


 

2 

 

Розділ І. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ 
 
ВИГОДОНАБУВАЧ – особа, на користь якої укладено Договір страхування та 

яка може зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, призначена 
Страхувальником 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, а Страхувальник зобов’язується сплачувати 
страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору страхування. 

Кредит — кошти та матеріальні цінності, які надаються резидентами або 
нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений 
строк та під процент. 

КРЕДИТНИЙ РИЗИК: 
- наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає 

через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-
якої фінансової угоди із Кредитором або в інший спосіб виконати взяті на себе 
зобов'язання; 

- імовірність втрат однієї зі сторін - укладачів контракту про придбання 
фінансового інструмента внаслідок невиконання зобов'язання іншою стороною; 

ПРАВО ВИМОГИ - це право Страховика вимагати від осіб, відповідальних за 
заподіяний збиток, відшкодування йому фактичних витрат в розмірі сплаченого 
страхового відшкодування. 

СТРАХУВАЛЬНИКИ – особи, які уклали із Страховиком Договір страхування. 
ПОЗИЧАЛЬНИК – юридична або фізична особа, яка отримала кредит на 

підставі укладеного із страхувальником договіру. 
СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (ПРЕМІЯ, ВНЕСОК) - плата за страхування, яку 

Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 
СТРАХОВА СУМА - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов 

страхування зобов’язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні 
страхового випадку. 

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ - страхова виплата, яка здійснюється 
Страховиком у межах страхової суми за Договором страхування при настанні 
страхового випадку. 

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. 

Страховий захист – сукупність зобов’язань Страховика перед 
Страхувальником згідно з умовами Договору страхування. 

СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО (ПОЛІС, СЕРТИФІКАТ) - документ, що є формою 
Договору страхування та свідчить про укладання Договору страхування. 

СТРАХОВИЙ РИЗИК - певна подія, на випадок якої проводиться страхування 
і яка має ознаки ймовірності і випадковості настання. 

СТРАХОВИЙ ТАРИФ - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 
визначений період страхування. 

СТРАХОВИК – фінансова установа (юридична особа), яка одержала у 
встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.  

В цих Правилах Страховик – Акціонерне товариство “Українська 
пожежно-страхова компанія”. 

ФРАНШИЗА - частина збитків Страхувальника, що не відшкодовується 
Страховиком згідно з Договором страхування: 
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Умовна франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком 
згідно з Договором страхування, якщо розмір збитків менший або дорівнює 
установленої Договором суми франшизи. Якщо розмір збитків більший, ніж розмір 
франшизи, відшкодування виплачується у повному обсязі; 

Безумовна франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком 
згідно з Договором страхування, якщо розмір збитків менший або дорівнює 
установленій Договором суми франшизи. Якщо розмір збитків більший, ніж 
установлена сума франшизи, страхове відшкодування зменшується на суму 
франшизи. 
 

 
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”, норм чинного 
законодавства України. 

1.2. На підставі цих Правил, Договорів добровільного страхування кредитів 
(надалі – Договори страхування) Страховик здійснює добровільне страхування 
кредитів. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

2.1.  Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що 
не суперечать закону та пов’язані з неповерненням або неповним поверненням 
Позичальником Страхувальника кредиту та/або несплатою або частковою 
несплатою процентів по ньому на  умовах,  встановлених угодою між 
Страхувальником  і  Позичальником.  
  

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

3.1. За цими Правилами страховим ризиком є кредитний ризик.  
3.2. Страховим випадком може бути невиконання Позичальником своїх 

зобов'язань  перед Страхувальником по поверненню  кредиту  та(або)  вiдсоткiв  за 
користування кредитом  внаслідок втрати Позичальником платоспроможності або з 
інших причин, передбачених Договором страхування, в   строки  та  на  умовах,  що  
передбаченi угодою між Страхувальником та Позичальником. 

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ 
СТРАХУВАННЯ 

4.1. Не визнаються страховими випадки, якщо інше не передбачено умовами 
Договору страхування, що сталися внаслідок: 

4.1.1. ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення; 
4.1.2. громадянської війни, народних заворушень різного роду та страйків; 
4.1.3. військових дій або військових заходів та їх наслідків; 
4.1.4. конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного 

характеру, здійснених за наказом військової або цивільної влад; 
4.1.5. заборони/обмеження здійснення діяльності Позичальника та/ або 

Страхувальника; 
4.1.6. протиправних та/або навмисних дій Страхувальника, що призвели до 

невиконання/ неналежного виконання Позичальником своїх договірних 
зобов’язань; 

4.1.7. використання Позичальником кредиту не за цільовим призначенням, 
вказаним в кредитному договорі; 

4.1.8. порушення Страхувальником положень чинного законодавства, що 
призвели до настання страхової події; 
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4.1.9. Дій або бездіяльності Страхувальника, інших осіб (його працівників або 
осіб, що діяли за їх дорученням (усним чи письмовим)),  що призвели до настання 
страхового випадку; 

4.2. Страхування не поширюється на курсову різницю, неустойку та інші 
непрямі збитки, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

4.3. Згідно з Договором страхування не відшкодовуються:  
- неустойка (пеня, штраф);  
- моральна шкода;  
- упущена вигода (втрата прибутку); 
- претензійні витрати;  
- витрати, пов’язані з інфляційними процесами тощо. 
4.4. Договором страхування можуть бути визначені інші виключення із 

страхових випадків. 
4.5. Поширення дії Договору страхування щодо випадків, які є виключеннями зі 

страхових випадків, та щодо яких встановлено обмеження при страхуванні за 
умовами цього розділу Правил, можливе за умови включення додаткових умов до 
Договору страхування та збільшення розміру страхового тарифу шляхом 
застосування підвищуючих коефіцієнтів. 

4.6. В Договорі страхування Страхувальником та Страховиком може бути 
передбачено, що окремі положення цих Правил не включаються в Договір і не 
діють у конкретних умовах страхування. В разі, якщо конкретні умови Договору 
страхування не узгоджуються з положеннями цих Правил, застосовуються умови, 
визначені Сторонами в Договорі. 
 

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА 

5.1. Страхова сума встановлюється за згодою Сторін в межах кредиту та/ або 
процентів на підставі кредитного договору. 

5.2. Страхова сума може бути встановлена  по окремому страховому випадку, 
групі страхових випадків, Договору страхування у цілому. 

5.3. У разі коли коли страхова сума становить певну частку від розміру кредиту 
та/або процентів, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від 
визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами Договору 
страхування. 

5.4. Страхова сума в період дії Договору страхування може бути збільшена за 
заявою Страхувальника з обґрунтуванням причин збільшення, шляхом укладання 
Додаткової угоди до Договору страхування та сплати додаткового страхового 
платежу. 

5.5. У випадку коли страхова сума перевищує розмір кредиту та/ або процентів  
на момент настання страхового випадку, Страховик не відшкодовує Страхувальнику 
суму, що фактично перевищує розмір завданого збитку. 

5.6. В Договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна чи 
безумовна) - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно Договору 
страхування.  

Франшиза визначається за згодою Сторін при укладанні Договору страхування у 
відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.  

За згодою Сторін франшиза може встановлюватися:  
-  від страхової суми за Договором страхування в цілому; 
- від страхової суми, встановленої Договором страхування по окремих страхових 

випадках, групі страхових випадків. 
Розмір франшизи встановлюється для кожного страхового випадку. Якщо мали 

місце декілька страхових випадків, сума франшизи враховується при визначенні 
суми збитку в кожному випадку. 



 

5 

 

5.7. Договором страхування може бути передбачено, що розмір франшизи може 
збільшуватись на певний процент від її розміру, визначеного Договором 
страхування, для кожного наступного страхового випадку, які відбулись в період дії 
цього Договору. 

6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Договір страхування укладається у письмовій формі, на підставі усної або 
письмової заяви Страхувальника. До укладання Договору страхування 
Страхувальник на вимогу Страховика надає письмову Заяву на страхування. Форма 
Заяви затверджується Страховиком, однак всі відомості, необхідні для їх заповнення 
вносяться Страхувальником. Заява на страхування у разі її оформлення є 
невід’ємною частиною Договору страхування. 

