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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНЯЯ 
1.1. «Правила добровільного страхування фінансових ризиків» (надалі – Правила) розроблені відповідно до 

Закону України «Про страхування», норм цивільного та іншого законодавства України.  
1.2. На підставі цих Правил, Договорів добровільного страхування фінансових ризиків (надалі – Договори) 

Страховик здійснює добровільне страхування фінансових ризиків юридичних та фізичних осіб. 
1.3. Ці Правила регулюють відносини між Страховиком та Страхувальником у сфері страхування майнових 

інтересів фізичних та юридичних осіб, пов‘язаних з фінансовими (матеріальними) збитками внаслідок порушення 
договірних зобов’язань перед Страхувальником або подій, передбачених у Договорі. 

1.4. У разі невідповідності окремих положень цих Правил нормам законодавства України, в тому числі 
внаслідок внесення змін до законів України, такі окремі положення перестають діяти. У Договорі Страхувальником 
та Страховиком може бути передбачено, що окремі положення цих Правил не включаються в Договір і не діють у 
конкретних умовах страхування. 

1.4. Терміни, що використовуються в цих Правилах: 1.4.1. Бездіяльність – певна форма поведінки Страхувальника, контрагента Страхувальника, яка полягає у 
невиконанні ними дій, які Страхувальник або контрагент Страхувальника повинні вчинити відповідно до 
законодавства України та обов‘язків, зазначених в контракті. 

1.4.2. Близькі родичі та члени сім’ї особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, 
пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, 
усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також 
особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, 
які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. 

1.4.3. Вигодонабувач – особа, на користь якої укладено Договір, яка може зазнати збитків у результаті 
настання страхового випадку та яка призначається Страхувальником для отримання страхового відшкодування. 

1.4.4. Грошові розрахунки - переказ коштів, що здійснюється в порядку, встановленому законодавством 
України. 

1.4.5. Дефолт  — порушення платіжних зобов'язань позичальника перед кредитором, нездатність проводити 
своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями. 

1.4.6. Договір страхування - письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик 
бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або 
іншій особі, визначеній у Договорі Страхувальником, на користь якої укладено Договір, (подати допомогу, виконати 
послугу тощо), а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші 
умови Договору. 

1.4.7. Контрагент – особа, яка уклала правочин зі Страхувальником. 
1.4.8. Контракт - правочин, укладений між Контрагентом та Страхувальником. 
1.4.9. Ліміт відповідальності страховика - граничний розмір страхового відшкодування в межах страхової 

суми, який за згодою Страховика та Страхувальника може встановлюватись по окремому страховому ризику, по 
одному страховому випадку, по кожному виду збитку. 

1.4.10. Майнові права -  будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, 
які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування). 

1.4.11. Непрямі витрати -  витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта 
витрат економічно доцільним шляхом. 

1.4.12. Нерухоме майно - земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею 
нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що згідно із законодавством належить до 
нерухомого майна. 

1.4.13. Період очікування - зазначений в Договорі період часу, після закінчення якого страховий випадок 
вважається таким, що настав. Період очікування починається з моменту подання позову до суду та/або несплати 
чергового платежу за контрактом, якщо інше не зазначено в Договорі. 

1.4.14. Право вимоги – це право Страховика вимагати від осіб, відповідальних за завданий збиток, 
відшкодування йому фактичних витрат в розмірі сплаченого страхового відшкодування та інших затрат Страховика, 
пов‘язаних з настанням страхового випадку. 

1.4.15. Рухоме майно - матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди. 
1.4.16. Страхувальники –юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із Страховиками Договір або є 

Страхувальниками відповідно до законодавства України. 
1.4.17. Страхове свідоцтво (Поліс, Сертифікат) - документ, що є формою Договору та свідчить про 

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

1.4.19. Страховий платіж (премія, внесок) - плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести 
Страховику згідно з Договором. 

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

1.4.21. Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах страхової суми 
за Договором при настанні страхового випадку. 

1.4.22. Страховий випадок - подія, передбачена Договором, яка відбулася і з настанням якої виникає 
обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або іншій третій особі. 

1.4.23. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності 
і випадковості настання. 

1.4.24. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування. 

1.4.25. Страховик – фінансова установа, яка одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення 
страхової діяльності, зареєстрована Уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про страхування», та 
законодавства України. В цих Правилах Страховик – Акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт». 

1.4.26. Упущена вигода - доходи, які Страхувальник міг реально одержати за звичайних обставин, якби його 
право не було порушене. 

1.4.27. Форс-мажорні обставини – надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють 
виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими 
та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, 
включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, 
загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти 
тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, 
введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове 
вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії 
третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та 
актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, 
а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, 
ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, 
перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. За згодою 
Страхувальника та Страховика в Договорі може бути дано інше визначення форс-мажорних обставин із 
зазначенням конкретних обставин та подій, які відносять до форс-мажорних обставин у такому Договорі. 

