ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ
Страховик – Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія
Роксолана».
Страхувальник – юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком
Договір страхування.
Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком (та
Вигодонабувачем у разі укладання трьохстороннього Договору страхування), 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
(Вигодонабувачу), а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у
визначені строки та виконувати інші умови Договору.
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася, і з
настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику або іншій третій особі (Вигодонабувачу).
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов
страхування, зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування,
яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з
Договором страхування.
Кредит – це грошові кошти, які надаються Кредитодавцем у користування
юридичним та фізичним особам (надалі - Позичальники) на умовах повернення,
строковості, платності. Строк, розмір процентів та інші умови кредитування визначаються
кредитним договором, укладеним між Кредитодавцем та Позичальником.
Кредитодавець – суб’єкт кредитних відносин (банк, кредитна установа, інша
фінансова установа), який надає грошові кошти (кредити) іншим юридичним та
дієздатним фізичним особам (Позичальникам) у тимчасове користування у розмірі та на
умовах визначених кредитним договором.
Позичальник – суб’єкт кредитних відносин (фізична або юридична особа), який
отримав від Кредитодавця у тимчасове користування грошові кошти (кредит) на умовах
повернення, платності, строковості.
Кредитний договір – договір, відповідно до якого Кредитодавець зобов’язується
надати Позичальнику грошові кошти (кредит) у розмірі та на умовах, встановлених
договором, а Позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.
Інші терміни, що використовуються в цих Правилах, але не визначені ними,
визначаються згідно чинного законодавства України.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності
Позичальника за непогашення кредиту) (надалі - Правила) розроблені відповідно до вимог
чинного законодавства України.
1.2. На підставі цих Правил Страховик укладає договори добровільного страхування
кредитів, у тому числі відповідальності Позичальника за непогашення кредиту (далі Договори страхування) з юридичними та дієздатними фізичними особами (далі Страхувальники).
1.3. Дані Правила регулюють умови та порядок укладання Договору страхування:
1.3.1. За Договором добровільного страхування кредитів Страховик зобов’язується
за обумовлений в Договорі страхування платіж (внесок) при настанні передбаченої
Договором страхування події (страхового випадку) відшкодувати Страхувальнику
(Кредитодавцю) заподіяні внаслідок цієї події збитки (сплатити страхове відшкодування)
в межах обумовленої Договором страхування страхової суми. Конкретні межі
відповідальності Страховика встановлюються Договором страхування.
1.3.2. За Договором добровільного страхування відповідальності Позичальника за
непогашення кредиту Страховик зобов’язується за обумовлений в Договорі страхування
платіж (внесок) при настанні передбаченої Договором страхування події (страхового
випадку) відшкодувати особі (Вигодонабувачу, Кредитодавцю) заподіяні внаслідок цієї
події збитки (сплатити страхове відшкодування) в межах обумовленої Договором
страхування страхової суми. Конкретні межі відповідальності Страховика
встановлюються Договором страхування.
1.4. Страхувальник
у
Договорі
страхування
може
призначати
особу
(Вигодонабувача), яка може зазнати збитків в результаті настання страхового випадку, для
отримання страхового відшкодування.
1.5. За згодою сторін до Договору страхування можуть бути включені інші умови,
які не суперечать чинному законодавству України та відповідають цим Правилам.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом Договору добровільного страхування кредитів є майнові інтереси,
що не суперечать закону, пов'язані із:
2.1.1. збитками Страхувальника (Кредитодавця) внаслідок непогашення або
неповного погашення Позичальником кредиту та/або нарахованих за ним відсотків;
2.1.2. відповідальністю Страхувальника (Позичальника) перед Кредитодавцем за
непогашення або неповне погашення кредиту та/або нарахованих за ним відсотків,
визначених у Кредитному договорі.
2.2. Даний вид страхування передбачає обов'язок Страховика за встановлену
Договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію)
здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов Договору страхування
шляхом відшкодування Кредитодавцю або іншій особі, визначеній Страхувальником у
Договорі страхування (Вигодонабувачу), збитку, понесеного ними внаслідок непогашення
або неповного погашення Позичальником суми кредиту та/або відсотків за кредит у
зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Позичальником зобов'язань за
відповідним договором.
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА
3.1. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
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3.2. Розмір страхової суми встановлюється при укладенні Договору страхування за
домовленістю між Страховиком та Страхувальником під час укладання Договору
страхування або внесення змін до Договору страхування в межах:
- суми грошових зобов’язань Позичальника перед Кредитодавцем за Кредитним
договором;
- збитків, які можуть бути завдані Кредитодавцю внаслідок настання страхового
випадку.