6.2. При укладенні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний надати 
Страховику всю наявну інформацію та документи, які є підставою для визначення 
ступеню страхового ризику, в тому числі: статут, установчі документи, баланс або 
довідку про фінансовий стан Страхувальника-юридичної особи за визначений 
Страховиком період, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою); всю наявну 
інформацію про фінансовий стан Позичальника; техніко-економічне обґрунтування 
(ТЕО) Позичальника Страхувальника ефективності використання кредиту; всю 
наявну інформацію про укладений договір, яким встановлено умови кредитування, 
із Позичальником, включаючи графік погашення платежів; цільове призначення 
кредиту; всю інформацію про програму відповідно до якої Позичальнику наданий 
кредит; всю наявну інформацію про укладенні договори страхування стосовно 
кредиту та/або процентів з іншими страховиками тощо, необхідних для оцінки 
Страховиком ступеню страхового ризику і можливих збитків. 

6.3. Страхувальник несе відповідальність за повноту, достовірність та 
своєчасність надання  інформації, зазначеної в пп. 6.1-6.2. цих Правил, як за 
невиконання прийнятих на себе зобов‘язань. 

6.4.  Страховик на підставі наданих документів узгоджує зі Страхувальником 
страхову суму, розмір страхового платежу, а також інші умови Договору страхування. 

6.5. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим 
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування. 

6.6. У випадку втрати Договору страхування або страхового свідоцтва (полісу, 
сертифікату) в період дії Договору страхування, Страховик видає Страхувальнику 
дублікат.  

6.7. В Договорі страхування  страхування може бути передбачено, що окремі 
положення цих Правил страхування не включаються в Договір і не діють в 
конкретних умовах страхування. В разі, якщо конкретні умови Договору 
страхування не узгоджуються з положеннями цих Правил, застосовуються умови, 
визначені Сторонами в Договорі. 

6.8. Страхувальники мають право 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. 
 

7. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ 

7.1. Страховик використовує розроблені ним базові страхові тарифи, що 
визначаються з урахуванням строку і ступеню страхового ризику. Базові страхові 
тарифи є невід'ємною частиною цих Правил. 

7.2. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на 
підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Річні базові страхові 
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тарифи (в % від страхової суми) для страхових ризиків, що передбачені цими 
Правилами, наведено в Додатку 1 до цих Правил. 

7.3.  Страховий тариф при страхуванні кредитів залежить від ступеня страхового 
ризику, що визначається конкретними умовами кредитного договору, техніко-
економічним обґрунтуванням ефективності використання кредиту, фінансового 
стану Позичальника Страхувальника тощо. 

7.4. В залежності від ступеня страхового ризику до страхових тарифів можуть 
застосовуватись підвищуючі та понижуючі коефіцієнти, визначені у Додатку №1 до 
цих Правил. За Договором страхування, укладеним на строк менше одного року, 
страховий тариф розраховується, використовуючи поправочні коефіцієнти, при 
цьому неповний місяць строку страхування вважається повним.  

7.5. Норматив витрат Страховика на ведення справи визначений при 
розрахунках відповідних страхових тарифів згідно п. 7.2. цих Правил, зазначений у 
Додатку 1 до цих Правил. 

7.6. Страхувальник має право сплачувати страховий платіж у готівковій формі 
чи безготівковій формі. Страховий платіж сплачується Страхувальником в строки, 
передбачені Договором страхування. 

7.7. Страхувальники згідно з укладеними Договорами страхування мають право 
вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальники-нерезиденти - 
у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, 
передбачених чинним законодавством України.  

7.8. В період дії Договору страхування Страхувальник за згодою Страховика 
може внести в Договір страхування зміни, шляхом укладення Додаткової угоди, 
стосовно розміру страхової суми. При збільшенні страхової суми величина доплати 
страхового платежу (ДСП) розраховується за формулою (1): 

ДСП = (П2 – П1) · К / Т (1) 

де: П1, П2 – страхові платежі по першочерговій і кінцевій страховим сумам 
відповідно; 

  К – кількість повних місяців, які залишилися до кінця дії договору 
страхування, при цьому неповний місяць приймається за повний; 

  Т – строк дії договору страхування в повних місяцях. 
 
7.9. Страхувальнику може бути надана можливість сплати страхового платежу 

частинами. Розміри відповідних частин страхового платежу і строки їх сплати 
визначаються у Договорі страхування.  

7.10. У разі, якщо на момент настання страхового випадку річний страховий 
платіж не сплачений Страхувальником у повному розмірі, страхове відшкодування 
здійснюється Страховиком пропорційно відношенню суми сплаченого страхового 
платежу до суми річного страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 

7.11. У разі, якщо умовами Договору страхування передбачена сплата річного 
страхового платежу частинами, і до указаного строку не внесена відповідна частина 
річного страхового платежу (незалежно від причин), то дія Договору страхування 
припиняється на наступний день після закінчення періоду, за який сплачено платіж, 
якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.     

7.12. Не допускається повернення страхового платежу готівкою, якщо він був 
сплачений в безготівковій формі за умови дострокового припинення Договору 
страхування. 
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8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

8.1. Строк дії Договору страхування визначається за згодою Сторін, але не 
більше строку дії кредитного договору. Договір страхування вважається 
короткостроковим, якщо він укладений на строк менше одного року.  

8.2. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого 
страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

8.3. Місце дії Договору страхування - територія України, якщо інше ним не 
передбачено. 
 

9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

9.1. Страхувальник має право: 
9.1.1. ознайомитися з умовами та Правилами страхування та вимагати від 

Страховика роз’яснення їх положень, порядку визначення розмірів страхової суми, 
страхового платежу та страхового відшкодування; 

9.1.2. на одержання страхового відшкодування в порядку, визначеному цими 
Правилами та/або Договором страхування; 

9.1.3. при укладанні Договору страхування призначати фізичних або 
юридичних осіб, які можуть зазнати збитків в результаті настання страхового 
випадку (Вигодонабувачів), для отримання страхового відшкодування, а також 
замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено 
Договором страхування; 

9.1.4. вносити Страховику пропозиції щодо змін і доповнень до умов Договору 
страхування; 

9.1.5. достроково припинити дію Договору страхування, якщо це передбачено 
його умовами, з додержанням вимог законодавства України; 

9.1.6. збільшити розмір страхової суми шляхом укладання Додаткової угоди на 
строк, що залишився до закінчення дії Договору, з внесенням додаткового 
страхового платежу; 

9.1.7. на одержання від Страховика дублікату Договору страхування або 
страхового Свідоцтва (Полісу, Сертифікату)  у разі втрати оригіналу; 

9.1.8.  надавати Страховику додаткову інформацію та документи, що стосуються 
обставин страхового випадку. 

9.2. Страхувальник зобов’язаний: 
9.2.1. своєчасно вносити страхові платежі; 
9.2.2. при укладанні Договору страхування надати Страховику достовірну 

інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки 
ступеню страхового ризику, і надалі в письмовій формі інформувати його про будь-
яку зміну в ступені страхового ризику. Істотною інформацією для оцінки та/або 
зміни ступеня ризику є: інформація про фінансовий стан Страхувальника та його 
позичальників; інформація про зміну цільового призначення кредиту; зміна графіку 
погашення платежів та/або розміру платежів за крединим договором; наявні події, 
які можуть призвести до страхового випадку, а також якщо відбулися будь-які зміни, 
що, якби Сторони мали змогу це передбачити, то Договір взагалі не було б укладено, 
або було б укладено на інших умовах тощо; 

9.2.3. при укладанні Договору страхування повідомити Страховика про інші 
чинні договори страхування щодо  предмету Договору страхування; 

9.2.4. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих 
внаслідок настання страхового випадку;  

9.2.5. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, 
передбачений умовами страхування; 
Договором страхування також можуть бути передбачені наступні 
обов’язки Страхувальника:  
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9.2.6. при зміні ступеню ризику під час дії Договору Страхування, в письмовій 

формі повідомити про це Страховика та укласти Додаткову угоду протягом 24-х 
годин з моменту настання такої зміни; 

9.2.7. надавати Страховику всю наявну інформацію та документи, що стосуються 
факту, причин, обставин настання страхового випадку та розміру завданого збитку; 

9.2.8. дотримуватись умов цих Правил, Договору страхування, вимог 
законодавства;   

9.2.9. протягом 10-ти робочих днів з дати отримання вимоги Страховика або 
страхового відшкодування передати документи Страховику, що нададуть йому право 
вимоги до осіб, відповідальних за завдані збитки, якщо інший строк та порядок не 
передбачений Договором страхування; 

9.2.10. повідомити Страховика про будь-які кошти або майно, одержані від 
третіх осіб в рахунок відшкодування завданого внаслідок страхового випадку збитку 
в строк, передбачений Договором страхування;  

9.2.11. утримуватись від дій, що роблять неможливим здійснення права 
зворотньої вимоги Страховика до особи, відповідальної за завдані збитки; 