1.4.28. Франшиза - частина збитків Страхувальника, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором. 
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
2.1. Предметом Договору є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з фінансовими 

(матеріальними) збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед Страхувальником або подій, 
передбачених у 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 Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником у 
Договорі страхування (Вигодонабувачу), збитку, понесеного внаслідок перерви в господарській діяльності, 
порушення договірних зобов’язань (невиконання або неналежне виконання Контрагентом договірних зобов’язань 
перед Страхувальником), та інших збитків, крім відшкодування збитків, передбачених страхуванням кредитів, 
інвестицій, судових витрат та страхуванням відповідальності власників транспортних засобів (включаючи 
відповідальність перевізника).  

2.3. На умовах цих Правил, Додаткових умов до цих Правил Договір може укладатися згідно: 
2.3.1. Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків, пов’язаних з неможливістю здійснити 

туристичну подорож (Додаток № 1 до цих Правил). 
2.3.2. Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків, пов’язаних з непередбаченими 

збитками під час подорожі (Додаток № 2 до цих Правил). 
2.3.3. Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків, пов'язаних з втратою права власності 

на нерухоме майно (Додаток № 3 до цих Правил).  
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2.3.4. Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків, пов’язаних з господарською діяльністю 
(Додаток № 4 до цих Правил). 

2.3.5. Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків, пов‘язаних зі збитками емітента 
банківських платіжних карт (Додаток № 5 до цих Правил).  

2.3.6. Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків, пов‘язаних зі збитками від втрати 
фінансових доходів (Додаток № 6 до цих Правил).  

2.3.7. Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків, пов‘язаних зі збитками у разі 
пошкодження, втрати, несанкціонованого використання або підробки банківських платіжних карток (Додаток № 7 до 
цих Правил). 

2.3.8. Додаткових умов добровільного страхування  фінансових ризиків, пов‘язаних зі збитками, завданими 
перервою у виробництві/господарській діяльності (Додаток № 8 до цих Правил). 

2.3.9. Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків невиконання або неналежного 
виконання Страхувальником вимог тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної 
закупівлі/оголошення про проведення відбору (Додаток № 9 до цих Правил). 

2.4. Предметом Договору, якщо це передбачене Договором, можуть бути також майнові інтереси 
Страхувальника, що не суперечать закону, пов'язані з розумними і доцільними витратами, які він повинен здійснити 
при настанні страхового випадку. 

 
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 
3.1. Страховим випадком згідно цих Правил є факт завдання збитків Страхувальнику/Вигоднабувачу протягом 

строку дії Договору внаслідок наступних страхових ризиків: 
3.1.1. банкрутства Контрагента; 
3.1.2. невиконання/неналежного виконання умов Контракту Контрагентом Страхувальника; 
3.1.3. знищення, пошкодження, втрати майна Страхувальника/Контрагента; 
3.1.4. будь-якої події, що відбулась протягом строку дії Договору. 
3.2. Договір може бути укладений на випадок настання як всіх, так і окремих з перерахованих в пп.3.1.1-3.1.4 

цих Правил страхових ризиків. 
3.3. В Договорі може встановлюватися період очікування, після закінчення якого страховий випадок 

вважається таким, що настав. 
  
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
4.1. Не визнаються страховими випадками, якщо інше не передбачено умовами Договору, збитки, завдані  

внаслідок: 
4.1.1. Подій, що відбулись  до початку строку дії Договору або після закінчення строку дії Договору. 
4.1.2. Подій, що відбулись за межами території дії Договору. 
4.1.3. Дії причин та обставин, що виникли до початку дії Договору, але були виявлені тільки після укладання 

Договору. 
4.1.4. Ядерного інциденту, впливу іонізуючого випромінювання або радіоактивного забруднення. 
4.1.5. Війни, вторгнення військ, усякого роду воєнних дій (незалежно від того, була оголошена війна чи ні), дії 

засобів ведення війни, громадянської війни, заколоту, революції, повстання, бунту, страйку, локауту, народних 
заворушень, військового чи протиправного захоплення влади, терористичних актів, дій осіб, які діють за дорученням 
політичних організацій чи взаємодіють з ними, конфіскації, арешту, реквізиції, знищення або пошкодження майна за 
розпорядженням існуючого юридично чи фактично органу військової або цивільної влади, будь-яких терористичних 
актів, диверсії, заходів щодо їхнього придушення, попередження та інших антитерористичних дій, будь-якої анексії 
або окупації території, на якій знаходиться територія/місце дії Договору страхування, іншою державою із 
застосуванням сили, будь-яких дій збройних угруповань, з’єднань, груп найманців або регулярних збройних сил, які 
застосовують зброю, розбою, грабежів та мародерства, що прямо або опосередковано  випливають з подій, 
зазначених у цьому пункті Правил. При будь-якому позові, порушенні провадження в порядку цивільного або іншого 
судочинства тягар доказу, що страховий випадок не підпадає під дію цього пункту Правил, покладається на 
Страхувальника. 

