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1.
Внести зміни до Правил добровільного страхування виданих гарантій (порук)
та прийнятих гарантій, зареєстрованих Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 16.04.2020, далі – Правила:
1.1.
У розділі 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Правил пункт 1.8 викласти у наступній
редакції:
«1.8. Умови добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих
гарантій відповідно до цих Правил також передбачають страхування фінансових гарантій,
які надаються:
- в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України, на випадок
невиконання забезпечених такими гарантіями зобов’язань зі сплати митних платежів;
- в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про режим спільного
транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи», на випадок
забезпечення такими гарантіями зобов’язань зі сплати митного боргу щодо товарів,
поміщених у режим спільного транзиту.»
1.2.
У підпункті 4.1.3 пункту 4.1 розділу 4 СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ
ВИПАДКИ Правил словосполучення «незалежним фінансовим посередником, що надає
послуги з видачі фінансових гарантій» замінити словосполученням «гарантом, що надає
фінансові гарантії».
1.3.
У розділі 4 СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ Правил пункт 4.1
доповнити підпунктом 4.1.4 у наступній редакції:
«4.1.4. Ризик понесення збитку Страхувальником (фінансовим гарантом, що надає
фінансові гарантії в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про режим
спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи») або
іншою особою, визначеною Страхувальником у Договорі страхування (Вигодонабувачем), на
випадок невиконання забезпечених фінансовими гарантіями зобов’язань зі сплати митного
боргу, що може виникнути щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту, внаслідок:
4.1.4.1. Банкротства суб’єкта режиму спільного транзиту, відповідального за сплату
митного боргу.
4.1.4.2. Аварії або катастрофи під час або на території виконання зобов’язання.
4.1.4.3. Стихійного лиха під час або на території виконання зобов’язання.
4.1.4.4. Протиправних дій третіх осіб, вчинених проти майна суб’єкта режиму
спільного транзиту, відповідального за сплату митного боргу.
4.1.4.5. Прийняття державними органами рішень щодо суб’єкта режиму спільного
транзиту, відповідального за сплату митного боргу, що перешкоджають виконанню
(належному виконанню) ним своїх зобов’язань в обсязі та в строки, що визначені Законом
України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної
транзитної системи» (податкова застава, арешт майна тощо).
4.1.4.6. Інших подій, передбачених Договором страхування.»
1.4.
У розділі 11 ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ Правил підпункт 11.6.2 пункту 11.6 викласти в наступній редакції:
«11.6.2. Якщо відповідними органами внутрішніх справ відносно Страхувальника
(його представника) 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 правопорушення в суді.»
1.5.
У розділі 12 ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ Правил підпункт 12.1.2 пункту 12.1 викласти у наступній редакції:
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« 12.1.2. Вчинення Страхувальником – фізичною особою або особою, на користь якої
укладено Договір страхування, умисного кримінального правопорушення, що призвело до
страхового випадку».
1.6.
Додаток №1 до Правил викласти у новій редакції, що зазначена у Додатку №1
до цих Змін №1 до Правил.
2.

Всі інші положення Правил залишаються незмінними.
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Додаток №1 до Змін №1 до Правил добровільного страхування виданих гарантій
(порук) та прийнятих гарантій, зареєстрованих Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 16.04.2020
Додаток №1
БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
1.
Базові річні страхові тарифи за страховими ризиками згідно з Правилами наведені
у Таблиці 1:
Таблиця 1
№
Страхові ризики
Страховий тариф
п/п
(% від страхової
суми)
1
Ризик понесення збитку Страхувальником (кредитором) або іншою особою,
визначеною Страхувальником у Договорі страхування (Вигодонабувачем), у
зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням гарантом (поручителем)
своїх зобов'язань в обсязі та в строки, що визначені в його гарантії або договорі
поруки, внаслідок:
1.1
банкротства гаранта (поручителя)
0,5
1.2
аварії або катастрофи під час або на території виконання
0,2
зобов’язання
1.3
стихійного лиха під час або на території виконання
0,3
зобов’язання
1.4
протиправних дій третіх осіб, вчинених проти життя,
0,7
здоров’я та/або майна поручителя та/або майна гаранта
1.5
прийняття державними органами рішень щодо гаранта
(поручителя), що перешкоджають виконанню (належному
виконанню) гарантом (поручителем) своїх зобов’язань в
1,0
обсязі та в строки, що визначені в його гарантії або
договорі поруки (податкова застава, арешт майна тощо)
1.6
інших подій, передбачених Договором страхування
0,1-3,0
2
Ризик понесення збитку Страхувальником (гарантом, поручителем) або іншою
особою,
визначеною
Страхувальником
у
Договорі
страхування
(Вигодонабувачем), у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням
боржником своїх зобов'язань в обсязі та в строки, що визначені в його договорі,
внаслідок:
2.1
банкротства боржника
0,5
2.2
аварії або катастрофи під час або на території виконання
0,2
зобов’язання
2.3
стихійного лиха під час або на території виконання
0,3
зобов’язання
2.4
протиправних дій третіх осіб, вчинених проти життя,
0,7
здоров’я та/або майна боржника
2.5
прийняття державними органами рішень щодо боржника,
що перешкоджають виконанню (належному виконанню)
боржником своїх зобов’язань в обсязі та в строки, що
1,0
визначені в його договорі (податкова застава, арешт
майна тощо)
2.6
інших подій, передбачених Договором страхування
0,1-3,0
3
Ризик понесення збитку Страхувальником (гарантом, що надає фінансові гарантії
в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України) або іншою
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3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
4

