1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до чинного законодавства України і на підставі цих Правил
добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за
непогашення кредиту) (далі – Правила) Товариство з додатковою відповідальністю
«Страхова компанія «Мотор-Гарант» (далі - Страховик) укладає договори добровільного
страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
(далі – договір страхування) з юридичними особами та дієздатними фізичними особами (далі
– Страхувальник).
1.2. Страхувальником може бути будь-яка особа, для якої виникає ризик у зв’язку зі
здійсненням кредитування.
1.2.1. Страхувальником може бути Кредитор, який укладає із Страховиком договір
страхування та який здійснює кредитування Позичальника згідно з чинним законодавством
на умовах, встановлених Кредитним договором.
1.2.2. Страхувальником може бути Позичальник, який укладає із Страховиком
договір страхування та який отримує кредит у Кредитора згідно з чинним законодавством на
умовах, встановлених Кредитним договором.
1.3. Страхувальники можуть при укладанні договорів страхування призначати
фізичних осіб або юридичних осіб (Вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків у
результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також
замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором
страхування. Укладання договору страхування на користь Вигодонабувача не звільнює
Страхувальника від виконання обов’язків за договором страхування, якщо інше ним не
передбачено або обов’язки Страхувальника виконані Вигодонабувачем.
1.4. Основні терміни використані в цих Правилах в наступному тлумаченні:
Договір страхування - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком
(далі разом – сторони), згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання
страхового випадку здійснити страхову виплату 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 страхування.
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.
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Компетентні органи – державні органи, до компетенції яких належать ліквідація
наслідків страхових випадків, встановлення причин та обставин настання страхових
випадків, оцінка їх наслідків, а також надання офіційних роз'яснень щодо питань, що
стосуються обставин настання страхового випадку; юридичні особи, що мають відповідні
повноваження, до яких може звертатися Страховик або Страхувальник для вирішення
суперечок та інших питань, що стосуються договору страхування. Компетентними органами
вважаються: медичні установи, органи внутрішніх справ, пожежної охорони, аварійні
служби та інші органи, які наділені відповідними повноваженнями.
Кредит - це грошові кошти, які надаються Кредитором у користування
Позичальнику 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.
Кредитний договір – договір, за яким банк або інша фінансова установа (Кредитор)
зобов’язується надати грошові кошти Позичальнику у розмірі та на умовах, встановлених
договором, а Позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.
Кредитор – суб’єкт кредитних відносин, що надає Позичальнику кредит.
Кредитоспроможність -

це

здатність

Позичальника

в повному обсязі і у

визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями.
При визначенні кредитоспроможності враховується наступні ознаки: фінансова стабільність,
платоспроможність (ліквідність балансу, стан активів, прибуток та попередня кредитна
історія, тощо).
Ліміт відповідальності - грошова сума в межах страхової суми, в рамках якої
Страховик зобов’язаний здійснити страхове відшкодування при настанні страхового випадку
відповідно до умов договору страхування.
Обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового
ризику є: умови Кредитного договору; кредитоспроможність Позичальника; наявність
інших діючих договорів страхування щодо предмету страхування; інші обставини,
передбачені договором страхування чи заявою на страхування.
Позичальник – суб’єкт кредитних відносин, що позичає у Кредитора кредит.
Проценти - дохід, який сплачується Позичальником на користь Страхувальника у
вигляді плати за користування отриманими в користування на визначений строк грошовими
коштами. Відсотки встановлюються на договірний основі (процентна ставка обумовлюється
кредитним договором).
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Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
договору страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у
межах страхової суми за договорами страхування при настанні страхового випадку.
Страховий

