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1.

ГЛОСАРІЙ

1.1.
ВИГОДОНАБУВАЧ – особа, на користь якої укладено Договір
страхування, яка може зазнати збитків у результаті настання страхового випадку
та яка призначається Страхувальником для отримання страхового відшкодування.
1.2.
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 (подати допомогу, виконати послугу), а
Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та
виконувати інші умови Договору страхування.
1.3.
СТИХІЙНЕ ЛИХО (ЯВИЩЕ) – це надзвичайне природне явище,
що діє з великою руйнівною силою, завдає значної шкоди району, в якому
відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення. Стихійні лиха
(явища) поділяються на:
Геологічні:
1.3.1. Землетруси – пружні коливання в земній корі чи верхній частині
мантії, що викликають коливання земної поверхні, деформацію в
земній корі;
1.3.2. Зсуви - це зміщення вниз по укосу під дією сил тяжіння великих
ґрунтових мас, що формують схили гір, річок, озерних та морських
терас;
1.3.3. Обвали, осипи - це відрив і катастрофічне падіння великих мас
гірських порід, їх дроблення і скочування з круч, урвищ та схилів
внаслідок послаблення зв'язаності гірських порід під дією процесів
вивітрювання, підмиву, розчинення та дії сил тяжіння; осип - це
нагромадження щебеню чи грунту біля підніжжя схилів;
1.3.4. Осідання, провалля, карстове провалля – осідання ґрунту,
пов‘язане з ущільненням ґрунту, зміною рівня ґрунтових вод,
обрушенням карстових пустот, підземних виробок корисних копалин,
вигорянням торф‘яних покладів;
1.3.5. Каменепад – раптове обрушення гірських порід або скочування
каміння з крутих схилів;
Метеорологічні, пов‘язані з атмосферними опадами:
1.3.6. Злива (сильний дощ) – короткочасні атмосферні опади у вигляді
дощу, які характеризуються великою інтенсивністю (кількість опадів за
1 годину 30 мм і більше);
1.3.7. Град – великий град, тобто частинки щільного льоду діаметром від 20
мм і вище, що випадають із купчасто-дощових хмар;
1.3.8. Дуже сильний снігопад – випадіння снігу за 12 годин 20 мм і більше;
1.3.9. Тиск снігу – пошкодження або руйнування будівель, споруд під вагою
снігу у випадках, якщо тиск снігу перевищив навантаження, що були
розраховані і закладені при проектуванні конкретного об‘єкту;
Метеорологічні температурні:
1.4. Дуже сильний мороз – температура повітря мінус 30º С і нижче;
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1.4.1. Дуже сильна спека – температура повітря 35º С і вище;
Інші метеорологічні:
1.4.2. Сильний вітер – швидкість вітру 25 м/с і більше, включаючи
шквали і смерчі;
1.4.3. Сильне налипання снігу – шар мокрого замерзлого снігу на
деревах, стовбурах, проводах електромережі тощо, завтовшки 35 мм і
більше;
1.4.4. Схід снігових лавин - швидкий рух зі схилів гір вниз великих
снігових мас через дію гравітаційної сили;
Гідрологічні:
1.4.5. Водопілля, паводі (високі рівні води) – проникнення води на
земельну ділянку внаслідок сезонного або раптового підвищення рівня
води у водоймах, що спричинено таненням снігу, льодовиків,
випаданням великої кількості опадів, утворенням крижаних заторів,
вітровим нагоном, обвалом у русло рік гірських порід, що
перешкоджають нормальному стоку води;
1.4.6. Підтоплення (підвищення рівня ґрунтових вод) –
комплексний процес, що виявляється під дією техногенних і, частково,
природних факторів, при якому в результаті порушення водного
режиму і балансу території за розрахунковий період часу відбувається
підвищення рівня ґрунтових вод;
1.4.7. Селі – це паводки з великою концентрацією ґрунту, мінеральних
частин, каміння, уламків гірських порід.
1.5.
СТРАХУВАЛЬНИКИ – дієздатні фізичні особи та юридичні особи,
які мають майновий інтерес щодо виконання умов гарантії (договору поруки) та
які уклали із Страховиком Договір страхування.
1.6.
СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (СТРАХОВА ПРЕМІЯ, СТРАХОВИЙ
ВНЕСОК) - плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести
Страховику згідно з Договором страхування.
1.7.
СТРАХОВА СУМА - грошова сума, в межах якої Страховик
відповідно до умов страхування зобов’язаний провести виплату страхового
відшкодування при настанні страхового випадку.
1.8.
СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ - страхова виплата, яка
здійснюється Страховиком у межах страхової суми за Договором страхування при
настанні страхового випадку.
1.9.
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.
1.10.
СТРАХОВИЙ РИЗИК - певна подія, на випадок якої проводиться
страхування і яка має ознаки ймовірності і випадковості настання.
1.11.
СТРАХОВИЙ ТАРИФ - ставка страхового внеску з одиниці
страхової суми за визначений період страхування.
1.12.
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 (страхову премію)
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зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату
Страхувальнику (Вигодонабувачу).
За цими Правилами Страховик – Акціонерне товариство “Українська
пожежно-страхова компанія ”.
1.13.
УДАР
БЛИСКАВКИ,
ЩО
ВИКЛИКАВ
ПОЖЕЖУ
–
безпосередній перехід розряду блискавки на майно гаранта (поручителя), з
виникненням пожежі. Блискавка – явище, коли електричний заряд грозової
хмари індукує заряд на земній поверхні під собою і заряди протилежного знаку
навколо основи хмари.
1.14.
ФРАНШИЗА - частина збитків Страхувальника,
відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування.

2.