3.3. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі
страхових випадків, Договору страхування у цілому.
3.4. У разі здійснення виплати страхового відшкодування за Договором страхування
страхова сума, передбачена Договором страхування щодо відповідного страхового
випадку, групи страхових випадків або Договору страхування в цілому, зменшується на
суму фактично виплаченого страхового відшкодування, якщо інше не передбачено
умовами Договору страхування.
3.5. У Договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна або
безумовна) – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно Договору
страхування.
Якщо в Договорі страхування зазначено, що франшиза є умовною, то Страховик не
несе відповідальності за збитки, що не перевищують розміру франшизи, та зобов’язаний
відшкодувати збитки повністю, якщо їх розмір перевищує розмір встановленої франшизи.
Якщо в Договорі страхування зазначено, що франшиза є безумовною, то
відповідальність Страховика визначається розміром збитку за вирахуванням франшизи.
Розмір франшизи визначається за згодою сторін при укладанні Договору
страхування в відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
4.1. Страховим ризиком за цими Правилами є ризик завдання збитків Кредитодавцю
внаслідок невиконання Позичальником всіх або частини своїх грошових зобов’язань
перед Кредитодавцем, передбачених умовами Кредитного договору, укладеного між
Позичальником та Кредитодавцем.
4.2. Страховим випадком є факт завдання збитків Кредитодавцю внаслідок
невиконання Позичальником всіх або частини своїх грошових зобов’язань перед
Кредитодавцем, передбачених умовами Кредитного договору, укладеного між
Позичальником та Кредитодавцем, на момент спливу строку, визначеного Договором
страхування.
4.3. Договором страхування може бути передбачений перелік причин невиконання
або неналежного виконання Позичальником своїх грошових зобов’язань перед
Кредитодавцем, які призвели до настання страхового випадку.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І
ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не є страховим випадком та
страхове відшкодування не виплачується, якщо збитки, нанесені Страхувальнику, сталися
внаслідок:
5.1.1. ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;
5.1.2. війни, вторгнення, ворожих актів або військових дій (з оголошенням війни
або без такого оголошення), громадянської війни, страйку чи громадського заворушення;
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5.1.3. заколоту, військового або народного повстання, бунту, путчу, революції,
масових безпорядків, мораторіїв, узурпації влади, державного перевороту, зміни
державної влади, політичного режиму, оголошення надзвичайного або особливого стану
або будь-якої події або причини, результатом якої стало оголошення військового,
надзвичайного або особливого стану;
5.1.4. терористичних актів;
5.1.5. набрання чинності законів, нормативних актів або інших законодавчих
документів, які викликали настання страхового випадку;
5.1.6. конфіскації, націоналізації чи інших заході політичного характеру, які
здійснюються згідно розпоряджень військової чи цивільної влади;
5.1.7. протизаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого
самоврядування або посадових осіб цих органів, в тому числі внаслідок видання
вищевказаними органами та посадовими особами документів, які не відповідають
чинному законодавству України;
5.1.8. встановлення судовими або слідчими органами факту змови між
Страхувальником та Позичальником щодо непогашення кредиту та/або процентів по
кредиту;
5.1.9. зміни умов Кредитного договору без погодження із Страховиком.
5.2. За цими Правилами не відшкодовуються збитки, які виникли внаслідок події,
яка не обумовлена як страховий випадок в Договорі страхування, а також збитки
Кредитодавця, які виникли внаслідок невиконання Позичальником своїх грошових
зобов’язань за Кредитним договором, строк виконання яких настав до моменту укладання
Договору страхування або після припинення його дії.
5.3. Якщо страховий випадок, що настав під час дії Договору страхування, стався з
причин, які були або почали діяти до початку дії такого Договору, страхове
відшкодування підлягає виплаті лише в тому разі, коли Страхувальник не знав і не міг
знати про причини, що призвели до цього страхового випадку.
5.4. Дія Договору страхування, якщо інше ним не передбачено, не поширюється на
збитки Кредитодавця, які виникли внаслідок невиконання своїх зобов’язань
Позичальником, щодо якого на момент укладання Договору страхування розпочато
процедуру банкрутства або який на момент укладання Договору страхування перебував у
стадії ліквідації, реорганізації, був оголошений безвісно відсутнім або померлим,
перебував у розшуку.
5.5. Страхування не поширюється на курсові різниці, неустойку (пеню, штраф),
упущену вигоду, моральну шкоду, судові витрати та інші непрямі збитки, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування.
5.6. Виключення зі страхових випадків та обмеження страхування, які передбачені
пунктами 5.1. – 5.4. цих Правил, застосовуються за умови, якщо вони прямо зазначені у
Договорі страхування.
5.7. Договором страхування можуть передбачатися інші виключення із страхових
випадків, якщо це не суперечитиме чинному законодавству України.
6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
6.1. Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою сторін. Договор
страхування може бути укладений на строк дії Кредитного договору, якщо інше не
передбачено самим Договором страхування.