випадок

-

подія,

передбачена

договором

страхування

або

законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити
виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу).
Страховий платіж - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести
Страховику згідно з договором страхування, та обчислюється як добуток страхової суми та
страхового тарифу.
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
Треті особи – будь-які особи, крім Страховика, Страхувальника, Вигодонабувача та
їх уповноважених представників.
Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з
договором страхування. Франшиза може встановлюватись в абсолютному значенні, у
відсотках від страхової суми або суми страхового відшкодування в залежності від умов
договору страхування.
Франшиза безумовна – тип франшизи, при якій Страховик зобов’язаний
відшкодувати збитки за вирахуванням встановленої франшизи.
Франшиза умовна – тип франшизи, при якій Страховик не несе відповідальності за
збитки, що не перевищують розміру франшизи, та зобов’язаний відшкодувати збитки
повністю, якщо їх розмір перевищує розмір встановленої франшизи.
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.
2.2. Страховик бере на себе обов'язок за встановлену договором страхування плату
(страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового
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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.
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1. Страховим ризиком за цими Правилами є ризик збитків (майнових втрат)
Страхувальника, пов’язаний з невиконанням або неналежним виконанням Позичальником
своїх обов’язків (по поверненню кредиту та/або сплати процентів та/або інших зобов'язань
(штрафи, пеня, різниця в курсах валют, тощо)) в строки та в порядку, передбачених
Кредитним договором, внаслідок:
3.1.1. Будь-яких подій.
3.1.2. Подій, передбачених договором страхування, а саме:
3.1.2.1. Неплатоспроможность Позичальника.
3.1.2.2. Навмисне невиконання, неналежне виконання Позичальником зобов’язань за
Кредитним договором.
3.1.2.3. Зупинка виробництва, скорочення обсягу виробництва (надання послуг,
виконання робіт) внаслідок пожежі, вибуху, аварії (тепло-, водо-, газо-, опалювальних та
каналізаційних систем), тощо.
3.1.2.4. Надзвичайні ситуації природного характеру (землетрус, повінь, цунамі
тощо) та/або техногенні аварії в час та у місці виконання Позичальником своїх обов’язків
(регіоні розташування Позичальника).
3.1.2.5. Затримка або невиконання банком Позичальника своїх обов’язків перед
Позичальником у зв’язку з відкликанням ліцензії на здійснення банківських операцій,
порушенням в арбітражному суді справи про банкрутство банку, неплатоспроможністю
банку, поломок, пошкоджень системи електронних платежів та розрахунків.
3.1.2.6.

Невиконання

контрагентом

Позичальника

своїх

зобов’язань

перед

Позичальником за договором, укладеним між контрагентом та Позичальником.
3.1.2.7. Банкрутство Позичальника.
3.1.2.8. Порушення проваждення у справі про банкрутство Позичальника.
3.1.2.9. Протиправні дії третіх осіб стосовно активів Позичальника.
3.1.2.10. Втрата Позичальником - фізичною особою регулярного доходу або джерела
постійного заробітку.
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3.1.2.11. Смерть Позичальника - фізичної особи, визнання Позичальника безвісно
відсутнім або оголошення померлим.
3.1.2.12. Встановлення Позичальнику інвалідності 1 або 2 групи.
3.1.2.13. Тимчасова втрата працездатності Позичальником.
3.1.2.14.

Обмеження

цивільної

дієздатності

або

визнання

Позичальника

недієздатним.
3.1.2.15. Іншої події, передбаченої договором страхування.
3.2. Страховим випадком за цими Правилами є подія, передбачена договором
страхування відповідно до пункту 3.1 цих Правил, що фактично відбулася під час дії
договору страхування.
3.3. По бажанню Страхувальника, договором страхування може бути передбачено
страхування як від всіх, так і від окремих з перерахованих в пункті 3.1. цих Правил
страхових ризиків.
3.4. Вичерпний перелік страхових ризиків, на випадок настання яких проводиться
страхування, визначається договором страхування.
3.5. Дія договору страхування може розповсюджуватися на невиконання або
неналежного виконання Позичальником всіх зобов'язань перед Кредитором, передбачених
Кредитним договором, або на будь-яких з них.
3.6. Відповідальність Страховика за страховим випадком виникає у разі, якщо
Кредитор

не

одержав

обумовлену

Кредитним

договором

суму

протягом

строку

передбаченого договором страхування після настання cтроку платежу, передбаченого
Кредитним договором.
3.7. Дія договору страхування розповсюджується лише на випадки, які сталися в
період його дії. Якщо страховий випадок, який настав протягом дії договору страхування,
стався з причин, які були або почали діяти до дати початку страхування, страхове
відшкодування підлягає виплаті лише в тому разі, якщо це передбачено договором
страхування та Страхувальнику нічого не було відомо про причини, які призвели до
настання цього страхового випадку.
3.8. Договором страхування може передбачатися відшкодування додаткових витрат,
визначених в договорі страхування.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

4.1.

Страховими

випадками

не

визнаються

відшкодування), події, що виникли внаслідок:
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(не