що

не

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.
„Правила добровільного страхування виданих гарантій (порук) та
прийнятих гарантій” (надалі – Правила) розроблені відповідно до Закону України
„Про страхування”, норм цивільного та іншого законодавства України.
2.2.
На підставі цих Правил, Договорів добровільного страхування
виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій (надалі – Договори страхування)
Страховик здійснює добровільне страхування гарантій (порук), виданих гарантом
(поручителем), або гарантій (порук), прийнятих від гаранта (поручителя),
пов'язаних із забезпеченням виконання діючих зобов'язань боржника перед
кредитором.
2.3.
Ці
Правила
регулюють
відносини
між Страховиком
та
Страхувальником у сфері страхування майнових інтересів фізичних та юридичних
осіб, пов‘язаних з непередбаченим невиконанням (неналежним виконанням)
особою - гарантом (поручителем) своїх зобов'язань згідно з письмовим
зобов’язанням гаранта (гарантією), поручителя (договором поруки) при настанні
визначених Договором страхування страхових випадків.
2.4.
За Договором страхування, укладеним відповідно до цих Правил,
Страховик приймає на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку
здійснити виплату страхового відшкодування (подати допомогу, виконати
послугу) Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування, в
межах обумовленої Договором страхування страхової суми, а Страхувальник
зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови Договору
страхування.
2.5.
Страхувальники при страхуванні виданих гарантій (поручительств) дієздатні фізичні особи та юридичні особи, які є боржниками, на зобов’язання
яких розповсюджуються ці гарантії (поручительства), або безпосередньо самі
гаранти (поручителі), та які уклали з Страховиком Договір страхування.
2.6.
Страхувальники при страхуванні прийнятих гарантій (поручительств)
- дієздатні фізичні особи та юридичні особи, які є боржниками, на зобов’язання
яких розповсюджуються ці гарантії (поручительства), або кредитори, які
прийняли ці гарантії (поручительства), та які уклали з Страховиком Договір
страхування.
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3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

3.1.
Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не
суперечать закону і пов'язані з матеріальними збитками, завданими внаслідок
неможливості виконання або непередбаченого невиконання (неналежного
виконання) гарантом (поручителем) своїх зобов’язань в обсязі та в строки, що
визначені в гарантії (договорі поруки), зазначеному в Договорі страхування.
4.

СТРАХОВІ ВИПАДКИ. СТРАХОВІ РИЗИКИ

4.1.
Страховим випадком за Договором страхування, який укладається на
підставі цих Правил, є невиконання (неналежне виконання) гарантом
(поручителем) своїх зобов’язань в обсязі та в строки, що визначені в його
письмовій гарантії (або договорі поруки), перед Страхувальником або
Вигодонабувачем, яке призвело до матеріальних збитків у Страхувальника або
Вигодонабувача і сталося внаслідок:
4.1.1. Аварії або катастрофи;
та/або
4.1.2. Протиправних дій третіх осіб стосовно гаранта (поручителя);
та/або
4.1.3. Банкрутства гаранта (поручителя);
та/або
4.1.4. Стихійних лих;
та/або
4.1.5. Надзвичайних та непоборних за даних умов обставин, зазначених в
Договорі страхування,
під час та на місці виконання зобов'язань.
4.2.
Вважається, що страховий випадок настав, якщо гарант (поручитель)
не виконав свої зобов’язання згідно з гарантією (договором поруки) у строк,
вказаний у Договорі страхування.
4.3.
Якщо інше не передбачено в Договорі страхування, забороняється
включати в гарантію або в договір поруки умови про подовження строку,
встановленого для його виконання. В разі необхідності подовження цього строку
Страхувальник зобов'язаний до настання вказаного в гарантії (договорі поруки)
строку отримати попередню письмову згоду Страховика. Без такої згоди дія
Договору страхування припиняється з моменту внесення змін до визначених вище
документів.
4.4.
В разі продовження строку дії гарантії (договору поруки), страхування
на додаткових умовах здійснюється шляхом укладання додаткового договору.
Якщо такий договір не укладено, Страховик не бере на себе зобов'язань щодо
страхування на додаткових умовах.
4.5.
Страховим випадком може бути визнано лише події, які настали в
період дії Договору страхування. Якщо страховий випадок протягом дії Договору
стався з причин, які були або почали діяти до дати початку страхування, страхове
відшкодування не підлягає виплаті.
5.

ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ

5.1.
Страховим випадком не визнається і страхове відшкодування не
виплачується у випадках:
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5.1.1.

Ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;

5.1.2.

Громадянської війни, народних заворушень різного роду та страйків;

5.1.3. Всякого роду воєнних дій або військових заходів та їх наслідків,
повстань, заколотів, народних заворушень та страйків у країні гаранта
(поручителя);
5.1.4. Конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного
характеру, здійснених за наказом військової або цивільної влади та політичних
організацій у країні гаранта (поручителя);
5.1.5. Заборони або обмеження грошових переказів з країни гаранта
(поручителя) або країн, через які проходить платіж, введення мораторія,
неконвертації валют;
5.1.6. Ануляції заборгованості або перенесення термінів погашення
заборгованості згідно з двосторонніми урядовими та багатосторонніми
міжнародними угодами;
5.1.7. Невиконання або неналежного виконання Страхувальником своїх
обов'язків за Договором страхування, цими Правилами, законодавством.
5.2.
У випадках, передбачених законодавством, Страховик може бути
звільнений від сплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку
в разі необережності Страхувальника.
5.3.

Страхування не поширюється на:

5.3.1.

Курсову різницю;

5.3.2.

Штрафи, пені, неустойку та інші стягнення і санкції;

5.3.3.

Відсотки за прострочку;

5.3.4.

Відшкодування моральної шкоди та/або упущеної вигоди;

5.3.5.

Інші непрямі витрати.