9.2.12. негайно, але не пізніше 2-х робочих днів з дня, коли Страхувальнику 
стало про це відомо, повідомити Страховика про порушення кримінальної справи, 
порушення провадження у справі про адміністративні правопорушення, 
провадження в порядку іншого судочинства стосовно страхового випадку; 

9.2.13. не допускати дій або бездіяльності, що призвели б до настання 
страхового випадку; 

9.2.14. повернути Страховику отримане від нього страхове відшкодування у 
відповідному розмірі протягом 10-ти днів, якщо інший строк не передбачений 
Договором страхування, з моменту: 

9.2.14.1. відшкодування позичальником або третіми особами збитків, завданих 
внаслідок страхового випадку; 

9.2.14.2. виявлення обставин, які відповідно до цих Правил та/або Договору 
страхування, законодавства повністю або частково позбавляють Страхувальника 
(Вигодонабувача) права на одержання страхового відшкодування; 

9.2.15. при видачі кредиту укладати договори застави, якщо це передбачено 
Договором страхування; 

9.2.16. надати Страховику типовий договір застави, якщо це передбачено 
Договором страхування; 

9.2.17. у разі збільшення ризику ініціювати внесення відповідних змін до 
Договору страхування та сплатити належну частину страхової премії; 

9.2.18. протягом 2 (двох) робочих днів письмово повідомляти Страховика про 
зміни, які Страхувальник або Позичальник має намір внести до умов кредитного 
договору, якщо це передбачено умовами Договору страхування;  

9.2.19. надати Страховику в письмовій формі інформацію про зміни умов 
кредитного договору. Страховик зобов’язаний письмово повідомити своє рішення 
щодо надання страхового захисту чи його припинення протягом 2 (двох) робочих 
днів з дня отримання письмового повідомлення про умови змін від Страхувальника; 

9.2.20. не вносити зміни до кредитного договору, якщо Страховик не згоден з 
такими змінами та якщо це передбачено умовами Договору страхування. У разі 
внесення змін до кредитного договору без повідомлення та згоди Страховика 
страховий захист щодо кредитного договору, в який внесено зміни,  припиняється з 
дня, наступного за днем внесення змін Страховиком до кредитного договору, якщо 
інше не передбачено Договором страхування; 

9.2.21. письмово повідомити Страховика про зміну місцезнаходження та/або 
фактичної адреси, банківських реквізитів, реорганізації чи ліквідації Страхувальника 
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня, коли ці зміни стали відомі Страхувальнику 
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із зазначенням нових реквізитів; 
9.2.22. повідомити Страховика про дії з боку Позичальника Страхувальника, в 

результаті яких може настати страховий випадок; 
9.2.23. надавати Страховику, на його вимогу, документацію, необхідну для 

проведення експертизи цільового використання кредиту; 
9.2.24. при отриманні інформації щодо нецільового використання кредиту 

негайно, але не пізніше 2-х робочих днів,  повідомити про це Страховика; 
9.2.25. повідомляти Страховика про несвоєчасне та/ або неповне повернення 

кредиту згідно із кредитним договором, протягом 5 (п’яти) днів з дня коли ці строки 
минули або в інший строк, визначений Договором страхування;  

9.2.26. надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового 
випадку та розмір збитків протягом 20 (двадцяти) робочих днів, якщо інший строк 
не обумовлений Договором страхування. 
 

9.3. Страховик має право: 
9.3.1. отримати від Страхувальника всю інформацію для укладання Договору 

страхування та оцінки ступеня страхового ризику; 
9.3.2. перевіряти надану Страхувальником інформацію, а також контролювати 

виконання Страхувальником взятих на себе за укладеним Договором страхування 
зобов’язань; 

9.3.3. без пояснення причин відмовити Страхувальнику в укладанні Договору 
страхування; 

9.3.4. змінювати умови Договору страхування за згодою Страхувальника, а 
також вимагати від Страхувальника сплати додаткового страхового платежу при 
збільшенні ступеня ризику після внесення змін до Договору страхування. 
Невиконання цієї умови дає право Страховику при настанні страхового випадку 
повністю відмовити у виплаті страхового відшкодування Страхувальнику; 

9.3.5. робити запити в правоохоронні органи, фінансові установи, медичні 
заклади і інші підприємства, установи і організації, які володіють інформацією про 
обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини і обставини 
страхового випадку; 

9.3.6. відмовити у виплаті страхового відшкодування, за наявності підстав та на 
умовах, передбачених законом та/або Договором страхування;  

9.3.7. затримати виплату страхового відшкодування за наявності підстав, 
передбачених Правилами та/або Договором страхування; 

9.3.8. достроково припинити дію Договору страхування у відповідності до його 
умов, умов цих Правил та законодавства України; 

9.3.9. на здійснення права  вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки; 
9.3.10. вимагати від Страхувальника або іншої особи, яка його одержала, 

повернення виплаченого страхового відшкодування, якщо після виплати страхового 
відшкодування з'ясується, що Страхувальник або інша особа, яка одержала страхове 
відшкодування, не мали на це права або якщо збитки по страховому випадку 
відшкодовані третіми особами. 

9.3.11. Вирахувати із належної Страхувальнику суми страхового відшкодування 
суми, одержані Страхувальником від третіх осіб та/або суми, еквівалентні вартості 
майна, одержаного від третіх осіб в рахунок відшкодування збитку, завданого 
страховим випадком. 

9.4. Страховик зобов’язаний: 
9.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та цими Правилами; 
9.4.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання 

страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 
своєчасної виплати страхового відшкодування; 

9.4.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового 
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відшкодування у строк, передбачений Договором страхування. Страховик несе 
майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом 
сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами 
Договору страхування або законом; 

9.4.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні 
страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено 
умовами Договору страхування; 

9.4.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили 
ступінь страхового ризику, або у разі збільшення страхової суми за Договором 
страхування  переукласти з ним Договір страхування або укласти Додаткову угоду до 
Договору страхування; 

9.4.6. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове  
становище, крім випадків, встановлених законом; 

Договором страхування також передбачається, що Страховик 
зобов’язаний: 
9.4.7. у випадку прийняття рішення про відмову у виплаті страхового 

відшкодування письмово повідомити про це Страхувальника з обґрунтуванням 
причин відмови в строк, передбачений цими Правилами та/або Договором 
страхування. 

9.4.8. видати Страхувальнику дублікат Договору страхування або страхового 
свідоцтва (полісу, сертифікату) у випадку втрати Страхувальником Договору 
страхування або страхового свідоцтва (полісу, сертифікату); 

9.5. Страховик та Страхувальник мають також інші права та обов’язки, 
визначені в інших Розділах цих Правил та/або Договорі страхування, а також 
передбачені законодавством України. 

9.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права та 
обов’язки Страхувальника та Страховика. 

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

10.1. При настанні страхового випадку або події, що має ознаки страхового 
випадку, Страхувальник зобов'язаний: 

10.1.1. негайно, але будь-якому разі не пізніше 2-х робочих днів, повідомити про 
це Страховика письмово, якщо інше не передбачено Договором страхування; 

10.1.2. вжити заходів щодо усунення причин, які сприяють збільшенню розміру 
збитку; 

10.1.3. надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового 
випадку та розмір збитків протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня настання 
страхового випадку, якщо інший строк не передбачено Договором страхування; 

10.1.4. надати Страховику можливість проводити власне розслідування причин 
настання страхової події та визначення розміру збитків. Якщо Страхувальник або 
його представник відмовляють йому в цьому або створюють перешкоди, то 
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування. 

10.1.5. сприяти Страховику у реалізації права вимоги, яке Страхувальник має до 
особи, відповідальної за заподіяний збиток, в межах виплаченого відшкодування. 

10.2. Договором страхування передбачається, що невиконання 
Страхувальником умов п.10.1. цих Правил є підставою для відмови  Страховика у 
виплаті страхового відшкодування. 

10.3. Страховик звільняється від відшкодування збитків, якщо вони виникли 
внаслідок того, що Страхувальник навмисно або з необережності не вживав 
можливих та доцільних заходів, щодо зменшення можливих збитків або запобігання 
їх виникненню.  
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11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

11.1. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та 
розмір збитків: 

11.1.1. заява/ повідомлення про подію, що має ознаки страхової; 
11.1.2. заява на виплату страхового відшкодування; 
11.1.3. копія кредитного договору; 
11.1.4. довідка про платежі, отримані за кредитним договором; 
11.1.5. відомості щодо цільового використання кредиту; 
11.1.6. інформація про забезпечення кредиту; 
11.1.7. копія договору застави; 
11.1.8. довідка про збитки, понесені Страхувальником;   
11.1.9. документи, що підтверджують факт неповернення або неповного 

повернення позичальником Страхувальника кредиту та/ або нарахованих процентів;  
11.1.10. копію майнової претензії до винної в заподіянні збитків Страхувальнику 

особи та документ, що підтверджує її відправлення адресату; 
11.1.11. документи, що встановлюють особу Страхувальника та Вигодонабувача; 
11.1.12.  інші документи, що дають змогу встановити факт настання страхового 

випадку та розміри збитків, що підлягають відшкодуванню, за запитом Страховика. 
11.2. Конкретний перелік документів, відповідно до  п. 11.1. Розділу І цих 

Правил, на підставі яких здійснюється виплата страхового відшкодування, 
визначається Страховиком у Договорі страхування  при виясненні причин, обставин 
події, що має ознаки страхової та розміру збитків. 
 

12. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. 
ПОРЯДОК І УМОВИ ЙОГО ВИПЛАТИ  

12.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком згідно з Договором 
страхування на підставі Заяви Страхувальника та страхового акта, після отримання 
всіх документів, що підтверджують настання страхового випадку та визначають 
розмір збитків. 

12.2. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 
В разі необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов’язані із 
страховим випадком до правоохоронних органів, інших установ та організацій, що 
володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно 
з’ясовувати причини та обставини страхового випадку. 

12.3. В разі настання страхового випадку конкретний розмір збитків 
встановлюється Страховиком на підставі документів, що підтверджують настання 
страхового випадку та розмір збитків, отриманих від Страхувальника, інших осіб, а 
також з урахуванням рішення суду, документів правоохоронних, податкових та 
інших компетентних органів, місцевих органів влади, висновків експертів відповідно 
до чинного законодавства України. 

12.4.  Якщо Страхувальник отримав інформацію про те, що позичальник 
Страхувальника не має змоги самостійно повернути кредит та/ або нараховані за 
ним проценти в термін, передбачений кредитним договором, він повинен не пізніше 
ніж за 5 (п’ять) робочих днів письмово повідомити Страховика, а також надати доку-
ментацію, що підтверджує ці обставини. 

12.5.  Розмір страхового відшкодування визначається в розмірі прямого збитку, 
завданого Страхувальнику у межах суми неповерненого кредиту  та/ або 
нарахованих та несплачених процентів з урахуванням конкретних умов Договору 
страхування за вирахуванням франшизи, якщо вона передбачена у Договорі 
страхування, але не більше страхової суми, встановленої за згодою Сторін у Договорі 
страхування. 
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12.6. Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 

12.7. Якщо Договором страхування визначений Вигодонабувач, то відповідні 
положення цих Правил щодо виплати страхового відшкодування поширюються на 
Вигодонабувача, що повинно бути зазначено у Договорі страхування. 

12.8. Днем виплати вважається день списання коштів з поточного рахунку 
Страховика, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

13. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО 

ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. ПІДСТАВИ ДЛЯ 
ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

13.1. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті 
приймається протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних 
документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків, якщо 
інший строк не передбачений  Договором страхування.  

13.2. Прийняття рішення про виплату страхового відшкодування оформлюється 
страховим актом. 

13.3. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом строку, 
передбаченого Договором страхування. 

13.4. У разі відмови у виплаті страхового відшкодування Страховик протягом 10 
(десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про відмову у виплаті страхового 
відшкодування повинен письмово повідомити Страхувальника про відмову з 
обґрунтуванням причин відмови.  

13.5. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є: 
13.5.1. 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; 

13.5.2. вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на 
користь якої укладено Договір страхування, умисного злочину, який привів до 
страхового випадку; 

13.5.3. подання Страхувальником або особою, на користь якої укладено Договір 
страхування, свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування 
або про факт настання страхового випадку; 

13.5.4. отримання Страхувальником або особою, на користь якої укладено 
Договір страхування, повного відшкодування збитків від особи, винної у їх 
заподіянні; 

13.5.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником або особою, на користь якої 
укладено Договір страхування, про настання страхового випадку без поважних на це 
причин; 

Договором страхування передбачаються також наступні підстави для 
відмови у виплаті страхового відшкодування: 

13.5.6. невиконання Страхувальником або особою, на користь якої укладено 
Договір страхування, своїх обов’язків по Договору страхування та згідно з цими 
Правилами; 

13.5.7. створення Страхувальником або особою, на користь якої укладено 
Договір страхування, перешкоди Страховикові у визначенні обставин, характеру та 
розміру збитків; 

13.5.8. інші випадки, передбачені законом. 
13.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для 
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відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону. 
13.7. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути 

оскаржена Страхувальником у судовому порядку. 
 
 
Договором страхування також можуть бути передбачені наступні 

підстави для відмови: 
13.8. Відсутність необхідних документів та (або) відомостей, які підтверджують 

факт, причини, характер або обставини настання страхового випадку та/або розмір 
завданого збитку; 

13.9. Невжиття Страхувальником заходів щодо запобігання або зменшення 
збитків; 

13.10. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страховика про суттєві 
зміни ступеня ризику та/або інших умов, зазначених в цих Правилах та/або Договорі 
страхування.  

13.11. Невиконання чи неналежне виконання Страхувальником обов’язків, 
покладених на нього цими Правилами та/або Договором страхування;  

13.12. Страхувальник не усунув протягом узгодженого зі Страховиком строку 
обставини, які істотно підвищують ступінь ризику та про необхідність ліквідації яких 
Страховик повідомляв Страхувальника, якщо інше не обумовлено Договором 
страхування; 

13.13. Дії або бездіяльність Страхувальника, інших осіб (їх працівників або осіб, 
що діяли за їх дорученням (усним чи письмовим), що призвели до настання 
страхового випадку. 

13.14. Після виплати Страховиком страхового відшкодування до нього 
переходить в межах фактично виплаченої ним суми право вимоги, яку 
Страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, 
відповідальної за заподіяний збиток. 

13.15. Якщо після виплати страхового відшкодування з’ясується, що 
Страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, подали невірні 
відомості, що призвели до підвищення суми страхового відшкодування або 
безпідставної його виплати, Страховик вправі вимагати повернення суми 
виплаченого страхового відшкодування від Страхувальника або іншої особи.  
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Розділ ІІ. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА 
НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ 

 
ВИГОДОНАБУВАЧ – особа, на користь якої укладено Договір страхування та 

яка може зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, для отримання 
страхового відшкодування. Ця особа призначається Страхувальником при укладенні 
Договору страхування. 

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, а Страхувальник зобов’язується сплачувати 
страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору страхування. 

ПРАВО ВИМОГИ - це право Страховика вимагати від осіб, відповідальних за 
заподіяний збиток, відшкодування йому фактичних витрат в розмірі сплаченого 
страхового відшкодування. 

СТРАХУВАЛЬНИКИ (ПОЗИЧАЛЬНИКИ) – юридичні та фізичні особи, які 
уклали договір, який встановлює умови кредитування, із Кредитором та Договір 
страхування із Страховиком. 

КРЕДИТНИЙ РИЗИК: 
- наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає 

через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-
якої фінансової угоди із Кредитором або в інший спосіб виконати взяті на себе 
зобов'язання; 

- імовірність втрат однієї зі сторін - укладачів контракту про придбання 
фінансового інструмента внаслідок невиконання зобов'язання іншою стороною; 

КРЕДИТОР – юридична особа, з якою укладено Страхувальником кредитний 
договір. 

СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (ПРЕМІЯ, ВНЕСОК) - плата за страхування, яку 
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 

СТРАХОВА СУМА - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов 
страхування зобов’язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні 
страхового випадку. 

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ - страхова виплата, яка здійснюється 
Страховиком у межах страхової суми за Договором страхування при настанні 
страхового випадку. 

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. 

Страховий захист – сукупність зобов’язань Страховика перед 
Страхувальником згідно з умовами Договору страхування. 

СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО (ПОЛІС, СЕРТИФІКАТ) - документ, що є формою 
Договору страхування та свідчить про укладання Договору страхування. 

СТРАХОВИЙ РИЗИК - певна подія, на випадок якої проводиться страхування 
і яка має ознаки ймовірності і випадковості настання. 

СТРАХОВИЙ ТАРИФ - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 
визначений період страхування. 

СТРАХОВИК – фінансова установа (юридична особа), яка одержала у 
встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності та приймає на 
себе за Договором страхування за певну винагороду (страхова премія) зобов’язання 
відшкодувати Страхувальнику заподіяну шкоду внаслідок настання страхового 
випадку. 
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В цих Правилах Страховик – Акціонерне товариство “Українська 
пожежно-страхова компанія”. 