здійснюється

страхове

4.1.1. Війни, військових дій будь-якого роду; дії засобів ведення війни;
надзвичайного стану, оголошеного органами влади; революції, заколоту, повстання,
громадських заворушень, страйку, путчу; ядерного вибуху; дії радіації, іонізуючого
випромінювання; бактеріологічного, хімічного або радіоактивного забруднення.
4.1.2. Протизаконних дій (бездії) державних органів, органів місцевого врядування
або посадових осіб цих органів.
4.1.3. Конфіскації, націоналізації та інших заходів політичного характеру, які
здійснюються згідно розпоряджень військової чи цивільної влади.
4.1.4. Заборони або обмеження грошових переказів, введення мораторію, не
конвертації валюти, відміни імпортної (експортної) ліцензії, введення ембарго на імпорт
(експорт).
4.1.5. Протиправних дій третіх осіб, що не підтверджені компетентними органами.
4.1.6. Дій або бездіяльності Страхувальника, його представників або осіб, що
знаходяться з ним у трудових відносинах, що призвели до настання страхового випадку.
4.1.7. Необережності, грубої необережності, халатності Страхувальника, його
представників або осіб, що знаходяться з ним у трудових відносинах.
4.1.8. Навмисної, злочинної або протиправної дії чи бездії Страхувальника, його
представників або осіб, що знаходяться з ним у трудових відносинах.
4.1.9. Невиконання Страхувальником, його представниками або особами, що
знаходяться з ним у трудових відносинах, положень законодавства або відомчих нормативів,
порушення яких призвело до страхового випадку.
4.1.10. Встановлення судовими або слідчими органами факту змови між
Страхувальником та Позичальником щодо непогашення кредиту та/або процентів по
кредиту.
4.1.11. Зміни умов Кредитного договору без погодження із Страховиком.
4.2. Обмеження страхування. Якщо інше не передбачено умовами договору
страхування, договором страхування не покриваються непрямі збитки, викликані страховим
випадком: моральна шкода, втрачений прибуток/вигода тощо.
4.3. Включення в договір страхування перелічених в пункті 4.1. цих Правил умов
можливе шляхом передбачення у договорі страхування додаткових умов та збільшення
страхового тарифу, що окремо обговорюється в кожному конкретному договорі страхування.
4.4. Договором страхування можуть передбачатися також інші виключення зі
страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать чинному законодавству.
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5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. ПОРЯДОК
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ
СТРАХУВАННЯ
5.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику
письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій
намір укласти договір страхування. При 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.
5.1.1. Заповнена заява на страхування не зобов’язує Страховика укладати договір
страхування.
5.2. При укладанні договору страхування Страховик має право запросити наступні
документи:
5.2.1. Завірену копію заяви (клопотання) Позичальника.
5.2.2. Оригінал (завірена копія) Кредитного договору.
5.2.3. Завірену копію установчих документів Позичальника.
5.2.4. Техніко-економічне обґрунтування кредитного заходу та розрахунок
економічного ефекту від його реалізації.
5.2.5. Копія фінансової звітності, довідки про фінансовий стан Позичальника, що
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
5.2.6. Опис товарно-матеріальних цінностей або іншого майна, яке є власністю
Позичальника, що може стати забезпеченням права вимоги Страховика в разі настання
страхового випадку, передбаченого договором страхування та здійснення Страховиком
страхової виплати.
5.2.7. Кредитну історію Позичальника.
5.2.8. Матеріали про кредитоспроможність Позичальника.
5.2.9. Договір застави.
5.2.10. Інші документи, що підтверджують забезпечення кредиту, або необхідні для
визначення ступеня ризику неповернення цього кредиту.
5.3. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
5.4. У випадку втрати договору страхування (полісу, свідоцтва, сертифікату) в
період дії договору страхування, Страховик на підставі заяви Страхувальника видає дублікат
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відповідного документа. Після видачі дублікату, втрачений примірник вважається недійсним
та виплата страхового відшкодування по ньому не проводиться.
Умови і порядок видачі дублікату втраченого примірника договору страхування
(полісу, свідоцтва, сертифікату) зазначаються в договорі страхування.
5.5. Договором страхування можуть передбачатися особливі умови, що не цим
Правилам суперечать та законодавству України.
5.6. Страхувальник зобов'язаний надати Страховику будь-яку інформацію, яка має
відношення до використання виданого ним кредиту. Страховик має право вимагати у
Страхувальника будь-яку інформацію, яка має відношення до використання Позичальником
цього кредиту, а також до змін в складі переданих в заставу Позичальником для
забезпечення виконання Кредитного договору товарно-матеріальних цінностей, інших
активів та майнових прав та Позичальника згідно Кредитного договору.
Інформація, що надається Страховику про використання кредиту, візується
керівником та головним бухгалтером Страхувальника та подається Страховику в
письмовому вигляді.
5.7. Страхова сума за договором визначається за згодою сторін, виходячи із розміру
кредиту та відсотків за його користування на підставі умов Кредитного договору.
Договором страхування може встановлюватися відсоток відповідальності (від 10 до
100%) від розміру кредиту та відсотків за його користування. При цьому договором
страхування може бути передбачено встановлення пропорціональної відповідальності, що
передбачає визначення розміру збитку в такому відсотку, який страхова сума становить від
загального розміру кредиту та відсотків.
5.8. Договором страхування може бути передбачено, що в межах страхової суми
встановлюється ліміт відповідальності Страховика: за окремими видами ризиків; за
додатковими витратами та за іншими критеріями.
5.9. В період дії договору страхування страхова сума може бути змінена за згодою
сторін шляхом внесення відповідних змін в умови договору страхування та сплати
додаткового страхового платежу.
5.10. Договором страхування може бути передбачена франшиза (умовна та
безумовна). Розмір та вид франшизи визначається за згодою сторін при укладанні договору
страхування.
5.11. Строк дії договору страхування згідно з цими Правилами визначається за
згодою сторін та вказується в договору страхування.
5.12. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
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Моментом внесення страхового платежу (чергової його частини) визнається 00
годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження на поточний рахунок або до каси
Страховика зазначеного платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
5.13. Дія договору страхування закінчується о 24 годині 00 хвилин дня, який
зазначений в договорі страхування як дата закінчення дії договору страхування.
5.14. Договір страхування діє на території України, якщо інше не передбачено
договором страхування.
6. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ ТА ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ
6.1. Базові страхові тарифи на 1 рік наведені у Додатку № 1 до цих Правил.
6.2. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за
згодою сторін з урахуванням оцінки страхового ризику за договором страхування та
конкретних умов страхування (Додаток № 1 до цих Правил).
6.3. Загальний розмір страхового платежу за договором страхування в цілому
визначається як сума страхових платежів по кожному виду страхових ризиків.
Страховий платіж по кожному виду страхових ризиків встановлюється виходячи із
страхової суми і страхового тарифу по даному виду страхових ризиків.
6.4. Страховий платіж може бути сплачений в готівковій чи в безготівковій формі.
6.5. Порядок сплати страхового платежу визначається в договорі страхування.
6.6. 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.
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.
6.7. Якщо під час дії договору страхування виникають обставини, що збільшують
страховий ризик, Страховик має право поставити вимогу про внесення змін в умови
договору страхування та сплату додаткового страхового платежу. Відмова Страхувальника
від внесення змін в умови договору страхування та сплати додаткового страхового платежу є
підставою для дострокового припинення дії договору страхування з моменту зміни
страхового ризику на умовах, що передбачаються договором страхування.
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6.8.