5.4.
Поширення дії Договору страхування щодо випадків, які є
виключеннями зі страхових випадків, та щодо яких встановлено обмеження цим
розділом, можливе за умови включення додаткових умов до Договору страхування
та збільшення розміру страхового тарифу.
5.5.
Договором страхування можуть бути передбачені інші обмеження
страхування або виключення із страхових випадків.
6.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ.
ФРАНШИЗА

6.1.
Страхова сума визначається за згодою між Страховиком і
Страхувальником виходячи з максимальних грошових сум зобов’язань гаранта
(поручителя), встановлених у гарантії (договорі поруки) на момент укладання
Договору страхування, з урахуванням наведеного нижче:
6.1.1. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою,
боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники,
якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність
поручителя.
6.1.2. Обов'язок гаранта перед кредитором обмежується сплатою суми, на
яку видано гарантію.
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6.2.
Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому
випадку, групі страхових випадків, Договору страхування у цілому.
6.3.
За згодою Сторін Договору страхування страхова сума може
встановлюватися у межах повної суми, на яку видано гарантію, або суми
зобов’язання, яке забезпечується порукою, (повне страхування) або у межах
певної частини цієї вартості (страхування в частці).
6.4.
У разі коли страхова сума становить певну частку суми, на яку видано
гарантію, або суми зобов’язання, яке забезпечується порукою, страхове
відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події
збитків, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
6.5.
В Договорі страхування може бути передбачено, що Договір
укладається в певній частці суми, на яку видано гарантію, або суми зобов’язання,
яке забезпечується порукою, але при виплаті страхового відшкодування не
застосовується принцип пропорційності. Тобто при настанні страхового випадку
Страхувальнику виплачується страхове відшкодування в повному розмірі
нанесених збитків, але не більше страхової суми, визначеної Договором
страхування.
6.6.
Після виплати страхового відшкодування, сума зобов‘язань
Страховика за Договором страхування зменшується з моменту виплати страхового
відшкодування, якщо інше не передбачено його умовами.
6.7.
Страхова сума в період дії Договору страхування може бути збільшена
за заявою Страхувальника з обґрунтуванням причин збільшення, шляхом
укладання Додаткового договору до Договору страхування та сплати додаткового
страхового платежу.
6.8.
В Договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна
або безумовна) - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з
умовами Договору страхування.
6.9.
Франшиза визначається та встановлюється за згодою Сторін при
укладанні Договору страхування у відсотках від страхової суми або в абсолютному
розмірі:
6.9.1.

від загальної страхової суми за Договором страхування;

6.9.2.

для окремих гарантій, договорів поруки;

6.9.3. від страхової суми, встановленої Договором страхування по окремих
страхових випадках, групі страхових випадків.
6.10. Франшиза застосовується для кожного страхового випадку. Якщо
мали місце декілька страхових випадків, сума франшизи вираховується при
визначенні суми збитку по кожному випадку.
6.11.
Договором страхування може бути передбачено, що розмір франшизи
може збільшуватись на певний відсоток від її розміру, визначеного Договором
страхування, для кожного наступного страхового випадку.
6.12. За згодою Сторін Договором страхування може бути передбачений
інший порядок визначення, встановлення та застосування франшизи.
7.

СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ

7.1.
Страховик використовує страхові тарифи, що обчислюються актуарно
(математично) на підставі статистики настання страхових випадків. Страховий
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тариф визначається залежно від прийнятих на страхування ризиків, з
урахуванням характеру діяльності Страхувальника, предмету виданих письмових
гарантій (укладених договорів поруки), виду діяльності сторін вищенаведених
документів, Страхувальника, Вигодонабувача, наявності товарно-матеріальних
цінностей або іншого майна у Страхувальника та (або) боржника, які можуть стати
забезпеченням права регресних вимог Страховика в разі настання страхового
випадку, строку страхування, характеру діяльності, досвіду Страхувальника, інших
чинників та обставин, які мають істотне значення для визначення ступеню
страхового ризику. Базові річні страхові тарифи (в % від страхової суми),
передбачені цими Правилами, наведено в Додатку 1 до цих Правил.
7.2.
В залежності від ступеню страхового ризику до страхових тарифів
можуть застосовуватись підвищуючі та понижуючі коефіцієнти. Добуток
страхового тарифу та страхової суми складає страховий платіж.
7.3.
Страхувальник має право сплачувати страховий платіж готівкою чи у
безготівковій формі.
7.4.
Страховий платіж сплачується Страхувальником одноразово або
частинами в порядку, в розмірі, в строки зазначені в Договорі страхування.
7.5.
Страхувальники-резиденти 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
законодавством України.
7.6.
У разі, якщо на момент настання страхового випадку страховий
платіж не сплачений Страхувальником у повному розмірі до закінчення строку,
визначеного для його внесення, страхове відшкодування здійснюється
Страховиком пропорційно відношенню суми сплаченого страхового платежу до
суми повного страхового платежу, зазначеного в Договорі страхування, якщо інше
не передбачено Договором страхування.
7.7.
Якщо умовами Договору страхування передбачена сплата страхового
платежу частинами і чергова частина страхового платежу не сплачена у
визначений Договором страхування строк, дія Договору страхування
припиняється наступного дня після закінчення строку, за який сплачено платіж.
При цьому, якщо під час дії Договору страхування настає страховий випадок,
Страховик несе зобов‘язання по виплаті страхового відшкодування в повному
розмірі.
7.8.
Не допускається повернення страхового платежу готівкою, якщо він
був сплачений в безготівковій формі за умови дострокового припинення Договору
страхування.
8.

СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1.
Строк дії Договору страхування визначається за згодою Сторін
виходячи з строків дії гарантії (договору поруки) без урахування змін та (або)
доповнень до нього. Договір страхування вважається короткостроковим, якщо він
укладений на строк менше одного року.
8.2.
Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого
страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. Дія
Договору страхування припиняється о 24 годині 00 хвилин за Київським часом
останнього дня дії Договору страхування, а також у випадках, передбачених
законом та Договором страхування.
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8.3.
Територія і місце дії Договору страхування визначається при його
укладанні та зазначаються в ньому. Дія Договору страхування може
розповсюджуватись за межі території України у випадках, передбачених
Договором страхування і діючим законодавством України.
8.4.

Днем сплати страхового платежу вважається:

8.4.1. при безготівковому розрахунку - день надходження грошових коштів
на рахунок Страховика;
8.4.2. при готівковому розрахунку - день сплати готівкою до каси
Страховика.
8.5.
Відповідальність Страховика закінчується при повному самостійному
виконанні боржником своїх зобов’язань перед кредитором або при повному
виконанні гарантом (поручителем) своїх зобов’язань перед кредитором та (або)
боржником в строки, які передбачені в Договорі страхування.
9.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

9.1.
Договір страхування укладається на підставі заяви Страхувальника,
яка містить відомості про:
9.1.1. Умови, дату і зміст гарантії (договору поруки), що підлягає
страхуванню;
9.1.2.

Види ризиків, які підлягають страхуванню;

9.1.3. Умови, номер і дату договору або контракту між кредитором і
боржником, дані про характер, предмет договору і строки дії цього договору або
контракту, під які гарантом (поручителем) укладено письмову гарантію (договір
поруки), а також іншу інформацію про всі відомі Страхувальнику обставини, які
можуть мати істотне значення для визначення ступеню страхового ризику, який
приймається на страхування.
9.2.

Одночасно з заявою Страхувальник надає такі документи:

9.2.1.

Нотаріально завірену копію гарантії (договору поруки);

9.2.2. Копії документів, які містять факт та умови існування майнових
зобов’язань боржника перед кредитором;
9.2.3. Документи про фінансовий стан гаранта (поручителя) та (або)
боржника - Страхувальника (Вигодонабувача), з інформацію про їх
платоспроможність;
9.3.
Інші документи, необхідні для визначення ступеня ризику настання
страхового випадку.
9.4.
При укладенні Договору страхування Страховик має право вимагати у
Страхувальника баланс або довідку про його фінансовий стан, підтверджені
аудитором (аудиторською фірмою).
9.5.
Страхувальник несе відповідальність за повноту, достовірність та
своєчасність подачі інформації, зазначеної в р. 9 цих Правил.
9.6.
Страховик за згодою Страхувальника визначає розмір страхової суми,
страхового платежу та ступінь ризику. Після цього він повідомляє Страхувальника
про укладання Договору страхування з визначенням страхової суми, суми
страхового платежу, строків внесення страхового платежу, строків та форм
надання звітності по виконанню умов гарантії (договору поруки) та (або) умов
майнових зобов’язань боржника перед кредитором, які мають місце.
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9.7.
Якщо Страхувальник належним чином не повідомить Страховика про
зміни в інформації, зазначеній в Заяві на страхування та умовах гарантії (договору
поруки), то в разі настання страхового випадку Страховик має право відмовити у
виплаті страхового відшкодування, або в період дії Договору страхування
вимагати дострокового припинення Договору страхування.
9.8.
В Договорі страхування Страхувальником та Страховиком може бути
передбачено, що окремі положення цих Правил не включаються в Договір
страхування і не діють у конкретних умовах страхування.
9.9.
Договір страхування укладається між Страхувальником та
Страховиком у письмовій формі. Факт укладання Договору страхування може
посвідчуватись Страховим Свідоцтвом (Полісом, Сертифікатом).
9.10. У випадку втрати Договору страхування або Страхового свідоцтва
(Полісу, Сертифікату) в період дії Договору страхування, Страховик видає
Страхувальнику дублікат. Після видачі дублікату втрачені Договір страхування
або Страхове свідоцтво (Страховий Поліс, Страховий Сертифікат) є недійсними і
виплати страхових відшкодувань по ним не здійснюються.
9.11.
Будь-які зміни та доповнення до Договору страхування вносяться за
згодою Страхувальника і Страховика шляхом укладення Додаткових договорів.
10. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
10.1.
Дія Договору страхування припиняється та Договір втрачає чинність
за згодою Сторін, а також у разі:
10.1.1. закінчення строку дії;
10.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у
повному обсязі;
10.1.3. 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 десяти робочих днів з дня пред'явлення такої
вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору
страхування;
10.1.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті
Страхувальника-фізичної особи, за винятком випадків, передбачених
ст. 22, 23, 24 Закону України "Про страхування";
10.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством
України;
10.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування
недійсним;
10.1.7. з моменту виникнення обставин, що змінюють ступінь страхового
ризику, якщо Сторонами не погоджено інше;
10.1.8.в інших випадках, передбачених законодавством України.
10.2. 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 будьяка Сторона зобов'язана повідомити другу Сторону не пізніше, як за 30
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календарних днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
10.3. 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 крім порушення строків виплати
страхового відшкодування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним
страхові платежі повністю;
10.4. 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 страхування з
вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що
були здійснені за цим Договором страхування.
10.5. Якщо Договором страхування передбачено сплату страхового платежу
частинами, і Страхувальником не сплачено чергову частину страхового платежу у
передбачений Договором страхування 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 ознаки 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 за згодою Страховика вважається
поновленим на тих самих умовах з дати, наступної за датою надходження
чергового страхового платежу на рахунок Страховика.