4.1.6. Націоналізації та інших подібних заходів політичного характеру, що здійснюються згідно з 
розпорядженнями військової або цивільної влади та політичних організацій в країні Страхувальника/Контрагента. 

4.1.7. Стихійного лиха (явища) - при оголошенні території, на якій знаходиться майно 
Страхувальника/Контрагента, територією на якій оголошено надзвичайну ситуацію, до моменту укладання Договору. 
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4.1.8. Дій або бездіяльності Страхувальника/Контрагента або повнолітнього члена його сім‘ї, особи, на 
користь якої укладено Договір, інших осіб (їх працівників або осіб, що діяли за їх дорученням (усним або 
письмовим)), що призвели до настання страхового випадку. 

4.1.9. Навмисних дій Страхувальника/Контрагента або повнолітнього члена його сім‘ї, особи, на користь якої 
укладено Договір, інших осіб (їх працівників або осіб, що діяли за їх дорученням (усним або письмовим)), що 
призвели до настання страхового випадку. 

4.1.10. Грубої необережності Страхувальника/Контрагента або повнолітнього члена його сім‘ї, особи, на 
користь якої укладено Договір, інших осіб (їх працівників або осіб, що діяли за їх дорученням (усним або 
письмовим)), що призвели до настання страхового випадку. 

4.1.11. Помилок та упущень, здійснених працівниками Страхувальника/Контрагента. 
4.1.12. Протиправних дій працівників Страхувальника/Контрагента. 
4.1.13. Протиправних дій Страхувальника/Контрагента. 
4.1.14. Дефолту по борговим зобов‘язанням в країні Страхувальника/Контрагента. 
4.1.15. Реструктуризації боргових зобов‘язань в країні Страхувальника/Контрагента. 
4.1.16. Зупинення/обмеження грошових розрахунків в країні Страхувальника/Контрагента. 
4.1.17. Зупинення/обмеження грошових розрахунків в країні, через яку відбуваються грошові розрахунки між 

Страхувальником та Контрагентом. 
4.1.18. Зупинення/обмеження взаємозаліків вимог і зобов'язань у торгових розрахунках в країні 

Страхувальника/Контрагента. 
4.1.19. Відключення від системи SWIFT банківської системи країни Страхувальника/Контрагента. 
4.1.20. Відключення від системи SWIFT банківської системи країни, через яку відбуваються грошові 

розрахунки між Страхувальником та Контрагентом. 
4.1.21. Неможливості придбати валюту Контракту в країні Страхувальника/Контрагента. 
4.1.22. Введення економічних санкцій проти країни Страхувальника/Контрагента. 
4.1.23. Введення торгівельного ембарго проти країни Страхувальника/Контрагента. 
4.1.24. Відкликання/відміна дозволів, ліцензій Страхувальника/Контрагента. 
4.1.25. Зміни законодавства в країні Страхувальника/Контрагента, що унеможливлюють виконання Контракту. 
4.1.26. Зміни законодавства в країні/країнах, через територію яких відбувається перевезення вантажів 

Страхувальника/Контрагента. 
4.1.27. Невиконання/неналежного виконання Страхувальником умов Контракту. 
4.1.28. Дії органів влади в країні Страхувальника/Контрагента, що унеможливлюють виконання Контракту. 
4.1.29. Дії органів влади в країні/країнах, через територію яких відбувається перевезення вантажів 

Страхувальника/Контрагента. 
4.2. Згідно з Договором не відшкодовуються:  
4.2.1. неустойка (пеня, штраф);  
4.2.2. моральна шкода;  
4.2.3. упущена вигода/втрата прибутку; 
4.2.4. судові витрати, витрати, пов’язані з інфляційними збитками, тощо. 
4.3. Поширення дії Договору 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 та збільшення розміру страхового тарифу шляхом застосування підвищуючих 
коефіцієнтів. 

4.4. Договором можуть передбачатись інші виключення із страхових випадків та обмеження страхування, що 
не суперечать законодавству і зазначені у Договорі. 

 
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА 
5.1. Страхова сума визначається за згодою між Страховиком і Страхувальником в межах грошових 

зобов‘язань Контрагента за Контрактом. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, 
групі страхових випадків, Договору в цілому. 

5.2. Після виплати страхового відшкодування, сума зобов‘язань Страховика за Договором зменшується з 
моменту виплати страхового відшкодування, якщо інше не передбачено його умовами. Страхувальник має право 
відновити суму зобов‘язань Страховика або збільшити її розмір, за умови сплати додаткового страхового платежу. 

