про рух коштів з кредитного рахунку Позичальника;
 довідка про розмір фактичної заборгованості Страхувальника (Позичальника) на момент
настання страхового випадку;
 акт несплати по кредиту та/або відсотків по ньому;
 акти аудиторських перевірок фінансового стану Позичальника після факту несплати останнім
Страхувальнику кредиту та/або відсотків по ньому;
 акт, що засвідчує втрату Позичальником наявного (реального) товару, власних засобів
виробництва, що пов’язані з фактом несплати кредиту та/або відсотків по ньому;
 копії листування між Позичальником та його контрагентами, які мають відношення до цього
страхового випадку;
 копії листування між Позичальником та Страхувальником, які мають відношення до цього
страхового випадку;
 довідку про залишки коштів на розрахунковому рахунку Страхувальника (Позичальника);
 копія рішення суду, яке має відношення до цього страхового випадку;
 копії листування між Страхувальником і судом, які мають відношення до цього страхового
випадку;
 усі інші документи, що зазначені в Договорі страхування за згодою сторін, та які дають змогу
встановити факт настання страхового випадку та встановити розміри збитків, які підлягають
відшкодуванню.
9.2. Повний перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та
розмір збитків визначаються в Договорі страхування за згодою сторін, що не суперечить
чинному законодавству.
10. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ.
9
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ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ АБО ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ.
10.1. Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться
Страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви Страхувальника (його
правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта
(аварійного сертифіката), який складається Страховиком або уповноваженою ним особою
(аварійним комісаром) у формі, що визначається Страховиком. Страховий акт складається
Страховиком після отримання ним всіх необхідних документів по страховому випадку та
узгодження остаточного розміру завданого збитку.
10.2. Після отримання заяви або повідомлення про страховий випадок Страховик
зобов’язаний:
10.2.1. З’ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити
розмір своєї відповідальності та розмір збитку.
10.2.2. Зробити розрахунок суми страхового відшкодування.
10.2.3. Здійснити виплату страхового відшкодування в строк, встановлений Договором
страхування.
10.3. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою,
кваліфікація якої підтверджена у встановленому чинним законодавством порядку. При
необхідності Страховик запитує відомості, які пов’язані зі страховим випадком, у
правоохоронних органів, медичних установ, інших установ та організацій, які володіють
інформацією про обставини страхового випадку.
10.4. Страхове відшкодування виплачується в межах страхової суми, визначеної
Договором страхування.
10.5. В разі настання страхового випадку конкретний розмір збитків встановлюється
Страховиком на підставі отриманих документів та згідно до умов Договору страхування.
10.6. Остаточний розмір страхового відшкодування встановлюється після вирахування із
встановленого розміру збитків франшизи (якщо вона передбачена в Договорі страхування), та
сум, які надійшли до Страхувальника (Вигодонабувача) від позичальника (Страхувальника) та
інших осіб після настання страхового випадку в залік погашення кредитної заборгованості.
10.7. Якщо в момент, коли настав страховий випадок, по відношенню до предмету
страхування, зазначеного в Договорі страхування, діяли інші договори добровільного
страхування стосовно того ж предмету страхування, що і в Договорі страхування, Страховик
виплачує відшкодування пропорційно, в частині, яка припадає на його долю згідно з
принципом сприяння по сукупній відповідальності. При цьому загальна сума страхового
відшкодування, виплачена усіма Страховиками, не може перевищувати обсягу збитку, який
фактично завданий Страхувальнику (Вигодонабувачу).
10.8. Договором страхування може бути передбачено, що якщо по факту, який став
причиною настання страхового випадку ведеться кримінальна справа або розпочато судовий
процес, прийняття рішення про виплату страхового відшкодування може бути відстрочено до
закінчення розслідування і судового розгляду та прийняття рішення або встановлення
відсутності вини Страхувальника. Договором страхування може бути передбачено, що
Страховик має право здійснити виплату частини страхового відшкодування у розмірі певного
відсотка від належної суми відшкодування у випадку, коли розслідування чи судовий процес
ще не завершено.
10.9. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходять всі права
вимоги Страхувальника до особи, винної у заподіянні збитків в межах виплаченої Страховиком
суми страхового відшкодування.
10.10. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат або страхового
відшкодування є:
10.10.1 Навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на
дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної
10
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оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової
репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір
страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
10.10.2 Вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на користь
якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
10.10.3 Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку;
10.10.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за майновим
страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;
10.10.5 Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку
без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
10.10.6 Інші випадки, передбачені законом.
10.11. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону.
11. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ.
11.1. При надходженні до Страховика письмової заяви про виплату страхового
відшкодування Страховик зобов’язаний протягом 15-ти робочих днів після одержання всіх
необхідних документів, якщо інший строк не зазначений в Договорі страхування за згодою
сторін, прийняти рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування.
11.2. При прийнятті рішення про виплату страхового відшкодування здійснити виплату
страхового відшкодування протягом 15-ти робочих днів із дня прийняття рішення про виплату.
Договором страхування за згодою сторін та не в супереч чинному законодавству може
бути передбачений інший строк здійснення Страховиком страхової виплати. При порушенні
цього строку Страховик сплачує пеню в розмірі, обумовленому в Договорі страхування. Днем
виплати страхового відшкодування вважається день списання коштів з розрахункового рахунку
Страховика.
11.3. При відмові у виплаті страхового відшкодування Страховик повідомляє про це
Страхувальника (Заявника) у письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням причин відмови
протягом 5-ти робочих днів після прийняття рішення про відмову, якщо Договором
страхування за згодою сторін та не в супереч чинному законодавству не передбачений інший
строк.
12. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
12.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а
також у разі:
12.1.1. закінчення строку дії Договору страхування;
12.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
12.1.3. несплаті Страхувальником страхових платежів у встановлені в Договорі
страхування строки;
12.1.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи за винятком випадків, передбачених
Законом України "Про страхування";
12.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
12.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
12.1.7. з ініціативи Страхувальника згідно з умовами цих Правил та Договору
страхування;
12.1.8. з ініціативи Страховика згідно з умовами цих Правил та Договору страхування;
12.1.9. в інших випадках, передбачених законодавством України.
12.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
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Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
12.3. Страхувальник має право достроково припинити дію Договору страхування з
повідомленням Страховика не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії Договору
страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
В цьому разі Страховик повертає Страхувальнику платежі за період, який залишився до
закінчення дії Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат страхового
відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.
Якщо вимога Страхувальника зумовлена порушенням Страховиком умов Договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі (внески)
повністю.
12.4. За вимогою Страховика Договір страхування може бути припинено достроково,
якщо це передбачено умовами Договору страхування, з повідомленням про це Страхувальника
не менш ніж за 30 днів до дати припинення дії Договору страхування та поверненням повністю
сплачених Страхувальником страхових премій. Якщо вимога Страховика пов’язана з
порушенням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає
Страхувальнику сплачені ним страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
Договору страхування з вирахуванням витрат на ведення справи, визначених нормативом у
розмірі страхового тарифу, та виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим
Договором страхування.
12.5. Сума, що повертається на умовах пунктів 12.3-12.4. цих Правил, виплачується
Страхувальнику. З моменту виплати цієї суми дія Договору страхування припиняється.
12.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі за умови дострокового припинення дії Договору страхування.
12.7. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у випадках,
передбачених Цивільним кодексом України. Відповідно до цих Правил, та згідно до Закону
України „Про страхування” договір страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню
також у разі:
1) якщо його укладено після страхового випадку;
2) якщо предметом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі
судового вироку або рішення, що набуло законної сили.
12.8. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.
13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
11.1. Спори, що пов’язані із дією Договору страхування, вирішуються в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
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Додаток №1
до Правил добровільного страхування кредитів
(у тому числі відповідальності позичальника
за непогашення кредиту)