ФРАНШИЗА - частина збитків Страхувальника, що не відшкодовується 
Страховиком згідно з Договором страхування: 

Умовна франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком 
згідно з Договором страхування, якщо розмір збитків менший або дорівнює 
установленої Договором суми франшизи. Якщо розмір збитків більший, ніж розмір 
франшизи, відшкодування виплачується у повному обсязі; 

Безумовна франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком 
згідно з Договором страхування, якщо розмір збитків менший або дорівнює 
установленої Договором суми франшизи. Якщо розмір збитків більший, ніж 
установлена сума франшизи, страхове відшкодування зменшується на суму 
франшизи. 
 
 

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”, норм цивільного та 
іншого законодавства України. 

1.2. На підставі цих Правил, Договорів добровільного страхування 
відповідальності позичальника за непогашення кредиту (надалі – Договори 
страхування) Страховик здійснює добровільне страхування відповідальності 
позичальника за непогашення кредиту. 
 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать 
закону та пов’язані з відповідальністю Страхувальника перед Кредитором за 
неповернення або неповне повернення кредиту та/ або несплату чи неповну сплату 
процентів згідно із кредитним договором. 
 

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ 
3.1. Страхова сума встановлюється за згодою Сторін в межах кредиту та/ або 

процентів на  підставі кредитного договору. 
3.2. Страхова сума може бути встановлена  по окремому страховому випадку, 

групі страхових випадків, Договору страхування у цілому. 
3.3. У разі коли коли страхова сума становить певну частку від розміру кредиту 

та/або процентів, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від 
визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами Договору 
страхування. 

3.4. Страхова сума в період дії Договору страхування може бути збільшена за 
заявою Страхувальника з обґрунтуванням причин збільшення, шляхом укладання 
Додаткової угоди до Договору страхування та сплати додаткового страхового 
платежу. 

3.5. У випадку, коли страхова сума перевищує розмір кредиту та/ або процентів  
на момент настання страхового випадку, Страховик не відшкодовує Страхувальнику 
суму, що фактично перевищує розмір завданого збитку. 

3.6. В Договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна чи 
безумовна) - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно Договору 
страхування.  
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Франшиза визначається за згодою Сторін при укладанні Договору страхування у 
відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.  

За згодою Сторін франшиза може встановлюватися:  
-  від загальної страхової суми за Договором страхування; 
- від страхової суми, встановленої Договором страхування по окремих страхових 

випадках, групі страхових випадків. 
Розмір франшизи встановлюється для кожного страхового випадку. Якщо мали 

місце декілька страхових випадків, сума франшизи враховується при визначенні 
суми збитку в кожному випадку. 

3.7. Договором страхування може бути передбачено, що розмір франшизи може 
збільшуватись на певний процент від її розміру, визначеного Договором 
страхування, для кожного наступного страхового випадку, які відбулись в період дії 
цього Договору. 

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 
4.1. За цими Правилами страховим ризиком є кредитний ризик.  
4.2. Страховим випадком є встановлення зобов’язання Страхувальника  

відшкодувати збитки, завдані Кредитору неповерненням або неповним поверненням 
Страхувальником кредиту та/або несплатою або неповною сплатою процентів, 
нарахованих за користування кредитом у разі неплатоспроможності Страхувальника 
внаслідок події, передбаченої Договором страхування та/або з інших причин, 
передбачених Договором страхування. 

4.3. Факт встановлення зобов’язання Страхувальника за збитки, завдані 
Кредитору, повинен бути визнаний судом, або вимоги від Кредитора визнані 
Страхувальником обґрунтованими та Страховик згоден з таким визнанням вимог. 
 

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ 
СТРАХУВАННЯ 

5.1. Не визнаються страховими випадки, якщо інше не передбачено умовами 
Договору страхування, що сталися внаслідок: 

5.1.1. ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення; 
5.1.2. громадянської війни, народних заворушень різного роду та страйків; 
5.1.3. військових дій або військових заходів та їх наслідків; 
5.1.4. конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного 

характеру, здійснених за наказом військової або цивільної влад; 
5.1.5. заборони/обмеження здійснення діяльності Позичальника та/ або 

Страхувальника; 
5.1.6. протиправних та навмисних дій Страхувальника, що призвели до 

невиконання/ неналежного виконання Позичальником своїх договірних 
зобов’язань; 

5.1.7. використання Позичальником кредиту не за цільовим призначенням, 
вказаним в кредитному договорі; 

5.1.8. порушення Страхувальником положень чинного законодавства, що 
призвели до настання страхової події; 

5.1.9. Дій або бездіяльності Страхувальника, інших осіб (його працівників або 
осіб, що діяли за їх дорученням (усним чи письмовим)),  що призвели до настання 
страхового випадку; 

5.1.10. Навмисних дій Страхувальника, інших осіб (його працівників або осіб, 
що діяли за їх дорученням (усним чи письмовим)), що призвели до настання 
страхового випадку. 

5.2. Страхування не поширюється на курсову різницю, неустойку та інші 
непрямі збитки, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

5.3. Згідно з Договором страхування не відшкодовуються:  
- неустойка (пеня, штраф);  
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- моральна шкода;  
- упущена вигода (втрата прибутку); 
- претензійні витрати, витрати, пов’язані з інфляційними процесами тощо. 
5.4. Договором страхування можуть бути визначені інші виключення із 

страхових випадків. 
5.5. Поширення дії Договору страхування щодо випадків, які є виключеннями зі 

страхових випадків, та щодо яких встановлено обмеження при страхуванні за 
умовами цього розділу Правил, можливе за умови включення додаткових умов до 
Договору страхування та збільшення розміру страхового тарифу шляхом 
застосування підвищуючих коефіцієнтів. 

5.6. В Договорі страхування Страхувальником та Страховиком може бути 
передбачено, що окремі положення цих Правил не включаються в Договір і не 
діють у конкретних умовах страхування. В разі, якщо конкретні умови Договору 
страхування не узгоджуються з положеннями цих Правил, застосовуються умови, 
визначені Сторонами в Договорі. 

 
6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії Договору страхування визначається за згодою Сторін, але не 
більше строку дії кредитного договору. Договір страхування вважається 
короткостроковим, якщо він укладений на строк менше одного року.  

6.2. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого 
страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

6.3. Місце дії Договору страхування - територія України, якщо інше ним не 
передбачено. 

 
7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

7.1. Договір страхування укладається у письмовій формі, на підставі усної або 
письмової заяви Страхувальника. До укладання Договору страхування 
Страхувальник на вимогу Страховика надає письмову Заяву на страхування. Форма 
Заяви затверджується Страховиком, однак всі відомості, необхідні для їх заповнення 
вносяться Страхувальником. Заява на страхування у разі її оформлення є 
невід’ємною частиною Договору страхування. 

7.2. До заяви Страхувальник може додавати на вимогу Страховика копії 
наступних документів, необхідних для оцінки ступеню страхового ризику та визна-
чення розміру страхового тарифу: 

7.2.1. статут, свідоцтво про реєстрацію; 
7.2.2. баланс; 
7.2.3. техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) (напрями та ефективність 

використання кредиту); 
7.2.4. витяг про залишки грошових коштів на рахунках у фінансово-банківських 

установах на момент укладення Договору страхування; 
7.2.5. договори на поставку та реалізацію продукції, робіт або послуг; 
7.2.6. інші документи, що мають відношення до отримуваного/ отриманого 

Страхувальником кредиту. 
7.3. Страхувальник несе відповідальність за повноту, достовірність та 

своєчасність надання  інформації, зазначеної в п. 7.2. цих Правил, як за невиконання 
прийнятих на себе зобов‘язань. 

7.4. Страховик на підставі наданих документів узгоджує зі Страхувальником 
страхову суму, розмір страхового платежу, а також інші умови Договору страхування. 

7.5. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим 
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування. 

7.6. У випадку втрати Договору страхування або страхового свідоцтва (полісу, 
сертифікату) в період дії Договору страхування, Страховик видає Страхувальнику 
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дублікат. Після видачі дублікату втрачений Договір страхування або страхове 
свідоцтво (поліс, сертифікат) є недійсними і виплати страхових відшкодувань по ним 
не здійснюються. 

7.7. В Договорі страхування  страхування може бути передбачено, що окремі 
положення цих Правил страхування не включаються в Договір і не діють в 
конкретних умовах страхування.  

7.8. Страхувальники мають право 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. 

7.9. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого 
страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
 

8. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ 
8.1. Страховик використовує розроблені ним базові страхові тарифи, що 
визначаються з урахуванням строку і ступеню страхового ризику. Базові страхові 
тарифи є невід'ємною частиною цих Правил. 