Якщо

відбулася

зміна

умов

страхування

чи

страхового

ризику,

Страхувальником сплачується додатковий страховий платіж, який розраховується за
формулою:
ДП = СС * (Т2 - Т1) * n , де:
ДП – додатковий страховий платіж;
СС – страхова сума;
Т1 - тариф на момент укладення договору страхування;
Т2 - тариф на момент внесення змін до умов договору страхування;
n – співвідношення терміну страхування, що залишається до закінчення договору
страхування з моменту внесення змін до умов договору страхування, та строку страхування
за договором страхування (неповний місяць вважається за повний).
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Страхувальник має право:
7.1.1. Вимагати від Страховика здійснити страхове відшкодування на умовах,
передбачених договором страхування.
7.1.2. Отримати дублікат договору страхування (свідоцтва, сертифіката, поліса), у
разі його втрати, при цьому оригінал вважається недійсним.
7.1.3. Оскаржити у встановленому законодавством України порядку відмову
Страховика у виплаті страхового відшкодування або розмір страхового відшкодування.
7.1.4. Ініціювати внесення змін до умов договору страхування протягом його дії.
7.1.5. Достроково припинити дію договору страхування з врахуванням умов розділу
12 цих Правил.
7.1.6. Вимагати виконання Страховиком інших умов договору страхування.
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 страхування.
7.2.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку.
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7.2.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк,
передбачений умовами договору страхування.
7.2.6. Своєчасно виконувати інші умови договору страхування.
7.2.7. Письмово погоджувати зі Страховиком змінення умов Кредитного договору, у
тому числі строки повернення кредиту та/або сплати процентів, їх розмір, тощо.
7.3. Страховик має право:
7.3.1. Перевіряти надану Страхувальником інформацію.
7.3.2. Самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, а також
робити запити про відомості, пов’язані зі страховим випадком, до відповідних компетентних
органів, що володіють інформацією про обставини страхового випадку.
7.3.3. Відмовити у здійсненні страхового відшкодування у відповідності по розділу
11 цих Правил.
7.3.4. Достроково припинити дію договору страхування з врахуванням умов розділу
12 цих Правил.
7.3.5. Ініціювати внесення змін до умов договору страхування протягом його дії.
7.3.6. Перевіряти дотримання Страхувальником умов договору страхування,
нормативно-правових актів, що регулюють його діяльність.
7.3.7. Перевіряти цільове використання кредиту.
7.3.8. Якщо це передбачено договором страхування, вести від імені та за
дорученням Страхувальника переговори стосовно страхового випадку.
7.3.9. Прийняти заходи, які він вважає за необхідні для зменшення збитків, взяти на
себе за письмовим розпорядженням Страхувальника захист його прав та ведення справ щодо
врегулювання збитків.
7.4. Страховик зобов’язаний:
7.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування.
7.4.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для
своєчасного здійснення страхового відшкодування Страхувальнику.
7.4.3.

