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1. Доповнити Правила “Добровільного страхування кредитів (у тому числі
відповідальності позичальника за непогашення кредиту)”, зареєстровані Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 02.10.2007р. за № 1672023,
розділом 14 “Особливі умови” у наступній редакції:
«14. ОСОБЛИВІ УМОВИ
14.1. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії Договору страхування:
14.1.1. Договором страхування може бути передбачено, що в період дії Договору
страхування Страхувальник зобов’язаний протягом трьох робочих днів, якщо інший строк
не передбачений умовами Договору страхування, повідомити Страховика про значні зміни,
які стали йому відомі в обставинах, що були представлені Страховику при укладенні
Договору, якщо ці зміни можуть суттєво впливати на збільшення страхового ризику (зміна
обставин визнається суттєвою, коли вони змінилися настільки, що, якби Сторони мали
змогу це передбачити, то Договір взагалі не було б укладено, або було б укладено на значно
інших умовах).
Договором страхування можуть також бути передбачені конкретні зміни, при настанні
яких Страхувальник зобов’язаний вжити вищезазначених заходів, що не суперечить закону.
14.1.2. Договором страхування може бути передбачено, що після отримання від
Страхувальника повідомлення про зміни ступеня ризику, Страховик має право видавати
Страхувальнику відповідні письмові рекомендації або ініціювати внесення змін в цей
Договір. Якщо Страхувальник в обговорений строк не повідомив про зміну ступеня ризику,
не виконав отриманих рекомендацій Страховика або відмовився прийняти зміни в цей
Договір, ініційовані Страховиком у зв'язку зі зміною ступеня ризику, то при настанні
страхового випадку Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати, якщо
на настання страхового випадку вплинуло або могло вплинути збільшення ступеня
страхового ризику, про яке Страхувальник не повідомив Страховику або в зв'язку з яким
Страхувальник не виконав рекомендацій Страховика або відмовився внести зміни в цей
Договір.
14.1.3. Договором страхування може бути передбачено, що у разі, якщо з’ясується, що
дії Страхувальника, які призвели до настання страхового випадку, мали протиправний
характер, Страховик має право вимагати дострокового припинення дії Договору
страхування та повернення фактично здійснених страхових виплат, до яких призвели ці дії.
14.1.4. Сторони Договору страхування залишають за собою право відкласти повністю
або частково виконання обов'язків по Договору страхування, укладеному на підставі даних
Правил, у випадку введення особливого положення та інших надзвичайних заходів,
об'явлених в установленому порядку, а також у випадку виникнення непереборних сил (до
непереборних сил відносяться: заколоти, революції, військові дії, стан облоги, стихійні
лиха), дії яких неможливо Сторонами запобігти або уникнути - на період дії цих обставин.»
2. Всі інші положення Правил “Добровільного страхування кредитів (у тому числі
відповідальності позичальника за непогашення кредиту)”, зареєстрованих Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 02.10.2007р. за № 1672023,
залишаються незмінними.
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