8.2. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на 
підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Річні базові страхові 
тарифи (в % від страхової суми) для страхових ризиків, що передбачені цими 
Правилами, наведено в Додатку 1 до цих Правил. 

8.3.  Страховий тариф при страхуванні відповідальності Позичальника за 
непогашення кредиту залежить від ступеня страхового ризику, що визначається 
конкретними умовами кредитного договору, техніко-економічним обґрунтуванням 
ефективності використання кредиту, фінансового стану Страхувальника тощо. 

7.4. В залежності від ступеня страхового ризику до страхових тарифів можуть 
застосовуватись підвищуючі та понижуючі коефіцієнти, визначені у Додатку №1 до 
цих Правил. За Договором страхування, укладеним на строк менше одного року, 
страховий тариф розраховується, використовуючи поправочні коефіцієнти, при 
цьому неповний місяць строку страхування вважається повним.  

7.5. Норматив витрат Страховика на ведення справи визначений при 
розрахунках відповідних страхових тарифів згідно п. 7.2. цих Правил, зазначений у 
Додатку 1 до цих Правил. 

7.6. Страхувальник має право сплачувати страховий платіж у готівковій формі 
чи безготівковій формі. Страховий платіж сплачується Страхувальником в строки, 
передбачені Договором страхування. 

7.7. Страхувальники згідно з укладеними Договорами страхування мають право 
вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальники-нерезиденти - 
у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, 
передбачених чинним законодавством України.  

7.8. В період дії Договору страхування Страхувальник за згодою Страховика 
може внести в Договір страхування зміни, шляхом укладення Додаткової угоди, 
стосовно розміру страхової суми. При збільшенні страхової суми величина доплати 
страхового платежу (ДСП) розраховується за формулою (2): 

 ДСП = (П2 – П1) · К / Т (2) 

де: П1, П2 – страхові платежі по першочерговій і кінцевій страховим сумам 
відповідно; 

  К – кількість повних місяців, які залишилися до кінця дії договору 
страхування, при цьому неповний місяць приймається за повний; 

  Т – строк дії договору страхування в повних місяцях. 
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7.9. Страхувальнику може бути надана можливість сплати страхового платежу 
частинами. Розміри відповідних частин страхового платежу і строки їх сплати 
визначаються у Договорі страхування. При цьому обов’язковою для виконання є 
наступна вимога - кожний черговий платіж повинен бути сплачений до закінчення 
періоду, за який оплата вже виконана, якщо інше не передбачене Договором 
страхування. 

7.10. У разі, якщо на момент настання страхового випадку річний страховий 
платіж не сплачений Страхувальником у повному розмірі, страхове відшкодування 
здійснюється Страховиком пропорційно відношенню суми сплаченого страхового 
платежу до суми річного страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 

7.11. У разі, якщо умовами Договору страхування передбачена сплата річного 
страхового платежу частинами, і до указаного строку не внесена відповідна частина 
річного страхового платежу (незалежно від причин), то дія Договору страхування 
припиняється на наступний день після закінчення періоду, за який сплачено платіж, 
якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.     

7.12. Не допускається повернення страхового платежу готівкою, якщо він був 
сплачений в безготівковій формі за умови дострокового припинення Договору 
страхування. 
 

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
9.1. Страхувальник має право: 
9.1.1. ознайомитися з умовами та Правилами страхування та вимагати від 
Страховика роз’яснення їх положень, порядку визначення розмірів страхової суми, 
страхового платежу та страхового відшкодування; 
9.1.2. при укладанні Договору страхування призначити Вигодонабувача, а також 
замінювати його до настання страхового випадку; 
9.1.3. на одержання страхового відшкодування в порядку, визначеному цими 
Правилами та/або Договором страхування; 
9.1.4. вносити Страховику пропозиції щодо змін і доповнень до умов Договору 
страхування; 
9.1.5. достроково припинити дію Договору страхування, якщо це передбачено його 
умовами, з додержанням вимог законодавства України; 
9.1.6. збільшити розмір страхової суми шляхом укладання Додаткової угоди на строк, 
що залишився до закінчення дії Договору, з внесенням додаткового страхового 
платежу; 
9.1.7. на одержання від Страховика дублікату Договору страхування або страхового 
Свідоцтва (Полісу, Сертифікату)  у разі втрати оригіналу; 
9.1.8. надавати Страховику додаткову інформацію та документи, що стосуються 
обставин страхового випадку. 

9.2. Страхувальник зобов'язаний: 
9.2.1. при укладанні Договору страхування надати Страховику достовірну 
інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки 
ступеню страхового ризику, і надалі в письмовій формі інформувати його про будь-
яку зміну в ступені страхового ризику; 
9.2.2. При зміні ступеню ризику під час дії Договору Страхування, в письмовій формі 
повідомити про це Страховика та укласти Додаткову угоду протягом 24-х годин з 
моменту настання такої зміни; 
9.2.3. надавати Страховику всю наявну інформацію та документи, що стосуються 
факту, причин, обставин настання страхового випадку та розміру завданого збитку; 
9.2.4. своєчасно вносити страхові платежі; 
9.2.5. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 
настання страхового випадку; 
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9.2.6. при укладанні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні 
договори страхування щодо  предмету Договору страхування; 
9.2.7. повідомити Страховика про настання страхового випадку, в строк, 
передбачений умовами страхування; 
9.2.8. дотримуватись умов цих Правил, Договору страхування, вимог законодавства;   

Договором страхування також можуть бути передбачені наступні 
обов’язки Страхувальника:  

9.2.9. надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового 
випадку та розмір збитків у строки, передбачені цими Правилами, якщо інший строк 
не обумовлений Договором страхування. 

9.2.10. надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового 
випадку та розмір збитків; 

9.2.11. негайно, але не пізніше 2-х робочих днів з дня, коли Страхувальнику 
стало про це відомо, повідомити Страховика про порушення кримінальної справи, 
порушення провадження у справі про адміністративні правопорушення, 
провадження в порядку іншого судочинства стосовно події, що має ознаки 
страхового випадку; 

9.2.12. не допускати дій або бездіяльності, що призвели б до настання 
страхового випадку; 

9.2.13. у разі збільшення ризику ініціювати внесення відповідних змін до 
Договору страхування та сплатити належну частину страхової премії; 

9.2.14. протягом 2 (двох) робочих днів письмово повідомляти Страховика про 
зміни, які кредитор або Страхувальник має намір внести до умов кредитного 
договору, якщо це передбачено умовами Договору страхування: 

9.2.14.1. надати Страховику в письмовій формі інформацію про зміни умов 
кредитного договору. Страховик зобов’язаний письмово повідомити своє рішення 
щодо надання страхового захисту чи його припинення протягом 2 (двох) робочих 
днів з дня отримання письмового повідомлення про умови змін від Страхувальника; 

9.2.14.2. не вносити зміни до кредитного договору, якщо Страховик не згоден з 
такими змінами та якщо це передбачено умовами Договору страхування. У разі 
внесення змін до кредитного договору без повідомлення та згоди Страховика 
страховий захист щодо кредитного договору, в який внесено зміни, може бути 
припинено; 

9.2.15. письмово повідомити Страховика про зміну місцезнаходження та/або 
фактичної адреси, банківських реквізитів, реорганізації чи ліквідації Страхувальника 
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня, коли ці зміни стали відомі Страхувальнику 
із зазначенням нових реквізитів; 

9.2.16. відкрити спеціальний позиковий рахунок за вимогою Страховика, якщо 
це передбачено Договором страхування; 

9.2.17. надавати Страховику документацію, необхідну для проведення експерти-
зи цільового використання кредиту, якщо це передбачено Договором страхування; 

9.2.18. інформувати Страховика про платоспроможність для своєчасного 
здійснення заходів для повернення кредиту та сплати процентів, якщо це 
передбачено Договором страхування; 

9.2.19. за 5 (п'ять) робочих днів до закінчення дії кредитного договору письмово 
повідомити Страховика про свою платоспроможність, якщо це передбачено 
Договором страхування; 

9.2.20. повідомляти Страховика про неповернення кредиту та/ або несплату 
процентів за ним (повністю або частково) згідно із строками, що визначені у 
кредитному договорі, протягом 2 (двох) робочих днів з дня коли ці строки минули;  

9.2.21. повернути Страховику отримане від нього страхове відшкодування у 
відповідному розмірі протягом 10-ти днів, якщо інший строк не передбачений 
Договором страхування, з моменту виявлення обставин, які відповідно до цих 
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Правил та/або Договору страхування, законодавства повністю або частково 
позбавляють Страхувальника (Вигодонабувача) права на одержання страхового 
відшкодування. 