При

настанні

страхового

випадку

здійснити

виплату

страхового

відшкодування у передбачений договором страхування строк. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати
Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору
страхування або законом.
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7.4.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору
страхування.
7.4.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування.
7.4.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, встановлених законом.
7.5. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права та
обов’язки Страховика та Страхувальника.
8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
8.1. При настанні страхового випадку Страхувальник зобов'язаний:
8.1.1. Вжити заходів щодо запобігання та/або зменшення завданих збитків.
8.1.2. Вжити всі можливі заходи для з'ясування причин та наслідків страхового
випадку.
8.1.3. Протягом строку, передбаченого договором страхування, повідомити
Страховика або його представника способом, який зазначено у договорі страхування та діяти
у відповідності з його інструкціями.
8.1.4. За рахунок власних коштів вжити розумних, ефективних та посильних заходів
в обставинах, що склалися, для зменшення можливих збитків.
8.1.5. Протягом строку, передбаченого договором страхування, надати Страховику
письмове повідомлення про настання страхового випадку, за встановленою формою
Страховика.
8.1.6. Надати Страховику всю необхідну інформацію про страховий випадок,
можливість проводити огляд, розслідування обставин, причин страхового випадку, а також
забезпечити права вимоги до особи, яка своєю неправомірною, винною поведінкою сприяла
заподіянню збитків.
На вимогу Страховика подати на Позичальника позов до судових органів.
По можливості сприяти Страховику в судовому та позасудовому захисті в разі
пред'явлення вимог про відшкодування збитків по страховому випадку.
Надати Страховику всю інформацію і документацію, до якої Страхувальник має
доступ, і яка дозволить йому зробити висновок щодо причин, дій і наслідків страхового
випадку, про характер, та розмір заподіяного збитку;
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Надати за вимогою Страховика вільний доступ до документів, що мають значення
для визначення обставин, характеру і розміру збитку.
8.1.7 Не перешкоджати Страховикові в з’ясуванні причин та обставин настання
страхового випадку та надати йому докладну та достовірну інформацію, що стосується
страхового випадку.
8.2. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник повинен надати
Страховику протягом строку, передбаченого договором страхування, належним чином
оформлені документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.
Ненадання цих документів дає право Страховикові відстрочити виплату страхового
відшкодування до моменту їх надання в частині збитків, які не підтверджені цими
документами. Якщо документи ненадані протягом строку передбаченого договором
страхування, Страховик має право відмовити в здійснені страхової виплати в частині збитків,
які не підтверджені цими документами.
8.3. Якщо існували істотні причини, через які Страхувальник не вчасно виконав
вимоги пунктів 8.1.3., 8.1.4., 8.2. цих Правил, ці дії виконуються як тільки це стане
можливим, з обґрунтуванням причин такої затримки.
8.4.

Умовами

договору

страхування

можуть

бути

передбачені

інші

дії

Страхувальника (Вигодонабувача) при настанні страхового випадку.
9. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
9.1. Для підтвердження факту настання страхового випадку Страхувальник
зобов'язаний надати:
9.1.1. Заяву про настання страхового випадку та заяву про виплату страхового
відшкодування, за формою Страховика.
9.1.2. Договір страхування.
9.1.3. Копію або оригінал: Кредитного договору, акту неповернення кредиту
Позичальником, актів перевірок використання кредиту за цільовим призначенням, довідки
про платежі, отримані за Кредитним договором, інформації про забезпечення кредиту.
9.1.4. Довідки про збитки, понесені Кредитором; документів, що підтверджують
факт непогашення (повного або часткового) Позичальником кредиту та/або нарахованих за
ним відсотків; копій листування між Кредитором та Позичальником, які завірені належним
чином та мають відношення до страхового випадку.
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9.1.5. Судове рішення або висновок незалежного експерта (аудиторського висновку)
про розмір збитків.
9.1.6. Копії майнової претензії до винної в заподіянні збитків особи та документ, що
підтверджує її відправлення адресанту.
9.1.7. Довідки компетентних органів, що має відношення до страхового випадку.
9.1.8. Копії свідоцтва про смерть у випадку смерті Позичальника; висновок медикосоціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення групи інвалідності.
9.1.9. Рішення суду про визнання Позичальника банкрутом у випадку банкрутства
Позичальника.
9.1.10. Інші документи на запит Страховика, враховуючи особливості конкретного
страхового випадку.
9.2. Договором страхування може бути передбачено ненадання деяких документів,
передбачених пунктом 9.1. цих Правил.
9.3. Документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків
мають бути достовірними, поданими в об'ємі, якого вимагає Страховик, оформленими і
засвідченими належним чином.
9.4. Умовами договору страхування може бути передбачені інші документи, що
підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.
10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. СТРОК
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕНІ СТРАХОВИХ
ВИПЛАТ. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
10.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком згідно з
договором страхування, на підставі заяви Страхувальника про настання страхового випадку і
страхового