6.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.
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6.3. Договір страхування, укладений відповідно до цих Правил, діє на території
України, якщо інше не зазначено в Договорі страхування.
7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику
письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про
свій намір укласти Договір страхування.
7.2. При укладанні Договору страхування Страховик має право запросити у
Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки Страховиком страхового
ризику.
7.3. Факт укладення Договору може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом,
сертифікатом), що є формою Договору страхування.
7.4. При укладенні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний надати
інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для
оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового
ризику
Обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику – це обставини,
які визначені Страховиком у формі Заяви на страхування (якщо така складається
письмово), Договорі страхування або письмовому запиті Страховика на адресу
Страхувальника при укладенні Договору страхування.
7.5. Страховик залишає за собою право відмовитися від укладення Договору
страхування без пояснення причин.
7.6. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватися страховим
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.
7.7. До Договору страхування можуть бути внесені зміни та/або доповнення за
наявності письмової згоди сторін такого Договору.
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Страховик має право:
8.1.1. Отримувати від Страхувальника і перевіряти всю інформацію, необхідну для
визначення ступеню ризику, а також контролювати виконання Страхувальником умов
Договору страхування.
8.1.2. Робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, до
правоохоронних органів, банків, інших фінансових установ, медичних закладів та інших
підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового
випадку, а також самостійно з’ясовувати причини і обставини настання страхового
випадку, визначати розміри збитків.
8.1.3. При наявності сумнівів в причинах настання страхового випадку, відстрочити
виплату до отримання підтвердження цих причин відповідними органами (установами,
організаціями) на строк, що не перевищує 3 (три) місяці з моменту подання
Страхувальником заяви про виплату страхового відшкодування.
8.1.4. Повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування у
випадках, передбачених пунктами 13.1. – 13.2. цих Правил.
8.1.5. Вимагати від Страхувальника сплати додаткового страхового платежу при
збільшенні ризику після укладання Договору страхування.
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8.1.6. Вимагати від особи, яка отримала страхове відшкодування, повного або
часткового його повернення, якщо після виплати страхового відшкодування Страховику
стало відомо про наявність обставин, передбачених пунктами 5.1. – 5.4., 13.1. цих Правил.
8.1.7. Достроково припинити дію Договору страхування на умовах цих Правил та
Договору страхування.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права
Страховика, які не суперечать чинному законодавству України та цим Правилам.
8.2. Страхувальник має право:
8.2.1. Вимагати здійснення Страховиком виплати страхового відшкодування в разі
настання страхового випадку відповідно до умов Договору страхування.
8.2.2. Достроково припинити дію Договору страхування на умовах цих Правил та
Договору страхування.
8.2.3. При втраті Страхувальником Договору страхування у період його дії
Страхувальник має право отримати дублікат протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту
отримання Страховиком відповідної письмової заяви Страхувальника. Після видачі
дублікату загублений Договір страхування вважається недійсним і виплати по ньому не
здійснюються.
8.2.4. Ініціювати зміну умов Договору страхування
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права
Страхувальника, які не суперечать чинному законодавству України та цим Правилам.
8.3. Страховик зобов'язаний:
8.3.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;
8.3.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення виплати страхового відшкодування;
8.3.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачений Договором строк. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом
сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами
Договору страхування або законом;
8.3.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами
Договору страхування;
8.3.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик, переукласти з ним Договір страхування;
8.3.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, встановлених законом;
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
страховика.
8.4. Страхувальник зобов'язаний:
8.4.1. Своєчасно вносити страхові платежі в порядку та розмірах, що передбачені
Договором страхування.
8.4.2. При укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про
всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і
надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.
8.4.3. При укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні
договори страхування щодо цього предмета договору.
8.4.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку;
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8.4.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк,
передбачений умовами страхування.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страхувальника.
9.

ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

9.1. В разі настання страхового випадку, передбаченого Договором страхування,
Страхувальник зобов’язаний:
9.1.1. Негайно, але у будь-якому разі не пізніше 3-х днів (за винятком вихідних та
святкових), якщо інший строк не встановлено умовами Договору страхування, повідомити
Страховика або його представника, способом, який зазначено у Договорі страхування.
9.1.2. Вжити всі необхідні заходи для запобігання та зменшення розміру збитків, які
можуть бути завдані внаслідок настання страхового випадку.
9.1.3. В строк, обумовлений Договором страхування, подати Страховику письмову
заяву про виплату страхового відшкодування з зазначенням обставин страхового випадку
та надати Страховику всю необхідно інформацію про випадок, що відбувся, а також
документи, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків.
9.1.4. Здійснити всі можливі заходи щодо забезпечення Страховику права вимоги
до Позичальника або до третіх осіб, що є відповідальними у настанні страхового випадку,
якщо це передбачено Договором.
10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
10.1. В залежності від характеру страхового випадку і обставин, за яких він мав
місце, факт настання страхового випадку та розмір збитків підтверджуються наступними
документами:
- заява про настання страхового випадку;
- довідка про рух коштів з кредитного рахунку Позичальника;
- довідка про розмір фактичної заборгованості Страхувальника (Позичальника) на
момент настання страхового випадку;
- акт (довідка) про несплату коштів по кредиту та/або відсотків по ньому;
- акт (висновок) незалежного експерта (аудитора);
- копія кредитного договору;
- копії листування між Позичальником та його контрагентами, які мають
відношення до цього страхового випадку;
- копії листування між Позичальником та Страхувальником, які мають відношення
до цього страхового випадку;
- довідку про залишки коштів на розрахунковому рахунку Страхувальника
(Позичальника);
- копія рішення суду, яке має відношення до цього страхового випадку (за
наявності);
- копія свідоцтва про смерть Позичальника – фізичної особи(за наявності);
- інші документи, що зазначені в Договорі страхування за згодою сторін, та які
дають змогу встановити факт настання страхового випадку та встановити розміри збитків,
які підлягають відшкодуванню.
10.2. Конкретний перелік документів, що підтверджують настання страхового
випадку та розмір збитків, визначаються в Договорі страхування.
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11. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
11.1. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з
Договором страхування на підставі заяви Страхувальника (його правонаступника або
третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта, який складається
Страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що визначається Страховиком.
11.2. Після отримання заяви про страховий випадок та документів, передбачених в
пункті 10.1. цих Правил, Страховик зобов’язаний:
11.2.1. З’ясувати обставини страхового випадку.
11.2.2. Визначити розмір збитку, завданого внаслідок настання страхового випадку,
та провести розрахунок суми страхового відшкодування.
11.2.3. Протягом строку, передбаченого пунктом 12.1. цих Правил, прийняти
рішення про здійснення виплати (скласти страховий акт) або рішення про відмову в
здійсненні страхових виплат (скласти акт (рішення) про відмову у страховому
відшкодуванні з обґрунтуванням причин такої відмови).
11.2.4. У разі прийняття рішення про виплату, здійснити виплату страхового
відшкодування в строк, встановлений пунктом 12.2. цих Правил.
11.3. Страхове відшкодування виплачується в межах страхової суми, визначеної
Договором страхування. Конкретний розмір збитків встановлюється Страховиком на
підставі отриманих документів та згідно до умов Договору страхування.
11.4. Остаточний розмір страхового відшкодування встановлюється після
вирахування із встановленого розміру збитків франшизи (якщо вона передбачена в
Договорі страхування), та сум, які надійшли до Страхувальника (Вигодонабувача) від
Позичальника (Страхувальника) та інших осіб після настання страхового випадку в залік
погашення кредитної заборгованості, а також суми заборгованості Страхувальника перед
Страховиком по оплаті страхових платежів (якщо така заборгованість існує на дати
виплати страхового відшкодування).
11.5. Договором страхування може бути передбачено, що у випадку, якщо на момент
настання страхового випадку страховий платіж було сплачено Страхувальником не в
повному обсязі, Страховик несе відповідальність за Договором страхування пропорційно
фактично сплаченій частині страхового платежу.
11.6. Страхувальник (Вигодонабувач) – Кредитна установа, яка одержала від
поручителів Позичальника, інших осіб або за рахунок звернення стягнення на заставлене
майно повне відшкодування збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку,
втрачає право на одержання страхового відшкодування від Страховика. У разі, якщо
збитки відшкодовано частково, страхове відшкодування сплачується Страховиком за
вирахуванням суми, що одержана Кредитодавцем (Вигодонабувачем) від поручителів
Позичальника, третіх осіб або за рахунок звернення стягнення на заставлене майно.
11.7. Особа, яка отримала страхове відшкодування, зобов’язана протягом 10 днів (за
винятком вихідних та святкових), якщо інший строк не встановлений Договором
страхування, повернути Страховику суму виплаченого страхового відшкодування (або
його відповідну частину), якщо виявиться така обставина, яка згідно з законом, цими
Правилами або Договором страхування цілком або частково позбавляє цю особу права на
отримання страхового відшкодування.
11.8. Розмір страхового відшкодування за одним або декількома страховими
випадками не може перевищувати страхової суми, встановленої Договором страхування.
11.9. Після виплати страхового відшкодування до Страховика в межах фактичних
затрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала
страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.
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12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО
ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
12.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик протягом 15
(п’ятнадцяти) днів (за виключенням вихідних та святкових) з моменту отримання
письмової заяви на виплату страхового відшкодування і всіх необхідних документів згідно
з пунктом 10.1. цих Правил приймає рішення про виплату страхового відшкодування або
про відмову у виплаті.
12.1.1. Рішення Страховика про виплату страхового відшкодування оформлюється
письмовим страховим актом.
12.1.2. Рішення Страховика про відмову у виплаті страхового відшкодування
оформлюється актом (рішенням) про відмову.
12.2. При прийнятті рішення про виплату страхового відшкодування здійснити
виплату страхового відшкодування протягом 15 (п’ятнадцяти) днів (за виключенням
вихідних та святкових) із дня прийняття рішення про виплату.
12.3. Договором страхування за згодою сторін може бути передбачений інший строк
здійснення Страховиком виплати страхового відшкодування.
12.4. При відмові у виплаті страхового відшкодування Страховик повідомляє про це
Страхувальника (Заявника) у письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням причин
такої відмови протягом 15 (п’ятнадцяти) днів (за виключенням вихідних та святкових) із
дня прийняття рішення про відмову, якщо Договором страхування за згодою сторін не
передбачено інший строк такого повідомлення.
13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Причинами відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:
13.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не
поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового
обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя,
здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи,
на користь якої укладено Договір страхування, встановлюється відповідно до чинного
законодавства України.
13.1.2. Вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на
користь якої укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового
випадку.
13.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
Договору страхування або про факт настання страхового випадку.
13.1.4. Отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування
збитків від особи, винної у їх заподіянні, або від третіх осіб.
13.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні
обставин, характеру та розміру збитків.
13.1.6. Невиконання Страхувальником (Вигодонабувачем) своїх обов’язків,
передбачених цими Правилами та Договором страхування.
13.1.7. Припинення кредитного договору на підставі двосторонньої угоди між
Позичальником та Кредитодавцем.
13.1.8. Наявність обставин, передбачених пунктами 5.1. – 5.4., 5.6. цих Правил.
13.1.9. Інші випадки, передбачені чинним законодавством.
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13.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону.
14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
14.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а
також у разі:
14.1.1. закінчення строку дії;
14.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному
обсязі;
14.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором
страхування строки. При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку,
якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою
Страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги
Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору;
14.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника –
фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом
України «Про страхування»;
14.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
14.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
14.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.
14.2. 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 сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
14.2.1. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та
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.
14.2.2 У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо
вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору
страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та
страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.
14.3. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування.
15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
15.1. Спори, пов’язані з укладенням, зміною, виконанням та припиненням дії
Договорів страхування, вирішуються шляхом переговорів.
15.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спірні питання
вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
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16. СТРАХОВІ ТАРИФИ
16.1. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на
підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Базові страхові тарифи
наведені в Додатку № 1 до цих Правил.
16.2. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за
згодою сторін в залежності від конкретних умов Договору страхування; виду та обсягів
зобов’язань Позичальника за Кредитним договором; наявності та виду забезпечення
зобов’язань Позичальника за Кредитним договором; віку Позичальника – фізичної особи;
характеру діяльності Позичальника; строку страхування; розміру франшизи; інших
факторів ризику.
16.3. В кожному окремому випадку при визначенні розміру страхового тарифу
Страховик має право використовувати коефіцієнти (знижувальні або підвищувальні) до
базових страхових тарифів, в залежності від умов конкретного Договору страхування та
результатів оцінки факторів ризику. Коефіцієнти для коригування страхового тарифу
визначені в Додатку № 1 до цих Правил.
17. ОСОБЛИВІ УМОВИ
17.1. Цими Правилами регламентовано основні умови страхування. Однак за згодою
сторін до Договору страхування, виходячи з конкретних умов страхування, можуть бути
внесені застереження, доповнення та зміни, особливі умови страхування, що відповідають
положенням цих Правил та не суперечать чинному законодавству України.
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Додаток №1
до Правил добровільного страхування кредитів
(у тому числі відповідальності позичальника
за непогашення кредиту)

