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Внести зміни до 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, далі – Правила:
1.1. У розділі «ОСНОВНІ ТЕРМІНИ» Правил визначення термінів «Компетентні
органи», «Кредитор» та «Застава» викласти в наступній редакції:
«Компетентні органи - державні органи та/або органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, до компетенції яких належить ліквідація наслідків страхових
випадків, розслідування причин їх виникнення, винесення офіційних роз'яснень з питань, що
мають відношення до страхового випадку, та висновки яких згідно з чинним законодавством є
необхідними та достатніми доказами для визнання події як страховий (не страховий) випадок
(наприклад, органи Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, суди, відповідні органи інших держав тощо).».
«Кредитор (Кредитодавець) – суб’єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому
суб’єкту кредитних відносин (Позичальнику) у тимчасове користування на умовах, визначених
законодавством.».
«Застава - спосіб забезпечення зобов’язань. Кредитор (Заставодержатель) має право в разі
невиконання Позичальником (Заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати
задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Застава
виникає в силу договору або закону.».
1.2.

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Правил викласти в наступній редакції:

«1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. «Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності
позичальника за непогашення кредиту)» (далі - Правила) розроблені відповідно до Закону
України «Про страхування» та інших законодавчих і підзаконних актів України.
1.2. Відповідно до цих Правил ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» (далі – Страховик) укладає договори добровільного
страхування кредитів, а також договори добровільного страхування відповідальності
позичальника за непогашення кредиту (далі – Договори страхування) з юридичними та
дієздатними фізичними особами (далі – Страхувальники).
1.3. Згідно із Законом України "Про страхування" та іншими законодавчими та
підзаконними актами України ці Правила регулюють відносини між Страховиком і
Страхувальником з приводу:
- добровільного страхування ризику завдання збитків Страхувальнику (Кредитодавцю)
внаслідок непогашення або неповного погашення Позичальником кредиту та/або нарахованих за
ним відсотків;
- добровільного страхування ризику настання відповідальності Страхувальника
(Позичальника) перед Кредитодавцем за непогашення або неповне погашення кредиту та/або
нарахованих за ним відсотків, визначених у кредитному договорі.
1.4. Даний вид страхування передбачає обов'язок Страховика за встановлену Договором
страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату
страхового відшкодування відповідно до умов Договору страхування шляхом відшкодування
Кредитодавцю або іншій особі, визначеній Страхувальником у Договорі страхування
(Вигодонабувачу), збитку, понесеного ними внаслідок непогашення або неповного погашення
Позичальником суми кредиту та/або відсотків за кредит у зв'язку з невиконанням або неналежним
виконанням Позичальником зобов'язань за відповідним договором, у тому числі внаслідок
невиконання своїх зобов’язань гарантом (поручителем) за кредитним договором.
1.5. Цими Правилами визначені загальні умови і порядок здійснення добровільного
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту),
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встановлені Страховиком відповідно до вимог Закону України «Про страхування». Конкретні
умови страхування визначаються за згодою сторін при укладанні Договору страхування або
протягом дії Договору страхування до настання страхового випадку відповідно до цих Правил та
чинного законодавства України.
1.6. Умови, що містяться в Правилах, можуть бути змінені, виключені або доповнені за
письмовою згодою сторін при укладанні Договору страхування або протягом дії Договору
страхування до настання страхового випадку, за умови, що такі зміни, виключення або
доповнення не суперечать чинному законодавству України.».
1.3.
редакції:

Розділ 2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ Правил викласти в наступній