акта

(аварійного

сертифіката),

який

складається

Страховиком

або

уповноваженою ним особою у формі, що визначається Страховиком.
10.1.1. Страхове відшкодування здійснюється в межах страхової суми (ліміту
відповідальності) та не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав
Страхувальник.
10.2. Розмір збитку визначається Страховиком відповідно, умов страхування та
наданих Страхувальником документів, що підтверджують настання страхового випадку та
розмір збитків.
10.3. Якщо інше не передбачено договором страхування, розмір збитків
визначається:
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10.3.1. Згідно з чинним законодавством України.
10.3.2. Сумою непогашеного Позичальником кредиту та/або нарахованих за ним
відсотків, інших зобов’язань з урахуванням конкретних умов договору страхування.
10.4. Розмір страхового відшкодування може бути зменшено на суму зустрічних
вимог Позичальника, якщо це передбачено Кредитним договором та договором страхування.
10.5. Розмір страхового відшкодування визначається із розміру збитку та з
урахуванням:
10.5.1. Розміру страхової суми (ліміту відповідальності), визначеної договором
страхування.
10.5.2. Виду та розміру франшизи, обумовленої договором страхування.
10.5.3. Здійснених раніше виплат страхового відшкодування за договором
страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
10.5.4. Сум, одержаних Страхувальником в порядку відшкодування заподіяного
збитку від осіб, винних у заподіянні збитків.
10.5.5. Суми, які надійшли від Позичальників та інших осіб, на яких Позичальником
було покладено виконання обов’язків за Кредитним договором.
10.5.6. Інших умов договору страхування.
10.6. Додаткові витрати Страхувальника, передбачені пунктом 3.8. цих Правил,
відшкодовуються

в

розмірі

фактичних

витрат

та

у

межах

відповідних

лімітів

відповідальності, передбачених договором страхування.
10.7. Конкретний порядок здійснення страхового відшкодування обумовлюється
договором страхування.
10.8. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страховик приймає
рішення про здійснення, відмову в здійснені страхового відшкодування або відстрочення
прийняття рішення про здійснення або відмову в здійснені страхового відшкодування
протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання всіх належним чином
оформлених документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.
10.8.1. Рішення про здійснення страхового відшкодування оформлюється страховим
актом.
10.8.2. В разі ухвалення рішення про відмову в здійснені страхового відшкодування,
Страховик письмово повідомляє Страхувальника про таке рішення протягом 10 (десяти)
робочих днів, з моменту прийняття такого рішення, із зазначенням причин такої відмови.
10.8.3. В разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо обставин, характеру настання
страхового випадку, розміру збитків та/або документів, що підтверджують настання
страхового випадку та розмір збитків, Страховик відстрочує прийняття рішення про
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здійснення або відмову в здійснені страхового відшкодування та письмово повідомляє
Страхувальника про це протягом 10 (десяти) робочих днів, з моменту прийняття такого
рішення, із зазначенням причин такого відстрочення. Страховик може відстрочити
прийняття такого рішення на строк, передбачений договором страхування.
10.9. Якщо інше не передбачено договором страхування, страхове відшкодування
здійснюється протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту прийняття рішення щодо
здійснення страхового відшкодування.
10.10. Якщо інше не передбечено договором страхування, Страховик має право
виплатити Страхувальнику частину страхового відшкодування у розмірі від 30% до 50%
належної суми відшкодування у випадку, якщо по факту, який став причиною настання
страхового випадку ведеться кримінальна справа або розпочато судовий процес, та коли
розслідування чи судовий процес ще не завершено.
10.11. Якщо інше не передбачено договором страхування, страхове відшкодування
здійснюється шляхом його перерахування на поточний рахунок або готівкою з каси
Вигодонабувачу.
10.12. Загальний обсяг страхового відшкодування за договором страхування не
може перебільшувати страхової суми, зазначеної в цьому договорі страхування.
10.13. Якщо в договір страхування були внесені зміни стосовно розмірів страхової
суми (ліміту відповідальності), Страховик здійснює страхове відшкодування з урахуванням
останньої зміни, у разі якщо страховий випадок трапився після внесення таких змін.
10.14. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, страхова сума
після сплати страхового відшкодування зменшується на розмір такого відшкодування. При
цьому договір страхування продовжує свою дію протягом строку страхування в межах
страхової суми, зменшеної на сплачену суму страхового відшкодування, що була здійснена
Страховиком. Страхова сума вважається зменшеною з дня сплати страхового відшкодування.
10.14.1. Якщо страхове відшкодування по договору страхування було виплачено в
розмірі страхової суми, то договір страхування щодо даного предмету страхування припиняє
свою дію з моменту виплати страхового відшкодування. В цьому випадку за згодою сторін
може укладатися новий договір страхування.
10.15. У разі коли на момент настання страхового випадку страхова сума становить
певну частку від розміру кредиту та відсотків за його користування, страхове відшкодування
виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не
передбачено умовами договору страхування.
10.16. Якщо предмет страхування застраховане у кількох страховиків і загальна
страхова сума перевищує розміру кредиту та відсотків за його користування, то страхове
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відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може перевищувати розміру
кредиту та відсотків за його користування. При цьому кожний страховик здійснює виплату
пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.
10.17. Страховик в межах страхової суми (ліміту відповідальності) відшкодовує
доцільно зроблені витрати, щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку.
10.18.