 

9.3. Страховик має право: 
9.3.1. отримати від Страхувальника всю інформацію для укладання Договору 

страхування та оцінки ступеня страхового ризику; 
9.3.2. перевіряти надану Страхувальником інформацію, а також контролювати 

виконання Страхувальником взятих на себе за укладеним Договором страхування 
зобов’язань; 

9.3.3. вимагати від Страхувальника відкриття спеціального позикового рахунка, 
якщо це передбачено Договором страхування; 

9.3.4. без пояснення причин відмовити Страхувальнику в укладанні Договору 
страхування; 

9.3.5. змінювати умови Договору страхування за згодою Страхувальника, а 
також вимагати від Страхувальника сплати додаткового страхового платежу при 
збільшенні ступеня ризику після внесення змін до Договору страхування. 
Невиконання цієї умови дає право Страховику при настанні страхового випадку 
повністю відмовити у виплаті страхового відшкодування Страхувальнику; 

9.3.6. робити запити в правоохоронні органи, фінансові установи, медичні 
заклади і інші підприємства, установи і організації, які володіють інформацією про 
обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини і обставини 
страхового випадку; 

9.3.7. відмовити у виплаті страхового відшкодування, за наявності підстав та на 
умовах, передбачених цими Правилами та/або Договором страхування;  

9.3.8. затримати виплату страхового відшкодування за наявності підстав, 
передбачених Правилами та/або Договором страхування, а також здійснювати 
виплату страхового відшкодування частинами; 

9.3.9. достроково припинити дію Договору страхування у відповідності до його 
умов, умов цих Правил та законодавства України; 

9.3.10. вимагати від Страхувальника або іншої особи, яка його одержала, 
повернення виплаченого страхового відшкодування, якщо після виплати страхового 
відшкодування з'ясується, що Страхувальник або інша особа, яка одержала страхове 
відшкодування, не мали на це права або якщо збитки по страховому випадку 
відшкодовані третіми особами. 

9.4. Страховик зобов'язаний: 
9.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та цими Правилами; 
9.4.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання 

страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 
своєчасної виплати страхового відшкодування; 

9.4.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового 
відшкодування у строк, передбачений Договором страхування. Страховик несе 
майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом 
сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами 
Договору страхування або законом; 

9.4.4. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили 
ступінь страхового ризику, або у разі збільшення страхової суми за Договором 
страхування  переукласти з ним Договір страхування або укласти Додаткову угоду до 
Договору страхування; 

9.4.5. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні 
страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено 
умовами Договору страхування; 
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9.4.6. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове  
становище, крім випадків, встановлених законом; 

9.4.7. у випадку прийняття рішення про відмову у виплаті страхового 
відшкодування письмово повідомити про це Страхувальника з обґрунтуванням 
причин відмови в строк, передбачений цими Правилами та/або Договором 
страхування. 

9.4.8. видати Страхувальнику дублікат Договору страхування або страхового 
свідоцтва (полісу, сертифікату) у випадку втрати Страхувальником Договору 
страхування або страхового свідоцтва (полісу, сертифікату); 

9.5. Страховик та Страхувальник мають також інші права та обов’язки, 
визначені в інших Розділах цих Правил та/або Договорі страхування, а також 
передбачені законодавством України. 

9.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права та 
обов’язки Страхувальника та Страховика. 

 
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

10.1. При настанні страхового випадку або події, що має ознаки страхового 
випадку, Страхувальник зобов'язаний: 

10.1.1. негайно, але будь-якому разі не пізніше 2-х робочих днів, повідомити про 
це Страховика письмово, якщо інше не передбачено Договором страхування; 

10.1.2. вжити заходів щодо усунення причин, які сприяють збільшенню розміру 
збитку; 

10.1.3. надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового 
випадку та розмір збитків; 

10.1.4. надати Страховику можливість проводити власне розслідування причин 
настання страхової події та визначення розміру збитків. Якщо Страхувальник або 
його представник відмовляють йому в цьому або створюють перешкоди, то 
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування. 

10.3. Договором страхування передбачається, що невиконання 
Страхувальником умов п.10.1. цих Правил є підставою для відмови  Страховика у 
виплаті страхового відшкодування. 

10.4. Страховик звільняється від відшкодування збитків, якщо вони виникли 
внаслідок того, що Страхувальник навмисно або з необережності не вживав 
можливих та доцільних заходів, щодо зменшення можливих збитків або запобігання 
їх виникненню.  

 
 

 
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 
11.1. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та 

розмір збитків: 
11.1.1. заява/ повідомлення про подію, що має ознаки страхової; 
11.1.2. заява на виплату страхового відшкодування; 
11.1.3. копія Договору страхування; 
11.1.4. документи компетентних органів, що мають відношення до страхового 

випадку (медичних установ, правоохоронних органів, суду, Міністерства з 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, 
Державної гідрометеорологічної служби, органів місцевого самоврядування, органів 
виконавчої влади тощо); 

11.1.5. документи, що підтверджують неплатоспроможність Страхувальника; 
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11.1.6. документи, що підтверджують факт неповернення (повністю або 
частково) Страхувальником кредиту та/або несплату процентів за ним чи їх частину;  

11.1.7. довідку про фінансовий стан Страхувальника, на вимогу Страховика 
підтверджену аудитором; 

11.1.8. вимоги кредитора до Страхувальника, із зазначенням завданих кредитору 
збитків внаслідок неповернення Страхувальником кредиту та/або процентів за ним 
або рішення суду, яке набуло законної сили; 

11.1.9. документи, що встановлюють особу Страхувальника та Вигодонабувача; 
11.1.10.  інші документи, що дають змогу встановити факт настання страхового 

випадку та розміри збитків, що підлягають відшкодуванню, за запитом Страховика. 
11.2. Конкретний перелік документів, відповідно до  п. 11.1. Розділу ІІ цих 

Правил, на підставі яких здійснюється виплата страхового відшкодування, 
визначається Страховиком у Договорі страхування  при виясненні причин, обставин 
страхового випадку та розміру збитків. 

 

12. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. 
ПОРЯДОК І УМОВИ ЙОГО ВИПЛАТИ  

12.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком згідно з Договором 
страхування на підставі Заяви Страхувальника та страхового акта, після отримання 
всіх документів, що підтверджують настання страхового випадку та визначають 
розмір збитків. 

12.2. У випадку виникнення обставин, за якими Страхувальник не має змоги са-
мостійно повернути кредит та/ або сплатити проценти за ним, передбачені 
кредитним договором, він повинен не пізніше ніж за 10 (десять) банківських днів до 
закінчення строку дії кредитного договору письмово повідомити Страховика, а 
також надати документи, необхідні для проведення експертизи: 

12.2.1. договори, контракти на поставку та реалізацію продукції, робіт або 
послуг, що мають відношення до отриманого кредиту; 

12.2.2. витяг про залишки грошових коштів на рахунках у фінансово-
банківських установах; 

12.2.3. інші документи, передбачені кредитним договором та/або Договором 
страхування. 

12.3. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 
В разі необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов’язані із 
страховим випадком до правоохоронних органів, інших установ та організацій, що 
володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно 
з’ясовувати причини та обставини страхового випадку. 

12.4. В разі настання страхового випадку конкретний розмір збитків 
встановлюється Страховиком на підставі документів, що підтверджують настання 
страхового випадку та розмір збитків, отриманих від Страхувальника, кредитора, 
інших осіб,  а також з урахуванням рішення суду, документів правоохоронних, 
податкових та інших компетентних органів, місцевих органів влади, висновків 
експертів відповідно до чинного законодавства України. 

12.5. Розмір страхового відшкодування визначається в розмірі прямого збитку, 
завданого Страхувальнику у межах суми неповерненого кредиту  та/ або 
нарахованих та несплачених процентів з урахуванням конкретних умов Договору 
страхування за вирахуванням франшизи, якщо вона передбачена у Договорі 
страхування, але не більше страхової суми, встановленої за згодою Сторін у Договорі 
страхування. 

12.6. Страхове відшкодування виплачується Вигодонабувачу (кредитору), якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 

12.7. Днем виплати вважається день списання коштів з поточного рахунку 
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Страховика, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
 

 
13. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У 

ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. ПІДСТАВИ ВІДМОВИ У 
ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

13.1. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті 
страхового відшкодування приймається протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з 
дня отримання всіх необхідних документів, що підтверджують настання страхового 
випадку та розмір збитків, якщо інше не передбачено Договором страхування.  

13.2. Прийняття рішення про виплату страхового відшкодування оформлюється 
страховим актом. 