5.3. Страхова сума в період дії Договору може бути збільшена за заявою Страхувальника з обґрунтуванням 
причин збільшення, шляхом укладання Додаткової угоди до Договору та сплати додаткового страхового платежу. 
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5.4. В Договорі може бути передбачена франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком 
згідно Договору. Франшиза визначається за згодою Сторін при укладанні Договору у відсотках від страхової суми 
або в абсолютному розмірі. За згодою Сторін франшиза може встановлюватися:  

- від загальної страхової суми за Договором; 
- від страхової суми, встановленої Договором по окремих страхових випадках, групі страхових випадків. 
5.5. Франшиза застосовується для кожного страхового випадку. Якщо мали місце декілька страхових випадків, 

сума франшизи вираховується при визначенні суми збитку по кожному випадку. Договором може бути передбачено, 
що розмір франшизи може збільшуватись на певний відсоток від її розміру, визначеного Договором, для кожного 
наступного страхового випадку.  

6. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ 
6.1. Страховик використовує розроблені ним базові страхові тарифи, що визначаються з урахуванням строку, 

предмету Договору і ступеню страхового ризику. Базові страхові тарифи є невід'ємною частиною цих Правил. 
6.2. Страхові тарифи обчислюються актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання 

страхових випадків. Страховий тариф при страхуванні фінансових ризиків Страхувальника визначається з 
урахуванням виду діяльності Страхувальника/Контрагента, наявності суттєвих в кожному конкретному випадку 
факторів, що впливають на ймовірність настання страхових випадків. Річні базові страхові тарифи (в % від 
страхової суми) наведено в Додатку № 10 до цих Правил. 

6.3. В залежності від ступеню страхового ризику до страхових тарифів можуть застосовуватись підвищуючи та 
понижуючі коефіцієнти. 

6.4. Норматив витрат Страховика на ведення справи, визначений при розрахунках відповідних страхових 
тарифів згідно п. 6.2. цих Правил, зазначений в Додатку №10 до цих Правил. 

6.5. Страхувальник має право сплачувати страховий платіж у формі, передбаченій законодавством України. 
Страховий платіж сплачується Страхувальником в строки, передбачені Договором. 

6.6. За Договором, укладеним на строк менше одного року, страховий тариф розраховується у відсотках від 
суми річного страхового тарифу, згідно з Додатком №10 до цих Правил, якщо інше не передбачено умовами 
Договору. При цьому кожний неповний місяць дії Договору при розрахунках страхового платежу вважається за 
повний. 

6.7. Страховий платіж сплачується Страхувальником одноразово або частинами в порядку, в розмірі, в строки 
зазначені в Договорі. 

6.8. Страхувальники згідно з укладеними Договорами 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.  

6.9. В період дії Договору Страхувальник за згодою Страховика може внести в такий Договір зміни шляхом 
укладення Додаткової угоди стосовно розміру страхової суми. При збільшенні страхової суми величина доплати 
страхового платежу (ДСП) розраховується за формулою (Ошибка! Источник ссылки не найден.) для кожного 
предмету Договору окремо: 

 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, при цьому неповний місяць 

приймається за повний; 
  Т – строк дії Договору в повних місяцях. 
6.10. При укладанні Договору Страхувальнику може бути надана можливість сплати страхового платежу 

частинами. Розміри частин страхового платежу і строки їх сплати визначаються в Договорі. 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.  

6.11. У разі, якщо на момент настання страхового випадку страховий платіж не сплачений Страхувальником в 
повному розмірі, страхове відшкодування здійснюється Страховиком пропорційно відношенню суми сплаченого 
страхового платежу до суми повного страхового платежу, зазначеного в Договорі, якщо інше не передбачено 
Договором. 

6.12. У разі, якщо умовами Договору передбачена сплата страхового платежу частинами, і до зазначеного в 
Договорі строку не внесена відповідна частина страхового платежу (незалежно від причин), то дія Договору 
припиняється на наступний день після закінчення періоду, за який сплачено платіж, якщо інше не передбачено 
умовами Договору.  
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7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
7.1. Договір укладається на погоджений Страхувальником і Страховиком строк. Договір вважається 

короткостроковим, якщо він укладений на строк менше одного року. Дата початку та дата закінчення строку дії 
Договору зазначаються в Договорі. 

7.2. Договір набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено 
Договором, діє протягом строку, зазначеного в Договорі, та закінчується о 24-ій годині дня, зазначеного як останній 
день дії Договору. 

7.3. Місце дії Договору визначається за згодою Страховика та Страхувальника.  
8. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
8.1. Договір укладається у формі, передбаченій законодавством України, на підставі усної або письмової 

заяви Страхувальника. Факт укладання Договору може посвідчуватись страховим Свідоцтвом (Полісом, 
Сертифікатом). 