«2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов'язані із:
збитками Страхувальника (Кредитодавця) внаслідок непогашення або неповного
погашення Позичальником кредиту та/або нарахованих за ним відсотків;
відповідальністю Страхувальника (Позичальника) перед Кредитодавцем за непогашення
або неповне погашення кредиту та/або нарахованих за ним відсотків, визначених у кредитному
договорі.».
1.4. У розділі 3 ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА Правил
пункт 3.10 викласти в наступній редакції:
«3.10. Страхувальники-резиденти мають право вносити платежі згідно з укладеними
договорами страхування лише у національній валюті України. Страхувальники-нерезиденти
мають право вносити платежі згідно з укладеними договорами страхування у національній валюті
України або в іноземній валюті у випадках, передбачених законодавством України.».
1.5. У розділі 4 СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ
СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ Правил пункти 4.2 – 4.4 та підпункт
4.6.7 викласти в наступній редакції:
«4.2. Страховими ризиками за цими Правилами є:
за договором добровільного страхування кредитів - ризик понесення збитку
Страхувальником (Кредитодавцем) або іншою особою, визначеною Страхувальником у Договорі
страхування (Вигодонабувачем), внаслідок непогашення або неповного погашення
Позичальником суми кредиту та/або відсотків за кредит у зв'язку з невиконанням або неналежним
виконанням Позичальником зобов'язань за відповідним договором, у тому числі внаслідок
невиконання своїх зобов’язань гарантом (поручителем) за кредитним договором;
за договором добровільного страхування відповідальності позичальника за непогашення
кредиту - ризик настання відповідальності Страхувальника за заподіяний збиток Кредитодавцю
або іншій особі, визначеній Страхувальником у Договорі страхування (Вигодонабувачу),
внаслідок непогашення або неповного погашення Позичальником суми кредиту та/або відсотків
за кредит у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Позичальником зобов'язань за
відповідним договором, у тому числі внаслідок невиконання своїх зобов’язань гарантом
(поручителем) за кредитним договором.
4.3. Страховий випадок - подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася і з
настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або іншій третій особі (Вигодонабувачу).
4.4. Страховими випадками за цими Правилами є:
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4.4.1. За договором добровільного страхування кредитів – факт понесення збитку
Страхувальником (Кредитодавцем) або іншою особою, визначеною Страхувальником у Договорі
страхування (Вигодонабувачем), внаслідок непогашення або неповного погашення
Позичальником суми кредиту та/або відсотків за кредит у зв'язку з невиконанням або неналежним
виконанням Позичальником зобов'язань за відповідним договором, у тому числі внаслідок
невиконання своїх зобов’язань гарантом (поручителем) за кредитним договором.
4.4.2. За договором добровільного страхування відповідальності позичальника за
непогашення кредиту – факт настання відповідальності Страхувальника за заподіяний збиток
Кредитодавцю або іншій особі, визначеній Страхувальником у Договорі страхування
(Вигодонабувачу), внаслідок непогашення або неповного погашення Позичальником суми
кредиту та/або відсотків за кредит у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням
Позичальником зобов'язань за відповідним договором, у тому числі внаслідок невиконання своїх
зобов’язань гарантом (поручителем) за кредитним договором, встановлений рішенням суду, що
набрало законної сили, або визнаний Страхувальником добровільно за попередньою письмовою
згодою Страховика.».
«4.6.7. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору
страхування або про факт настання страхового випадку;».
1.6. У розділі 7 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН Правил підпункти 7.2.6, 7.3.4, 7.3.6,
7.4.5 та пункт 7.5 викласти в наступній редакції:
«7.2.6. Повернути Страховику виплачене страхове відшкодування (або відповідну його
частину) протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання вимоги Страховика (якщо
інший строк не передбачений Договором страхування), якщо стане відомою така обставина, що
повністю або частково позбавляє Страхувальника або Вигодонабувача права на страхове
відшкодування відповідно до законодавства України, Правил та/або умов Договору
страхування.».
«7.3.4. відстрочити прийняття рішення про виплату страхового відшкодування або відмову
у виплаті страхового відшкодування відповідно до п. 10.8 Правил
«7.3.6. відмовити у виплаті страхового відшкодування згідно з законодавством України,
Правилами та/або умовами Договору страхування;».
«7.4.5. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом;».
«7.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки
Страховика та Страхувальника, що не суперечать законодавству України. За згодою сторін та не в
супереч чинному законодавству України Договором страхування можуть бути передбачені права
та обов’язки Вигодонабувача».
1.7. Пункти 7.3 та 7.4 розділу 7 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН Правил доповнити
підпунктами 7.3.7 та 7.4.6 відповідно в наступній редакції:
«7.3.7. вимагати від Страхувальника або Вигодонабувача повернення виплаченого
страхового відшкодування (або відповідної його частини) в строк, передбачений п. 7.2.6. Правил,
якщо стане відомою така обставина, що повністю або частково позбавляє Страхувальника або
Вигодонабувача права на страхове відшкодування відповідно до законодавства України, Правил
та/або умов Договору страхування.».
4