13.3. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 10 
(десяти) робочих  днів з дня прийняття рішення про виплату, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 

13.4. У разі відмови у виплаті страхового відшкодування Страховик письмово 
повідомляє Страхувальника (Вигодонабувача, кредитора) з обґрунтуванням причин 
відмови протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про відмову. 

13.5. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є: 
13.5.1. вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на 

користь якої укладено Договір страхування, умисного злочину, який привів до 
страхового випадку; 

13.5.2. 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; 

13.5.3. несвоєчасне повідомлення Страхувальником або особою, на користь якої 
укладено Договір страхування, про настання страхового випадку без поважних на це 
причин; 

13.5.4. невиконання Страхувальником або особою, на користь якої укладено 
Договір страхування, своїх обов’язків по Договору страхування та згідно з цими 
Правилами; 

13.5.5. подання Страхувальником або особою, на користь якої укладено Договір 
страхування, свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору страхування 
або про факт настання страхового випадку; 

13.5.6. створення Страхувальником або особою, на користь якої укладено 
Договір страхування, перешкоди Страховикові у визначенні обставин, характеру та 
розміру збитків; 

13.5.7. інші випадки, передбачені законом. 
13.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для 

відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону. 
13.7. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути 

оскаржена Страхувальником у судовому порядку. 
Договором страхування також можуть бути передбачені наступні 

підстави для відмови: 
13.8. Відсутність необхідних документів та (або) відомостей, які підтверджують 

факт, причини, характер або обставини настання страхового випадку та/або розмір 
завданого збитку. 

13.9. Невжиття Страхувальником заходів щодо запобігання або зменшення 
збитків. 
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13.10. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страховика про суттєві 
зміни ступеня ризику та/або інших умов, зазначених в цих Правилах та/або Договорі 
страхування. 

13.11. Невиконання чи неналежне виконання Страхувальником обов’язків, 
покладених на нього цими Правилами та/або Договором страхування. 

13.12. Настання страхового випадку внаслідок змін умов кредитного договору 
без їх узгодження із Страховиком, якщо це передбачено умовами Договору 
страхування; 

13.13. Страхувальник не усунув протягом узгодженого зі Страховиком строку 
обставини, які істотно підвищують ступінь ризику та про необхідність ліквідації яких 
Страховик повідомляв Страхувальника, якщо інше не обумовлено Договором 
страхування; 

13.14. Дії або бездіяльність Страхувальника, інших осіб (їх працівників або осіб, 
що діяли за їх дорученням (усним чи письмовим), що призвели до настання 
страхового випадку. 

13.15. Пролонгація кредитного договору здійснилася без відома Страховика, 
якщо це передбачено умовами Договору страхування; 

13.16. Якщо після виплати страхового відшкодування з’ясується, що 
Страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, подали невірні 
відомості, що призвели до підвищення суми страхового відшкодування або 
безпідставної його виплати, Страховик вправі вимагати повернення суми 
виплаченого страхового відшкодування від Страхувальника або іншої особи.  
 
 
 

Розділ ІІІ. ІНШІ УМОВИ 
 
 

1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ 

1.1. Зміна умов Договору страхування здійснюється за згодою Страхувальника 
та Страховика на підставі Заяви однієї із Сторін протягом 10 (десяти) робочих днів з 
моменту одержання Заяви другою Стороною та оформлюється письмово. 

1.2. Якщо будь-яка зі Сторін не згодна із внесенням змін у Договір страхування, 
протягом 10 (десяти) робочих днів вирішується питання про дію Договору 
страхування на попередніх умовах або про припинення його дії (розірвання). 

1.3. З моменту отримання Заяви однією Стороною до моменту прийняття 
рішення Договір продовжує діяти на попередніх умовах. 
 
 

2. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

2.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою 
Сторін, а також у разі: 

1) закінчення строку дії; 
2) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному 

обсязі; 
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 десяти робочих днів з дня 
пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами 
Договору страхування; 
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4) ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-
фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених ст. 
22, 23, 24 Закону України "Про страхування"; 

5) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 
6) прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 
7) в інших випадках, передбачених законодавством України. 
2.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору 
страхування. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка 
Cторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше, як за 30 календарних днів до дати 
припинення дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 

2.2.1. При достроковому припиненні Договору страхування за вимогою 
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, який 
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. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком 
умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним 
страхові платежі повністю. При цьому порушення строків виплати страхового 
відшкодування не вважається порушенням умов Договору страхування, в зв’язку з 
яким при достроковому припиненні його дії Страхувальнику повертаються сплачені 
страхові платежі повністю.  

2.2.2. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою 
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. 
Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору 
страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що 
залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням нормативних витрат на 
ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат 
страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. 

2.3. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено 
в безготівковій формі за умови дострокового припинення Договору страхування.  

2.4. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у 
випадках, передбачених Цивільним кодексом України.  

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. 
2.5. В разі визнання Договору страхування недійсним, кожна із Сторін 

зобов'язана повернути іншій Стороні все отримане за цим Договором страхування, 
якщо інше не передбачено законодавством України. 

2.6. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку. 
2.7. Якщо Договором страхування передбачено сплату страхового платежу 

частинами, і Страхувальником не сплачено чергову частину страхового платежу у 
передбачений Договором строк, Договір страхування припиняє свою дію о 24:00 
годині останнього дня строку, визначеного для сплати чергової частини страхового 
платежу. При цьому, всі події, що мають ознаку страхового випадку, які відбулись 
після припинення дії Договору, не визнаються страховими, а збитки, пов’язані з їх 
настанням, Страховиком не відшкодовуються. Якщо Страхувальником сплачено 
прострочену частину страхового платежу після припинення дії Договору 
страхування, останній вважається поновленим на тих самих умовах з дати, наступної 
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за днем надходження чергового страхового платежу на поточний рахунок 
Страховика без зміни строку дії. 

 
 

3. ПРАВО ВИМОГИ 

3.1. До Страховика, що виплатив страхове відшкодування, переходить у межах 
виплаченої суми страхового відшкодування право вимоги, яке Страхувальник або 
інша особа, що одержала страхове відшкодування має до особи, відповідальної за 
заподіяний збиток. 

3.2. У випадку отримання Страхувальником (іншою особою, що має на це 
законні підстави) відшкодування збитків завданих страховим випадком від особи, 
відповідальної за заподіяні збитки, він зобов'язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів 
з дня одержання відповідних сум на поточний рахунок, повернути Страховику 
страхове відшкодування. Якщо збитки відшкодовано частково і відшкодована сума 
менша від належного до виплати страхового відшкодування, то страхове 
відшкодування виплачується враховуючи суми, отримані Страхувальником від 
особи, відповідальної за заподіяні збитки. 

3.3. Страхувальник (особа, що одержала страхове відшкодування) зобов'язаний 
повернути Страховику сплачене страхове відшкодування (або відповідну його 
частину), якщо протягом передбачених законодавством строків позовної давності 
виявиться така обставина, яка повністю або частково позбавляє Страхувальника 
права на отримання страхового відшкодування. 

 
 

4. ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 

4.1. Страхувальник зобов’язаний письмово повідомити Страховика про всі інші 
чинні Договори страхування кредитів (у тому числі відповідальності Позичальника 
за непогашення кредиту) щодо кредитних угод, визначених Договором страхування. 
При цьому, він повинен вказати назви інших страховиків, предмети договорів 
страхування, страхові випадки, розміри страхових сум, номери договорів 
страхування та строки їх дії. 

4.2. У випадку наявності інших Договорів страхування, розмір страхового 
відшкодування, що підлягає виплаті Страховиком, визначається як відношення суми 
збитків, що підлягають відшкодуванню за Договором страхування, до суми всіх 
страхових сум за укладеними договорами страхування, з урахуванням конкретних 
умов Договору страхування. 

4.3. Сумарне страхове відшкодування, що виплачується усіма Страховиками, не 
повинне перевищувати фактичних збитків, понесених Страхувальником та 
підтверджених відповідними документами. 

 
 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору страхування 
Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором страхування та 
законодавством України. 

5.2. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування Страховик сплачує 
Страхувальнику пеню у розмірі, передбаченому Договором страхування, але в будь-
якому випадку не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період 
прострочення, від суми заборгованості за кожний день прострочення. 
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5.3. Всі спори та розбіжності, які виникають з Договору страхування, та/або у 
зв‘язку з ним та цими Правилами, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а 
разі недосягнення згоди – судом відповідно до законодавства України.  

 
 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
6.1. 6.2. В Договорі страхування Сторонами можуть бути передбачені інші особливі 
умови. 