8.2. При укладанні Договору Страхувальник зобов’язаний надати Страховику всю наявну інформацію та 
документи, які є підставою для визначення ступеню страхового ризику. 

8.3.  Страхувальник несе відповідальність за повноту, достовірність та своєчасність надання  інформації, 
зазначеної в п.8.2. цих Правил, як за невиконання прийнятих на себе зобов‘язань. 

8.4. Якщо Страхувальник належним чином не повідомить Страховика про зміни в інформації, наданій для 
визначення ступеню страхового ризику, то в разі настання страхового випадку Страховик має право відмовити у 
виплаті страхового відшкодування, або протягом строку дії Договору вимагати його дострокового припинення. 

8.5. У випадку втрати Договору або страхового Свідоцтва (Полісу, Сертифікату) протягом строку дії Договору, 
Страховик видає Страхувальнику дублікат. Після видачі дублікату втрачені Договір або страхове Свідоцтво (Поліс, 
Сертифікат) є недійсними і виплати страхових відшкодувань по ним не здійснюються. 

8.6. Будь-які зміни та доповнення до Договору вносяться письмово за згодою Страхувальника і Страховика 
шляхом укладання Додаткових угод або обміну листами. 

8.7. Договором можуть бути передбачені умови страхування інші, ніж викладені в цих Правилах, якщо це не 
суперечить законодавству України. 

8.8. В Договорі Страхувальником та Страховиком може бути передбачено, що окремі положення цих Правил 
не включаються в Договір і не діють у конкретних умовах страхування.  

 
9. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
9.1. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі: 
9.1.1. закінчення строку його дії; 
9.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
9.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором строки. При цьому, Договір 

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; 

9.1.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної особи, за винятком 
випадків, передбачених Законом України «Про страхування»; 

9.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 
9.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним, що набрало законної сили; 
9.1.7. з моменту виникнення обставин, що змінюють ступінь страхового ризику, якщо Сторонами не погоджено 

інше; 
9.1.8. в інших випадках, передбачених законодавством України; 
9.2. Дію Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це 

передбачено умовами Договору. Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов'язана 
повідомити другу Сторону не пізніше, як за 30 календарних днів до дати припинення дії Договору, якщо інше не 
передбачено Договором. 

9.2.1. При достроковому припиненні Договору за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові 
платежі за період, який 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 Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору, за 
виключенням порушення строків виплати страхового відшкодування, то останній повертає Страхувальнику сплачені 
ним страхові платежі повністю.  
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9.2.2. При достроковому припиненні дії Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються 
повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов 
Договору, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії 
Договору за вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, 
фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Договором. 

9.3. Договір вважається недійсним з моменту його укладання у випадках, передбачених законодавством 
України.  

9.4. У разі визнання Договору недійсним або неукладеним, кожна із Сторін зобов'язана повернути іншій 
Стороні все отримане за цим Договором, якщо інше не передбачено законодавством України. 

9.5. Якщо умовами Договору передбачено сплату страхового платежу частинами, і Страхувальником не 
сплачено чергову частину страхового платежу у передбачений Договором строк або сплачено чергову частину 
страхового платежу не в повному розмірі, Договір 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 в 
повному розмірі після припинення дії Договору, останній вважається поновленим на тих самих умовах з дати, 
наступної за датою надходження чергового страхового платежу в повному розмірі на рахунок Страховика без зміни 
строку дії. 

 
10. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
10.1. Страхувальник має право: 
10.1.1. Ознайомитися з умовами та Правилами страхування та вимагати від Страховика роз’яснень їх 

положень, порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу та страхового відшкодування. 
10.1.2. На одержання страхового відшкодування в розмірі та строки, визначені цими Правилами та/або 

Договором. 
10.1.3. Вносити Страховику пропозиції щодо змін і доповнень до умов Договору. 
10.1.4. Достроково припинити дію Договору, якщо це передбачено його умовами, з додержанням вимог 

законодавства України. 
10.1.5. Збільшити розмір страхової суми шляхом укладання Додаткової угоди на строк, що залишився до 

закінчення дії Договору, з внесенням додаткового страхового платежу. 
10.1.6. Надавати Страховику додаткову інформацію та документи, що стосуються обставин страхового 

випадку. 
10.1.7. На одержання від Страховика дублікату Договору або страхового Свідоцтва (Полісу, Сертифікату)  у 

разі втрати оригіналу. 
10.1.8. При укладанні Договору 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 передбачене Договором. 

10.2. Страхувальник зобов'язаний: 
10.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі в порядку і на умовах, визначених Договором. 
10.2.2. При укладанні Договору 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. При зміні ступеню ризику під час дії Договору, в письмовій формі 
повідомити про це Страховика та укласти Додаткову угоду протягом строку, передбаченого в Договорі. 
Страхувальник несе відповідальність за повноту, достовірність та своєчасність надання  інформації, зазначеної в 
п.10.2.2 цих Правил, як за невиконання прийнятих на себе зобов‘язань. 