«7.4.6. письмово повідомити Страхувальника (Вигодонабувача) про прийняття рішення
про відмову у виплаті страхового відшкодування з обґрунтуванням причин відмови у строки,
передбачені Договором страхування згідно з Правилами.».
1.8. У розділі 8 ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ Правил підпункт 8.1.1 викласти в наступній редакції:
«8.1.1. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів, якщо інший строк не встановлено умовами
Договору страхування, повідомити Страховика або його представника способом, передбаченим
Договором страхування.».
1.9. У розділі 9 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ Правил пункт 9.2 викласти в наступній
редакції:
«9.2. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір
збитків, зазначається в Договорі страхування. У разі недостатності наданих Страхувальником
(Вигодонабувачем) документів для встановлення факту, причин та обставин настання страхового
випадку та/або визначення розміру заподіяних збитків, Страхувальник (Вигодонабувач)
зобов’язаний надати всі необхідні документи на письмову вимогу Страховика.».
1.10. У розділі 10 ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ.
ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ АБО ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ Правил перший абзац пункту 10.2 та пункт 10.8 викласти в наступній
редакції:
«10.2. Після отримання заяви про настання страхового випадку та усіх необхідних
документів для встановлення факту, причин та обставин настання страхового випадку та
визначення розміру заподіяних збитків, передбачених Договором страхування згідно з розділом 9
Правил, Страховик зобов’язаний:».
«10.8. Відстрочення прийняття рішення про виплату страхового відшкодування або
відмову у виплаті страхового відшкодування.
10.8.1. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про виплату страхового
відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування, якщо:
10.8.1.1. В нього є мотивовані сумніви в правомірності вимог на одержання страхового
відшкодування або кваліфікації події «страховий випадок» або «не страховий випадок» - до
отримання роз’яснень Компетентних органів, але не більше ніж на 6 (шість) місяців з дня
одержання заяви про настання страхового випадку та всіх необхідних документів, передбачених
Договором страхування.
10.8.1.2. Відповідними органами внутрішніх справ відносно Страхувальника, особи,
відповідальність якої застрахована, третьої особи (їх представників) або за фактом події внесено
відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і ведеться розслідування обставин, що
призвели до збитків, або будь-яких неправомірних дій сторін при укладанні Договору
страхування - не більше, ніж на строки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом
України для досудового і судового закінчення розслідування і розгляду кримінального
провадження.
10.8.1.3. Страхувальник надав документи, які необхідні для прийняття рішення про
виплату страхового відшкодування, оформлені з порушенням діючих норм (відсутні номер,
печатка або дата, наявність виправлень) або якщо такі документи містять недостовірну
інформацію щодо часу, причин, обставин настання події та розміру збитків - до усунення таких
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порушень, але не більше, ніж на 6 (шість) місяців з дня одержання заяви про настання страхового
випадку та всіх необхідних документів, передбачених Договором страхування.
10.8.1.4. В інших випадках, передбачених Договором страхування, - не більше, ніж на
6 (шість) місяців з дня одержання заяви про настання страхового випадку та всіх необхідних
документів, передбачених Договором страхування.
10.8.2. Якщо в період відстрочення прийняття рішення про виплату страхового
відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування виявиться інша підстава для
відстрочення прийняття рішення з переліку, передбаченого п. 10.8.1 Правил, Страховик має право
застосувати таку підставу та загальний строк відстрочення прийняття рішення продовжується на
відповідні строки, передбачені п. 10.8.1 Правил.».
1.11. У розділі 12 УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ Правил підпункт 12.1.4 та пункти 12.3 - 12.5
викласти в наступній редакції:
«12.1.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної
особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про
страхування»;».
«12.3. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії
Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
12.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що
були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена
порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику
сплачені ним страхові платежі повністю.
12.5. У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика
обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик повертає
йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з
вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором
страхування.».
1.12. Додаток №1 до Правил викласти у новій редакції, що зазначена у Додатку №1 до
цих Змін №3 до Правил.
2.

Всі інші положення Правил залишаються незмінними.
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Додаток №1
до Змін №3 до 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
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 за страховими ризиками згідно з
Правилами.
Таблиця 1
Страховий
№
тариф
Страхові ризики
п/п
(% від
страхової суми)
1.
Ризик понесення збитку Страхувальником (Кредитодавцем) або іншою
особою, визначеною Страхувальником у Договорі страхування
(Вигодонабувачем), внаслідок непогашення або неповного погашення
Позичальником суми кредиту та/або відсотків за кредит у зв'язку з
3,0
невиконанням або неналежним виконанням Позичальником
зобов'язань за відповідним договором, у тому числі внаслідок
невиконання своїх зобов’язань гарантом (поручителем) за кредитним
договором.
2.
Ризик настання відповідальності Страхувальника за заподіяний збиток
Кредитодавцю або іншій особі, визначеній Страхувальником у
Договорі страхування (Вигодонабувачу), внаслідок непогашення або
неповного погашення Позичальником суми кредиту та/або відсотків за
3,5
кредит у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням
Позичальником зобов'язань за відповідним договором, у тому числі
внаслідок невиконання своїх зобов’язань гарантом (поручителем) за
кредитним договором.
2. Страховик при визначенні розміру страхового тарифу має право застосовувати
підвищуючі або понижуючі коефіцієнти до базових страхових тарифів у залежності від
різноманітних факторів, що впливають на ступінь страхового ризику та умов конкретного
Договору страхування. Допускається використання корегуючих коефіцієнтів, що знаходяться в
діапазоні 0,05 – 8,0.
3. В залежності від величини франшизи застосовуються корегуючі коефіцієнти згідно з
Таблицею 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
7

4. При укладанні Договору страхування на строк менше одного року розмір страхового
тарифу розраховується виходячи з розміру річного страхового тарифу з застосуванням
корегуючих коефіцієнтів згідно з Таблицею 3 (при цьому неповний місяць дії Договору
страхування рахується за повний).
Таблиця 3
Таблиця короткостроковості
Строк дії Договору
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
страхування (місяців)
Коефіцієнт

0,25

0,40

0,50

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90 0,95

5. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою
сторін на підставі цього Додатку до Правил.
6. Норматив витрат на ведення справи встановлюється в розмірі не більше 65% від
страхового тарифу та зазначається в Договорі страхування.
Актуарій

Луць А.О.
Свідоцтво №01-024 від 10.01.2017 »

8

-

t9*
r

o

A=