СТРАХОВІ ТАРИФИ
1. В Таблиці 1 наведені базові річні страхові тарифи з добровільного страхування
кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту).
Таблиця 1

№
п/п

Ризики

Базовий
річний
страховий
тариф (у %
до страхової
суми)

1.

Ризик збитків (майнових втрат) Страхувальника, пов’язаний з
невиконанням (неналежним виконанням) Позичальником своїх
обов’язків, передбачених кредитним договором між
Позичальником та Страхувальником (Кредитодавцем).

3,0

2.

Ризик відповідальності, пов’язаної з відшкодуванням
Страхувальником заподіяної ним шкоди Кредитодавцю
(Вигодонабувачу), пов’язаної з невиконанням (неналежним
виконанням) Страхувальником (Позичальником) своїх грошових
зобов’язань, передбачених Кредитним договором між
Страхувальником (Позичальником) та Кредитодавцем
(Вигодонабувачем)

3,5

2. Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні ставки страхового
тарифу можливе застосування понижуючих або підвищуючих коефіцієнтів К1-К6,
враховуючи фактори, що збільшують або зменшують вірогідність настання страхового
випадку.
Річний страховий тариф визначається множенням базового тарифу на поправочні
коефіцієнти К1-К6 відповідно до впливу вищезазначених факторів на ступінь ризику:
К1 - залежить від суми кредиту (від 0,4 до 2),
К2 - наявність договору поруки та гарантій (від 0,3 до 4),
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