11.
11.1.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Страхувальник має право:

11.1.1. Ознайомитися з умовами та Правилами страхування та вимагати від
Страховика роз’яснення їх положень, порядку визначення розмірів страхової
суми, страхового платежу та страхового відшкодування;
11.1.2. На одержання страхового відшкодування в порядку, визначеному
цими Правилами та/або Договором страхування;
11.1.3. 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;
11.1.4. Вносити Страховику пропозиції щодо змін і доповнень до умов
Договору страхування;
11.1.5. Достроково припинити дію Договору страхування, якщо
передбачено його умовами, з додержанням вимог законодавства України;

це
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11.1.6. Збільшити розмір страхової суми шляхом укладання Додаткової
угоди на строк, що залишився до закінчення дії Договору, з внесенням
додаткового страхового платежу;
11.1.7. На одержання від Страховика дублікату Договору страхування або
страхового Свідоцтва (Полісу, Сертифікату) у разі втрати оригіналу;
11.2.

Страхувальник зобов'язаний:

11.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі;
11.2.2. 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, наявність подій, що збільшують
вірогідність настання страхового випадку, а також якщо відбулися будь-які зміни,
що, якби Сторони мали змогу це передбачити, то Договір страхування взагалі не
було б укладено, або було б укладено на інших умовах, тощо. 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;
11.2.3. При укладенні Договору страхування повідомити Страховика про
інші чинні Договори страхування щодо цього предмета договору;
11.2.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих
внаслідок настання страхового випадку;
11.2.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк,
передбачений умовами страхування;
Договором страхування передбачається, що Страхувальник зобов’язаний:
11.2.6. В письмовій формі повідомити Страховика про втрату або зміну
майнового інтересу щодо гарантії (договору поруки) протягом 10-ти календарних
днів з дати його втрати або зміни;
11.2.7. Надавати Страховику всю наявну інформацію та документи, що
стосуються факту, причин, обставин настання страхового випадку та розміру
завданого збитку;
11.2.8. Дотримуватись умов цих Правил, Договору страхування, вимог
законодавства;
11.2.9. Забезпечувати допуск до документів та інформації, пов’язаної з
гарантією (договором поруки), представників Страховика, експертів, в будь-який
час;
11.2.10. Забезпечувати необхідні заходи щодо виконання розпоряджень та
рекомендацій компетентних органів і представників Страховика з метою
запобігання настання страхового випадку;
11.2.11. Надати Страховику можливість проводити огляд і обстеження
документів, які пов’язані з гарантією (договором поруки), брати участь у
розслідуванні причин настання страхового випадку та визначенні розміру збитку;
11.2.12. Протягом 10 (десяти) днів з дати отримання вимоги Страховика або,
якщо такої вимоги не було одержано Страхувальником, з дати одержання
Страхувальником (іншою особою, що мала на це право) страхового відшкодування
передати документи Страховику, що нададуть йому право вимоги до осіб,
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відповідальних за завдані збитки, якщо інший строк та порядок не передбачений
Договором страхування;
11.2.13. Повідомити Страховика про будь-які кошти або майно, одержані від
третіх осіб в рахунок відшкодування завданого внаслідок страхового випадку
збитку;
11.2.14. Утримуватись від дій, що роблять неможливим здійснення права
зворотної вимоги Страховика до особи, відповідальної за завдані збитки;
11.2.15. Негайно, але не пізніше 2-х діб з дня, коли Страхувальнику стало про
це відомо, повідомити Страховика в письмовій формі про порушення
кримінальної справи, порушення провадження у справі про адміністративні
правопорушення, провадження в порядку іншого судочинства стосовно події, що
має ознаки страхового випадку;
11.2.16. Повернути Страховику отримане від нього страхове відшкодування у
відповідному розмірі протягом 10-ти днів, якщо інший строк не передбачений
Договором страхування, з дати:
11.2.16.1. Відшкодування третіми особами збитків, завданих внаслідок
страхового випадку;
11.2.16.2. Виявлення обставин, які відповідно до цих Правил та/або
Договору страхування, законодавства повністю або частково
позбавляють
Страхувальника (Вигодонабувача)
права на
одержання страхового відшкодування;
11.2.17. Вчиняти інші дії та/або утримуватись від вчинення дій, передбачених
цими Правилами, Договором страхування, законодавством.
11.3.

Страховик має право:

11.3.1. Перед укладанням Договору страхування та протягом строку його дії
перевіряти виконання Страхувальником умов Договору страхування, а також
достовірність наданих Страхувальником відомостей;
11.3.2. Здійснювати перевірку документів, пов’язаних
(договором поруки), із залученням своїх представників,
представників компетентних органів;

з гарантією
експертів та

11.3.3. Отримувати від Страхувальника всю необхідну інформацію для
укладання Договору страхування та оцінки ступеню страхового ризику;
11.3.4. Вносити зміни до Договору страхування, якщо інше не передбачено
Договором страхування, або достроково припинити дію Договору страхування у
відповідності до його умов, умов цих Правил та законодавства України;
11.3.5. При отриманні письмового повідомлення Страхувальника про зміни
в ступені ризику не пізніше 24-х годин прийняти рішення та повідомити
Страхувальника про зміну умов Договору страхування або припинення його дії з
моменту виникнення такої зміни;
11.3.6. Робити запити в правоохоронні органи, фінансові установи, медичні
заклади і інші підприємства, установи і організації, які володіють інформацією
про причини, обставини страхового випадку та розмір заподіяного збитку, а також
самостійно з'ясовувати причини і обставини страхового випадку;
11.3.7. Відмовити у виплаті страхового відшкодування, за наявності підстав
та на умовах, передбачених Договором страхування та/або законом;
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11.3.8. Затримати виплату страхового відшкодування з підстав, зазначених в
цих Правилах, або здійснювати виплату страхового відшкодування частинами;
11.3.9. На здійснення права
збитки;