У

випадку,

якщо

на

момент

здійснення

Страховиком

страхового

відшкодування, Страхувальник має несплачені частини страхового платежу або непогашену
заборгованість по сплаті страхового платежу, Страховик має право:
10.18.1. Здійснити страхове відшкодування без врахування цих несплачених частин
платежу та/чи заборгованості.
10.18.2. Здійснити страхове відшкодування за вирахуванням цих несплачених
частин платежу та/чи заборгованості.
10.18.3. Здійснити страхове відшкодування пропорційно сплаченому страховому
платежу.
10.19. Виплата страхового відшкодування не здійснюється, якщо збитки повністю
відшкодовані особами, винними у їх заподіянні. Якщо збитки відшкодовані частково, то
Страховик відшкодовує різницю між сумою збитків та сумою, отриманою від осіб, винних в
їх заподіяні.
10.20. До Страховика після сплати страхового відшкодування, в його межах
переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала страхове
відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.
10.21. Страхова виплата здійснюється тією валютою, яка передбачена договором
страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.
11. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
11.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:
11.1.1. 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 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.
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11.1.2. Вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на
користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового
випадку.
11.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку.
11.1.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи,
винної у їх заподіянні.
11.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні
обставин, характеру та розміру збитків.
11.1.6. Не виконання Страхувальником своїх зобов'язань згідно договору
страхування.
11.1.7. Випадки, які не є страховими відповідно до розділу 4 цих Правил.
11.1.8. Відмова Страхувальника від свого права вимоги до особи, відповідальної за
збитки, що відшкодовуються Страховиком або якщо здійснення цього права стало
неможливим з вини Страхувальника.
11.1.9. Інші випадки, передбачені законом.
11.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у здійсненні страхового відшкодування, якщо це не суперечить чинному
законодавству України.
12. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
12.1. Договір страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а
також у разі:
12.1.1. Закінчення строку дії.
12.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному
обсязі.
12.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором
страхування строки. При цьому договір страхування вважається достроково припиненим у
випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою
вимогою Страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги
Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.