10.2.3. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового 
випадку. 

10.2.4. При укладанні Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього 
предмету договору. 

10.2.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку, в строк, передбачений в Договорі. 
Договором також можуть бути передбачені інші обов’язки Страхувальника, в тому числі:  
10.2.6. При зміні умов страхування в частині ступеню і складу ризиків в письмовій формі повідомити про це 

Страховика протягом строку, передбаченого Договором, з моменту настання такої зміни та укласти Додаткову угоду, 
або припинити дії Договору. 

10.2.7. Не змінювати умови Контрактів без письмового погодження Страховика. 
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10.2.8. Повідомити Страховика про факти настання страхових випадків за останні 3 роки, що передували року 
укладання Договору. 

10.2.9. Надавати Страховику всю наявну інформацію та документи, що стосуються факту, причин, обставин 
настання страхового випадку та розміру завданого збитку. 

10.2.10. У встановлений Договором строк повідомити Страховика письмово про настання події, що має ознаки 
страхового випадку. 

10.2.11. Протягом строку, передбаченого Договором, повідомити Страховика про початок досудового 
розслідування у кримінальному провадженні, порушення провадження у справі про адміністративне 
правопорушення, провадження в порядку іншого судочинства стосовно події, що має ознаки страхового випадку. 

10.2.12. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового 
випадку. 

10.2.13. Протягом строку, передбаченого Договором, передати документи Страховику, що нададуть йому 
право вимоги до осіб, відповідальних за завдані збитки. 

10.2.14. Утримуватись від дій, що роблять неможливим здійснення права зворотної вимоги Страховика до 
особи, відповідальної за завдані збитки. 

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

10.2.15.1. відшкодування третіми особами збитків, завданих внаслідок страхового випадку; 
10.2.15.3. виявлення обставин, які відповідно до Правил та/або Договору, законодавства повністю або 

частково позбавляють Страхувальника/Вигодонабувача права на одержання страхового відшкодування. 
10.2.16. Повідомити Страховика про будь-які кошти або майно, одержані від третіх осіб в рахунок 

відшкодування завданого внаслідок страхового випадку збитку. 
10.2.17. Вчиняти інші дії та/або утримуватись від вчинення дій, передбачених Правилами, Договором, 

законодавством України.  
10.2.18. Дотримуватись умов Договору, Правил, законодавства. 
10.3. Страховик має право:  
10.3.1.  Отримати від Страхувальника всю необхідну інформацію для укладання Договору та оцінки ступеню 

страхового ризику.  
10.3.2.  Без пояснення причин відмовити Страхувальнику в прийнятті фінансових ризиків Страхувальника на 

страхування. 
10.3.3. Змінювати умови Договору за згодою Страхувальника, а також вимагати від Страхувальника сплати 

додаткового страхового платежу при збільшенні ступеню страхового ризику після внесення змін до Договору. 
10.3.4. Самостійно з’ясовувати причини, обставини страхового випадку, визначати розмір страхового 

відшкодування. 
10.3.5. Відмовити у виплаті страхового відшкодування за наявності підстав та на умовах, передбачених 

Правилами, Договором та законодавством України. 
10.3.6. Відстрочити виплату страхового відшкодування за наявності  підстав, зазначених в Правилах, Договорі 

або здійснювати виплату страхового відшкодування частинами. 
10.3.7. Достроково припинити дію Договору у відповідності до його умов, умов Правил та законодавства 

України. 
10.3.8. При отриманні письмового повідомлення Страхувальника про зміни в ступені ризику не пізніше строку, 

передбаченого Договором, прийняти рішення та повідомити Страхувальника про зміну умов Договору або 
припинення його дії з моменту виникнення такої зміни. 

10.3.9. На здійснення права  вимоги до особи, відповідальної за завдані збитки. 
10.3.10. 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. 

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

10.3.12. Вносити зміни до Договору у відповідності до його умов, умов Правил та законодавства України. 
10.4. Страховик зобов'язаний: 
10.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування. 
10.4.2. Видати Страхувальнику дублікат Договору або страхового Свідоцтва (Полісу, Сертифікату) у випадку 

втрати Страхувальником Договору або страхового Свідоцтва (Полісу, Сертифікату). 
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10.4.3. Протягом 2-х робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходи 
щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового 
відшкодування Страхувальнику. 

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

10.4.4. Відшкодувати додаткові витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку, якщо це 
передбачено умовами Договору. 

10.4.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили ступінь страхового ризику, 
переукласти з ним Договір або укласти Додаткову угоду до Договору. 

10.4.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове  становище, крім випадків, 
встановлених законом. 

10.4.7. 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. 