вимоги до особи, відповідальної за завдані

11.3.10. 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.
11.4. Страховик зобов'язаний:
11.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
11.4.2. Протягом 2-х робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку вжити заходи щодо оформлення всіх необхідних документів
для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику;
11.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом
сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається
умовами Договору страхування або законом;
11.4.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні
страхового випадку по запобіганню або зменшенню розміру збитків, якщо це
передбачено умовами Договору страхування;
11.4.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що
зменшили страховий ризик, переукласти з ним Договір страхування;
11.4.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, встановлених законом;
Договором
зобов’язаний:

страхування

передбачається,

що

Страховик

11.4.7. Видати Страхувальнику дублікат Договору страхування або
страхового Свідоцтва (Полісу, Сертифікату) у випадку втрати Страхувальником
Договору страхування або страхового Свідоцтва (Полісу, Сертифікату);
11.4.8. У випадку прийняття рішення про відмову у виплаті страхового
відшкодування письмово повідомити про це Страхувальника з обґрунтуванням
причин відмови в строк, передбачений цими Правилами або Договором
страхування.
11.5.
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;
11.6.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права
та обов’язки Страховика та Страхувальника.
12. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ
12.1.
При настанні страхового випадку або події, що має ознаки страхового
випадку, Страхувальник зобов'язаний:
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12.1.1. Негайно, але в будь-якому разі не пізніше 2(двох) робочих днів з
моменту настання події, повідомити про це Страховика письмово, якщо інше не
передбачено Договором страхування;
12.1.2. Вжити заходів для зменшення можливих збитків, усунення причин,
які сприяють збільшенню розміру збитку, з'ясування причин та наслідків події,
що має ознаки страхового випадку;
12.1.3. Негайно, як тільки стане відомо, отримати
підтверджують факт настання, час і обставини події;

документи,

які

12.1.4. Негайно повідомити про те, що сталося, уповноважені компетентні
органи;
12.1.5. Надати Страховику можливість визначення причини, обставини події
та розміру збитку, надати Страховику всю доступну йому інформацію і
документацію, яка дозволить йому зробити висновок щодо причин, дій і наслідків
події, про характер та розмір заподіяного збитку. Надати Страховикові за його
вимогою вільний доступ до документів, які мають на думку Страховика значення
для визначення обставин, характеру і розміру збитку. Якщо Страхувальник або
його представник відмовляють йому в цьому або створюють перешкоди, то
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.
12.1.6. Вжити всі необхідні заходи для стягнення з боржника несплачених
ним в строк сум;
12.1.7. Вжити всі заходи і дії, які необхідні для здійснення права вимоги до
боржника, аж до судового переслідування, сприяти Страховику в судовій справі
про відшкодування збитків по страховому випадку,
12.1.8. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші
обов’язки Страхувальника при настанні страхового випадку.
12.2. Несвоєчасне повідомлення Страховика про настання страхового
випадку без поважних причин надає останньому право відмовити у виплаті
страхового відшкодування, якщо Страхувальником не буде доведено, що він не
мав можливості своєчасно повідомити Страховика.
12.3. Умовами Договору страхування передбачається, що невиконання
Страхувальником умов п.12.1 цих Правил є підставою для відмови Страховика у
виплаті страхового відшкодування.
12.4. 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.
12.5. Страховик та Страхувальник мають право залучити за свій рахунок
незалежного експерта для розслідування факту, причин та обставин страхового
випадку та визначення розміру завданих збитків.

13. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
13.1.
Підставою для виплати страхового відшкодування є рішення про
виплату страхового відшкодування, яке приймається Страховиком протягом 30-ти
робочих днів з дня одержання від Страхувальника всіх необхідних документів,
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зазначених в п.13.2 цих Правил та/або документів, визначених Договором
страхування, якщо інший строк не передбачений умовами Договору страхування.
13.2. Рішення про виплату страхового
Страховиком на підставі наступних документів:

відшкодування

приймається

13.2.1. Письмове повідомлення (заява) про настання події, яка відбулася в
період дії Договору страхування та має ознаки страхового випадку;
13.2.2. Письмова заява Страхувальника, Вигодонабувача, іншої особи, що
має право на одержання страхового відшкодування, на виплату страхового
відшкодування. До заяви на виплату страхового відшкодування додаються:
13.2.2.1.
Вигодонабувача,
відшкодування;

Документи, що встановлюють особу Страхувальника та
іншої особи, що має право на одержання страхового

13.2.2.2.
Договір страхування або інший документ,
Страховиком, що посвідчує факт укладання Договору страхування;
13.2.2.3.
Платіжний
страхового платежу;

документ,

який

13.2.2.4.

Копію гарантії (договору поруки);

13.2.2.5.

Необхідні платіжні документи;