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

особою,
визначеною
Страхувальником
у
Договорі
страхування
(Вигодонабувачем), на випадок невиконання забезпечених фінансовими
гарантіями зобов’язань зі сплати митних платежів внаслідок:
банкротства особи, відповідальної за сплату митних
0,7
платежів
аварії або катастрофи під час або на території виконання
0,2
зобов’язання
стихійного лиха під час або на території виконання
0,3
зобов’язання
протиправних дій третіх осіб, вчинених проти життя,
здоров’я та/або майна особи, відповідальної за сплату
0,9
митних платежів
прийняття державними органами рішень щодо особи,
відповідальної за сплату митних платежів, що
перешкоджають виконанню (належному виконанню) нею
1,0
своїх зобов’язань в обсязі та в строки, що визначені
Митним кодексом України (податкова застава, арешт
майна тощо)
інших подій, передбачених Договором страхування
0,1-3,0
Ризик понесення збитку Страхувальником (фінансовим гарантом, що надає
фінансові гарантії в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про
режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної
системи») або іншою особою, визначеною Страхувальником у Договорі
страхування (Вигодонабувачем), на випадок невиконання забезпечених
фінансовими гарантіями зобов’язань зі сплати митного боргу, що може виникнути
щодо товарів, поміщених у режим спільного транзиту, внаслідок:
банкротства суб’єкта режиму спільного транзиту,
відповідального за сплату митного боргу
аварії або катастрофи під час або на території виконання
зобов’язання
стихійного лиха під час або на території виконання
зобов’язання
протиправних дій третіх осіб, вчинених проти майна
суб’єкта режиму спільного транзиту, відповідального за
сплату митного боргу
прийняття державними органами рішень щодо суб’єкта
режиму спільного транзиту, відповідального за сплату
митного боргу, що перешкоджають виконанню
(належному виконанню) ним своїх зобов’язань в обсязі та
в строки, що визначені Законом України «Про режим
спільного транзиту та запровадження національної
електронної транзитної системи» (податкова застава,
арешт майна тощо)
інших подій, передбачених Договором страхування

0,7
0,2
0,3
0,9

1,0

0,1-3,0

2. Страховик при визначенні розміру страхового тарифу має право застосовувати
корегуючі (підвищуючі або понижуючі) коефіцієнти до базових річних страхових тарифів:
2.1. В залежності від різноманітних факторів, що впливають на ступінь страхового ризику
(коефіцієнт ступеню страхового ризику).
Допускається застосування корегуючих коефіцієнтів, що знаходяться в діапазоні 0,01 – 8,0.
2.2. В залежності від величини франшизи (коефіцієнт франшизи).
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Застосовуються корегуючі коефіцієнти згідно з Таблицею 2:
Таблиця 2
Франшиза (% страхової суми)

Коефіцієнт франшизи

від 0,0 до 0,9

1,15

від 1,0 до 4,9

1,0

від 5,0 до 9,9

0,9

10 та більше

0,85

2.3. У випадку укладення Договору страхування на строк менше одного року (коефіцієнт
короткостроковості).
Застосовуються корегуючі коефіцієнти згідно з Таблицею 3:
Таблиця 3
Строк дії Договору
1
4
5
6
2 місяці
3 місяці
страхування
місяць
місяці
місяців
місяців
Коефіцієнт
0,25
0,35
0,40
0,50
0,60
0,70
короткостроковості
Строк дії Договору
страхування
Коефіцієнт
короткостроковості

7
місяців

8 місяців

9 місяців

10
місяців

11
місяців

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

Коефіцієнт за неповний місяць застосовується при розрахунку як за повний місяць.
3.
Конкретний розмір страхового тарифу визначається у Договорі страхування за згодою
сторін.
4.
Норматив витрат на ведення справи встановлюється в розмірі не більше 50%
страхового тарифу. Конкретний розмір нормативу витрат на ведення справи зазначається в
Договорі страхування.
Актуарій

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