10.5. Страховик та Страхувальник мають також інші права та обов’язки, визначені в інших Розділах цих 
Правил, а також передбачені законодавством України. 

10.6. Умовами Договору можуть бути передбачені інші/додаткові права Страховика та Страхувальника. 
 
11. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
11.1. При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник повинен здійснити наступні дії:  
11.1.1. Вжити заходів щодо усунення причин, що сприяють збільшенню розміру збитку. 
11.1.2. В строк, передбачений в Договорі, повідомити Страховика про настання події, що має ознаки 

страхового випадку. У випадку, коли вчинення таких дій було неможливим, Страхувальник повинен довести це 
документально. 

11.1.3. В строк, передбачений в Договорі, повідомити про подію, що має ознаки страхового випадку, відповідні 
компетентні органи. 

11.1.4. В строк, передбачений в Договорі, повідомити Страховика письмово про настання події, що має ознаки 
страхового випадку. 

11.1.6. Без письмової згоди Страховика не визнавати претензій та не приймати пропозицій третіх осіб щодо 
відшкодування збитків, завданих внаслідок події, що має ознаки страхового випадку. 

11.1.7. Надати Страховику достовірну інформацію про подію, що має ознаки страхового випадку. 
11.2. Невиконання Страхувальником умов п.11.1. цих Правил є підставою для відмови  Страховика у виплаті 

страхового відшкодування. 
 
12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР 

ЗБИТКІВ 
12.1. Страховик приймає рішення про здійснення виплати страхового відшкодування, або про відмову у 

здійсненні виплати страхового відшкодування на підставі наступних документів: 
12.1.1. письмової заяви Страхувальника про виплату страхового відшкодування; 
12.1.2. копії Договору; 
12.1.3. копій документів, що підтверджують договірні відносини між Страхувальником та Контрагентом; 
12.1.4. копій претензій та додатків до них, направлених Страхувальником; 
12.1.5. що підтверджують настання страхових ризиків, зазначених в пп.3.1.1-3.1.4 цих Правил;  
12.1.6. компетентних органів, що підтверджують факт, причини, наслідки настання страхового випадку в 

залежності від характеру події; 
12.1.7. що підтверджують розмір збитків; 
12.1.8. що підтверджують витрати, передбачені п.2.4 цих Правил; 
12.1.9. інші документи на вимогу Страховика, що стосуються факту, причин настання страхового випадку та 

розміру завданих збитків. 
12.2. У разі недостатності наданих Страхувальником документів для встановлення факту, обставин, причин 

настання страхового випадку та/або розміру завданих збитків, Страхувальник на вимогу Страховика зобов’язаний 
надати також інші документи. При цьому Страховик має право подовжити строк для прийняття рішення про виплату 
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або відмову у виплаті страхового відшкодування на строк, передбачений Договором, до моменту надання 
Страхувальником таких документів. 

12.3. У разі виникнення спорів між Страховиком та Страхувальником 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, зазначеної в документах, Страховик 
та Страхувальник мають право на проведення за власний рахунок незалежної експертизи. Прийняття Страховиком 
в такому випадку рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування може бути відстрочено на 
строк, передбачений в Договорі. 

 
13. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
13.1. Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування та складає Страховий акт протягом 

20-ти робочих днів, якщо інший строк не передбачений в Договорі, з дня отримання документів, зазначених в п.12.1 
цих Правил. 

13.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страхувальнику/Вигодонабувачу протягом 15-ти 
робочих днів з дня складання Страхового акту, якщо інший строк не передбачений в Договорі.  

13.3. Розмір збитку визначається на підставі документів, зазначених в п.12.1 цього Договору. Виплата 
страхового відшкодування здійснюється в межах збитку, завданого Страхувальнику, але не більше страхової суми, 
встановленої за згодою Страховика і Страхувальника у Договорі, та:  

13.3.1. з вирахуванням або без вирахування несплаченої частини страхового платежу за Договором, в 
залежності від обраних Страхувальником умов Договору; 

13.3.2. з вирахуванням сум, одержаних Страхувальником від третіх осіб та/або сум, еквівалентних вартості 
майна, одержаного від третіх осіб в рахунок відшкодування збитку, завданого страховим випадком; 

12.3.3. з вирахуванням частини збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором (франшизи); 
13.4. Розмір непрямого збитку, завданого внаслідок настання страхового випадку, визначається в межах 

витрат, зазначених в п.2.4 цих Правил. 
13.5. Розмір страхового відшкодування збільшується на суму витрат, передбачених п.2.4 цих Правил. 
13.6. Страхове відшкодування по витратах, зазначених в п.2.4 цих Правил, здійснюється тільки в тому 

випадку, якщо це передбачено Договором, та в межах страхової суми, визначеної за згодою Сторін в Договорі. 
13.7. Якщо після виплати страхового відшкодування, Страхувальнику третьою особою відшкодовані збитки в 

повному обсязі, 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. 