19

12.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22,
23 і 24 Закону 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. В інших випадках, передбачених законодавством України.
12.2. Якщо договором страхування передбачається страхування «до першого
випадку», виконанням Страховиком зобов’язань у повному обсязі, вважається сплата
страхової виплати по першому із заявлених страхових випадків по такому договору
страхування.
12.3. Договір страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
12.3.1. Про намір достроково припинити договір страхування будь-яка сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
12.3.2. У разі дострокового припинення 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.
12.3.3. 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.
12.3.4. Договором страхування може передбачатися випадки, коли при розрахунку
сплаченого страхового платежу, що повинен бути повернений Страхувальнику при
припинені дії договору страхування, норматив витрат на ведення справи приймається рівним
нулю.
12.3.5. Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі
дострокового припинення договору страхування здійснюється після врегулювання всіх
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заявлених Страхувальником збитків: сплати страхових відшкодувань або прийняття
Страховиком обґрунтованих рішень про відмову сплаті страхового відшкодування.
12.3.6. Повернення платежів здійснюється протягом 10 (десять) робочих днів після
припинення договору страхування, якщо інший строк не обумовлений згодою сторін.
12.3.7. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.
12.4. Договором страхування можуть бути передбачені інші умови припинення дії
договору страхування.
12.5. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у
випадках, передбачених Цивільним кодексом України. Відповідно до цих Правил, договір
страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню також у разі: якщо його укладено
після страхового випадку; якщо предметом договору страхування є майно, яке підлягає
конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили. Договір
страхування визнається недійсним у судовому порядку.
13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
13.1. Спори між Страховиком і Страхувальником вирішуються шляхом переговорів,
а при недосягненні згоди - у встановленому чинним законодавством порядку.
13.2. У випадку невиконання або неналежного виконання умов договору
страхування його сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України, якщо
інше не передбачено договором страхування.
14. ОСОБЛИВІ УМОВИ
14.1. Цими Правилами регламентуються основні умови страхування. За згодою
сторін у договір страхування можуть бути включені застереження, доповнення, зміни та
особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування, що не суперечать
чинному законодавству України.
14.2. Будь-які зміни чи доповнення до умов договору страхування вносяться за
письмовою згодою Сторін шляхом оформлення додаткової угоди до договору страхування.
14.3. Про намір внесення зміни чи доповнення до умов договору страхування
сторона – ініціатор повинна письмово повідомити іншу сторону не пізніше, ніж за 10
(десять) календарних днів до запланованого терміну внесення змін чи доповнень.
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14.4. Всі повідомлення та документи, передбачені цими Правилами та договором
страхування (крім пункту 8.1.3. цих Правил), здійснюються сторонами в письмовій формі і
вважаються поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або
кур'єром, або надані особисто за вказаною адресою та вручені під розписку відповідній
особі, або надіслані телеграфом, телефаксом з одночасним повторним відправленням
повідомлення чи документів рекомендованим листом або доставкою такого повторного
повідомлення кур'єром.
14.5. По всіх питаннях, що не передбачені цими Правилами, варто керуватися
договором

страхування,

Законом

України

законодавством.
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«Про

страхування»

та

іншим

чинним

Додаток №1
до Правил добровільного страхування кредитів
(у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
СТРАХОВІ ТАРИФИ
1. Конкретний розмір страхового тарифу за договором добровільного страхування
кредитів

(у тому

числі

відповідальності

позичальника

за

непогашення

кредиту)

розраховується за формулою:
КТ = БТ * К, де КТ - конкретний розмір страхового тарифу за договором
страхування, БТ – базовий страховий тариф, відповідно до пункту 2. цього Додатку, К –
добуток коригувальних коефіцієнтів, визначених в пункті 3. цього Додатку.
2. Базові річні страхові тарифи (БТ) в залежності від страхових ризиків становлять:
Річні базові
страхові
тарифи, %
Невиконанням або неналежним виконанням Позичальником своїх обов’язків передбачених Кредитним договором,
внаслідок:
Будь-яких подій
17,71
Неплатоспроможності Позичальника
2,53
Навмисного невиконання, неналежного виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним
1,95
договором
Зупинки виробництва, скорочення обсягу виробництва (надання послуг, виконання робіт) внаслідок
0,45
пожежі, вибуху, аварії (тепло-, водо-, газо-, опалювальних та каналізаційних систем), тощо
Надзвичайних ситуацій природного характеру (землетрус, повінь, цунамі тощо) та/або техногенних
аварій в час та у місці виконання Позичальником своїх обов’язків (регіоні розташування
0,26
Позичальника)
Затримки або невиконання банком Позичальника своїх обов’язків перед Позичальником у зв’язку з
відкликанням ліцензії на здійснення банківських операцій, порушенням в арбітражному суді справи
0,17
про банкрутство банку, неплатоспроможністю банку, поломок, пошкоджень системи електронних
платежів та розрахунків
Невиконання контрагентом Позичальника своїх зобов’язань перед Позичальником за договором,
1,52
укладеним між контрагентом та Позичальником
Банкрутства Позичальника
0,95
Порушення проваждення у справі про банкрутство Позичальника
1,64
Протиправних дій третіх осіб стосовно активів Позичальника
1,15
Втрати Позичальником - фізичною особою регулярного доходу або джерела постійного заробітку
2,35
Смерті Позичальника - фізичної особи, визнання Позичальника безвісно відсутнім або оголошення
0,75
померлим
Встановлення Позичальнику інвалідності 1 або 2 групи
1,25
Тимчасової втрати працездатності Позичальником
1,84
Обмеження цивільної дієздатності або визнання Позичальника недієздатним
0,35
Іншої події, передбаченої договором страхування
0,55
Страхові ризики

3. Коригувальні коефіцієнти можуть застосовуватися в залежності від факторів, що
суттєво впливають на визначення страхового ризику, та конкретних умов договору
страхування, зокрема:
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