підтверджує

факт

виданий
сплати

13.2.2.6.
Листування між гарантом (поручителем), кредитором та (або)
його боржником (Страхувальником, Вигодонабувачем та іншими особами) по всіх
угодах, які мають відношення до події;
13.2.2.7.
За наявності - перелік осіб, які відповідальні за завдані збитки
із
зазначенням
П.І.Б./найменування,
місця
реєстрації
та
проживання/місцезнаходження, телефон.
13.2.2.8.
Усі інші документи, необхідні для підтвердження факту,
причин, обставин страхового випадку, та визначення розміру завданих збитків.
13.3. Конкретний перелік документів, відповідно до п. 13.2 цих Правил, на
підставі яких здійснюється виплата страхового відшкодування, визначається
Страховиком при з’ясуванні причин, обставин та розміру збитків.
13.4. Документи, які подаються, повинні бути достовірні, подані в обсязі,
якого вимагає Страховик та відповідно до цих Правил, оформлені та засвідчені
належним чином.
13.5. У разі недостатності наданих Страхувальником документів для
встановлення факту, обставин, причин настання страхового випадку та/або
розміру заподіяних збитків, Страхувальник зобов’язаний надати всі необхідні
документи на вимогу Страховика. При цьому Страховик має право подовжити
строк для прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового
відшкодування до моменту надання Страхувальником всіх необхідних документів.
13.6. У разі виникнення спорів між Сторонами щодо кваліфікації події як
страхового випадку, причин та обставин, розміру збитку, який підлягає
відшкодуванню у зв’язку з настанням страхового випадку, та виникнення сумнівів
у Страховика щодо достовірності інформації, зазначеній в документах, кожна із
Сторін має право за свій рахунок вимагати проведення незалежної експертизи.
Прийняття Страховиком в такому випадку рішення про виплату або відмову у
виплаті страхового відшкодування може бути відстрочено, але не більше ніж на 6
місяців.
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13.7.
Виплата страхового відшкодування проводиться в розмірі прямого
збитку, завданого Страхувальнику, але не більше страхової суми, встановленої за
згодою Сторін у Договорі страхування.
13.8. У разі порушення кримінальної справи, порушення провадження у
справі, рішення про виплату страхового відшкодування приймається після
закінчення досудового слідства (закриття справи) або постановлення вироку у
кримінальній справі, або прийняття судом рішення по справі. У будь-якому разі
строк прийняття рішення про виплату страхового відшкодування не може
перевищувати 6 місяців з дати порушення кримінальної справи або порушення
провадження у справі.
13.9. Якщо до Договору страхування були внесені зміни, які оформлені
належним чином, стосовно розмірів страхової суми, Страховик здійснює виплату
страхового відшкодування з врахуванням останньої зміни, що була внесена до
настання страхового випадку.
13.10. Після визначення розміру збитків, завданих Страхувальнику
внаслідок настання події, що має ознаки страхового випадку, Страховик має право
провести експертну оцінку. У разі, коли страхова сума становить певну частку
суми, на яку видано гарантію, бо суми зобов’язань, забезпечених договором
поруки, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по
страховому випадку збитків, якщо інше не передбачено умовами Договору
страхування.
13.11. Страхове відшкодування сплачується з вирахуванням розміру
обумовленої в Договорі страхування франшизи, та з вирахуванням сум,
одержаних Страхувальником в порядку відшкодування заподіяного збитку від
третіх осіб.
13.12. Після виплати Страховиком страхового відшкодування, яке становить
частину страхової суми, Договір страхування зберігає чинність до закінчення
строку його дії. При цьому, якщо Договором страхування не передбачено інше,
сума зобов‘язань Страховика зменшується на суму виплаченого страхового
відшкодування, і до наступних виплат страхових відшкодувань застосовується
принцип пропорційності, тобто виплата страхового відшкодування буде
здійснюватись у розмірі меншому, ніж заподіяні збитки, пропорційно
співвідношенню суми зобов‘язань Страховика, зменшеної на суму вже проведеної
виплати страхового відшкодування, до початкової страхової суми, передбаченої
Договором страхування.
13.13. Якщо предмет Договору страхування застрахований у кількох
страховиків, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не
може перевищувати суми, на яку видана гарантія, або зобов’язань, забезпечених
договором поруки. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно
розміру страхової суми за укладеним ним Договором страхування.
13.14. Сума страхового відшкодування за одним страховим випадком або
декількома страховими випадками не може перевищувати страхову суму,
обумовлену Договором страхування. Якщо страхове відшкодування виплачене в
розмірі повної страхової суми, дія Договору страхування припиняється.
13.15. Виплата страхового відшкодування не проводиться, якщо збиток
повністю відшкодований третьою особою.
13.16. У разі, якщо після виплати страхового відшкодування,
Страхувальнику, Вигодонабувачу, іншій особі, що має право на одержання
страхового відшкодування, третьою особою відшкодовані збитки в повному обсязі,
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Страхувальник зобов‘язаний повернути Страховику виплачене страхове
відшкодування. У разі, якщо після виплати страхового відшкодування,
Страхувальнику третьою особою відшкодовані збитки частково, Страхувальник
зобов‘язаний повернути Страховику суму відшкодування, отриманого від третьої
особи.
13.17. Із суми нарахованого до сплати страхового відшкодування
утримується несплачена частина платежу незалежно від того, настав строк її
сплати чи ні, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
13.18. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про виплату або
відмову у виплаті страхового відшкодування до одержання необхідної інформації,
але не більше, ніж на 6 місяців з дня отримання заяви Страхувальника, у
випадках, коли:
13.18.1.
У нього з'явились обґрунтовані сумніви стосовно наявності
прав Страхувальника або іншої третьої особи на користь якої укладено
Договір страхування на отримання страхового відшкодування;
13.18.2.
Надані документи не дають змоги повністю з’ясувати причини і
обставини страхового випадку, розмір заподіяної шкоди.

14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
14.1.

Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є:

14.1.1. Навмисні дії Страхувальника, іншої особи, що має майновий інтерес,
особи на користь якої укладено Договір страхування, їх працівників або інших
осіб, що діяли за їх дорученням (усним чи письмовим) або з їх відома, 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 життя, здоров'я, честі,
гідності та ділової репутації. Кваліфікація цих дій встановлюється відповідно до
законодавства України;
14.1.2. Вчинення Страхувальником, іншою особою, що має інтерес щодо
гарантії (договору поруки), особою, на користь якої укладено Договір страхування,
їхніми працівниками або іншими особами, що діяли за їх дорученням (усним чи
письмовим) або з їх відома, злочину, що призвів до настання страхового випадку;
14.1.3. Подання Страхувальником або Вигодонабувачем неправдивих
відомостей про предмет Договору страхування, про факт, обставини або причини
настання страхового випадку;
14.1.4. Отримання Страхувальником або особою, на користь якої укладено
Договір страхування, повного відшкодування збитків від третьої особи;
14.1.5. Несвоєчасне
повідомлення
Страховика
та/або
відповідних
компетентних органів про настання страхового випадку без поважних на це
причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та
розміру збитків;
14.1.6. Інші випадки, передбачені законом;
Договором страхування також передбачається, що підставою для відмови у
виплаті страхового відшкодування є:
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14.1.7. Невиконання чи неналежне виконання Страхувальником обов’язків,
покладених на нього цими Правилами та/або Договором страхування;
14.1.8. Ненадання Страховику Страхувальником, Вигодонабувачем, іншою
особою, що має право на одержання страхового відшкодування, необхідних
документів та/або відомостей, які підтверджують факт, причини, характер або
обставини настання страхового випадку та/або розмір завданого збитку;
14.1.9. Невжиття Страхувальником або іншою особою, що має інтерес до
гарантії (договору поруки), заходів з запобігання чи зменшення розміру збитків;
14.1.10. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страховика про всі
відомі Страхувальнику обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеню
страхового ризику, наявність подій, що збільшують ймовірність настання
страхового випадку, а також якщо відбулися будь-які зміни, що, якби Сторони
мали змогу це передбачити, то Договір страхування взагалі не було б укладено,
або було б укладено на інших умовах тощо;
14.1.11. Якщо Страхувальник не забезпечив
можливість або чинив
перешкоди при визначенні факту, причин та обставин настання події, що має
ознаки страхового випадку, та визначення розміру збитку;
14.1.12. Неусунення Страхувальником протягом узгодженого зі Страховиком
строку обставин, які істотно підвищують ступінь ризику та про необхідність
ліквідації яких Страховик, інші компетентні органи повідомляли Страхувальника,
якщо інше не передбачено Договором страхування;
14.1.13. Відсутність погодження зі Страховиком у письмовій формі зміни
ступеню страхового ризику протягом дії Договору страхування, якщо інше не
передбачене Договором страхування;
14.2. Договором страхування можуть бути передбачені й інші підстави для
відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.
14.3. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути
оскаржена Страхувальником у судовому порядку.

15. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ
В ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
15.1.
Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування
приймається Страховиком протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту
одержання всіх необхідних документів, передбачених п.13.2 цих Правил, якщо
інший строк не передбачений умовами Договору страхування.
15.2. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування
оформляється Розпорядженням про відмову у виплаті страхового відшкодування
та письмово повідомляється Страхувальнику протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих
днів з дня прийняття такого рішення, якщо інший строк не передбачений
умовами Договору страхування, з обґрунтуванням причин відмови.
Примітка: в Розпорядженні про відмову у виплаті страхового відшкодування
містяться:
15.2.1. підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування;
15.2.2.вказівка про складання письмового повідомлення Страхувальника
про відмову у виплаті страхового відшкодування.
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15.3. Рішення про виплату страхового відшкодування оформлюється
Розпорядженням про виплату страхового відшкодування. Страховик проводить
виплату страхового відшкодування протягом 15 (п‘ятнадцяти) робочих днів з
моменту прийняття такого рішення, якщо інший строк не передбачений умовами
Договору страхування. Днем виплати страхового відшкодування є день списання
грошових коштів з банківського рахунку Страховика.
Примітка: в Розпорядженні про виплату страхового відшкодування містяться:
15.3.1. підстави для виплати страхового відшкодування;
15.3.2.вказівка про складання Страхового акту, в якому наводиться
розрахунок розміру страхового відшкодування.
16.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

16.1.
За невиконання або неналежне виконання умов Договору
страхування Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором
страхування та законодавством України.
16.2. Якщо інше не передбачене Договором страхування, за несвоєчасну
виплату страхового відшкодування Страховик сплачує Страхувальнику три
проценти річних від простроченої суми за період прострочення. В будь-якому
випадку не відшкодовуються:
16.2.1. неустойка (пеня, штраф), які були сплачені Страхувальником;
16.2.2. моральна шкода;
16.2.3. упущена вигода (втрата прибутку);
16.2.4. претензійні витрати,
16.2.5. витрати, пов’язані з інфляційними процесами тощо.
16.3. 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 – відповідно до законодавства України.

17.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

17.1.
В Договорі страхування Сторонами можуть бути передбачені інші
особливі умови.
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Додаток 1
до Правил добровільного страхування
виданих гарантій (порук)
та прийнятих гарантій
Базові річні страхові тарифи
Таблиця 1

Причини настання страхових випадків

Базовий річний
страховий тариф,
%
Невиконання (неналежне виконання) гарантом (поручителем) своїх зобов’язань в
обсязі та в строки, що визначені в його письмовій гарантії (або договорі поруки),
перед Страхувальником або Вигодонабувачем, яке призвело до матеріальних
збитків у Страхувальника або Вигодонабувача і сталося внаслідок:
1,00
Аварії або катастрофи
0,54
Стихійних лих
0,74
Протиправних дій третіх осіб стосовно гаранта (поручителя)
1,14
Банкрутства гаранта (поручителя)
3,42
Надзвичайних та непоборних за даних умов обставин,
зазначених в Договорі страхування
під час та на місці виконання зобов'язань.

Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні ставки страхового
тарифу можливе застосування понижуючого (від 1,0 до 0,05) або підвищуючого
(від 1,0 до 10,0) коефіцієнтів, враховуючи фактори, при наявності яких
збільшується або зменшується ймовірність настання страхового випадку.
При укладанні Договору страхування на строк менше одного року
застосовуються коефіцієнти, наведені в Таблиці 2.
Таблиця 2

Строк страхування,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(місяці)
Коефіцієнти
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95

Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування
за згодою сторін.
Нормативні витрати на ведення справи за цими Правилами складають 40%
в структурі вищенаведеного тарифу.
Актуарій

Поплавський О.О.
Диплом №14 від 17 вересня 1999 року
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