СТРАХОВІ ТАРИФИ
1. В Таблиці 1 наведені базові річні страхові тарифи з добровільного страхування кредитів
(включаючи відповідальність позичальника за непогашення кредиту).
Таблиця 1
Страховий
№
тариф
Ризики
п/п
(у % до
страхової суми)
1.
Ризик збитків (майнових втрат) Страхувальника, пов’язаний з
невиконанням (неналежним виконанням) Позичальником своїх
3
обов’язків, передбачених кредитним договором між Позичальником
та Страхувальником (Кредитором).
2.
Ризик
відповідальності,
пов’язаної
з
відшкодуванням
Страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам
(кредиторам), пов’язаної з невиконанням (неналежним виконанням)
3.5
Страхувальником (Позичальником) своїх обов’язків, передбачених
кредитним договором між Страхувальником (Позичальником) та
третіми особами (Кредиторами)
2. Страховик при визначенні розміру страхової премії вправі застосовувати підвищуючи
чи понижуючи коефіцієнти до базових страхових тарифів у залежності від різноманітних
факторів, що впливають на рівень ризику. Допускається використання корегуючи коефіцієнтів,
що знаходяться в діапазоні 0,05 – 8,0.
Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою
сторін.
3. В залежності від величини франшизи застосовуються корегуючі коефіцієнти згідно
таблиці 2:
Таблиця
2
Корегування тарифу за франшизою
Франшиза (% від страхової суми)
Коефіцієнт
0-0,1
1,15
0,1-0,5
1,00
0,5-1,0
0,95
1,0-3,0
0,90
3,0 та більше
0,85
4. При укладанні договору страхування на строк до одного року розмір страхового тарифу
розраховується виходячи з розміру річного страхового тарифу на підставі наведеної нижче
таблиці 3 (при цьому неповний місяць дії договору страхування рахується за повний).
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Таблиця 3
Таблиця короткостроковості
(показник коефіцієнту короткостроковості в % від річного страхового тарифу)
Строк
страху
-вання
К

1 міс.

2 міс.

25

40

3 міс.
50

4 міс.
60

5 міс.
65

6 міс.
70

7 міс.
75

8 міс.
80

9 міс.
85

10
міс.

11
міс.

90

95

Норматив витрат на ведення справи встановлюється в розмірі до 30% від суми
страхових внесків та зазначається в договорі страхування, але в будь-якому разі не більше
30% від суми страхових внесків.

Актуарій

С.В. Шелест
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