13.8. Якщо інше не передбачене Договором, після виплати Страховиком страхового відшкодування, що 
становить частину страхової суми, Договір зберігає чинність до закінчення строку його дії. При цьому сума 
зобов‘язань Страховика зменшується на суму виплаченого страхового відшкодування, і до наступних виплат 
страхових відшкодувань застосовується принцип пропорційності, тобто виплата страхового відшкодування буде 
здійснюватися пропорційно співвідношенню суми зобов‘язань Страховика, зменшеної на суму вже здійсненої 
виплати страхового відшкодування, до початкової страхової суми, передбаченої Договором. 

13.9. Якщо на момент настання страхового випадку буде встановлено, що страхова сума є меншою від суми 
грошових зобов‘язань за Контрактом, то страхове відшкодування здійснюється пропорційно співвідношення 
страхової суми до суми грошових зобов‘язань за Контрактом, визначеної на дату настання страхового випадку, у 
такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачене Договором. Якщо на момент 
настання страхового випадку буде встановлено, що страхова сума є більшою від суми грошових зобов‘язань за 
Контрактом, визначеної на дату настання страхового випадку, то страхове відшкодування здійснюється в межах 
суми грошових зобов‘язань за Контрактом, визначеної на дату настання страхового випадку, якщо інше не 
передбачене Договором. 

13.10. У разі початку досудового розслідування у кримінальному провадженні, порушення провадження у 
справі про адміністративні правопорушення, порушення провадження в порядку цивільного або господарського 
судочинства, рішення про виплату страхового відшкодування приймається після закінчення досудового  
розслідування  (закриття кримінального провадження) або винесення судом у кримінальному провадженні  вироку, 
або винесення постанови чи ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру, або винесення 
постанови по справі про адміністративні правопорушення, або прийняття рішення по цивільній (господарській 
справі). В цьому випадку строк прийняття рішення про виплату страхового відшкодування може бути подовжений до 
12 місяців, якщо інше не передбачене Договором, з дати початку досудового розслідування у кримінальному 
провадженні, порушення провадження у справі про адміністративні правопорушення, порушення провадження в 
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порядку цивільного або господарського судочинства. При подачі Страхувальником/Вигодонабувачем заяви до суду, 
що стосується події, яка має ознаки страхового випадку, останні зобов‘язані залучити Страховика в якості третьої 
особи без самостійних вимог. Порушення цього зобов‘язання може бути підставою для відмови у виплаті страхового 
відшкодування. 

13.11. Якщо до Договору були внесені зміни, що оформлені належним чином, стосовно розмірів страхової 
суми, Страховик здійснює виплату страхового відшкодування з врахуванням останньої зміни, що була внесена до 
настання страхового випадку. 

13.12. Якщо фінансові ризики Страхувальника застраховані у кількох страховиків і загальна страхова сума 
перевищує суми грошових зобов‘язань за Контрактом, то страхове відшкодування, що виплачується усіма 
страховиками, не може перевищувати суми грошових зобов‘язань за Контрактом. При цьому кожний страховик 
здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування.  

13.13. Сума страхового відшкодування за одним страховим випадком або декількома страховими випадками 
не може перевищувати страхову суму, передбачену Договором. Якщо страхове відшкодування здійснене в розмірі 
повної страхової суми, дія Договору припиняється. 

13.14. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті  страхового 
відшкодування на строк, передбачений в Договорі, у випадках, коли:  

13.14.1. у Страховика з'явились обґрунтовані сумніви стосовно наявності прав Страхувальника або іншої 
третьої особи, на користь якої укладено Договір, на отримання страхового відшкодування; 

13.14.2. надані документи не дають змоги повністю з’ясувати причини і обставини страхового випадку, розмір 
завданих збитків. 

 
14. ПІДСТАВИ  ДЛЯ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ  
14.1. Страховик приймає рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування протягом 20-ти робочих 

днів, якщо інший строк не передбачений Договором, з дня отримання документів, передбачених п.12.1 цих Правил. 
14.2. Рішення про відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування письмово повідомляється 

Страхувальнику протягом 5-ти робочих днів, якщо інший строк не передбачений Договором, з дня прийняття 
рішення про відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування.  

14.3. Підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування в повному обсязі або частково є:  
14.3.1. Навмисні дії Страхувальника/Вигодонабувача, 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 майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація цих дій встановлюється 
відповідно до законодавства України. 

14.3.2. Вчинення Страхувальником/Вигодонабувачем, іншими особами, що діяли за їх дорученням (усним чи 
письмовим) або з їх відома, злочину, що призвів до настання страхового випадку. 

14.3.3. Шахрайські дії Страхувальника/Контрагента. 
14.3.4. Подання Страхувальником/Вигодонабувачем неправдивих відомостей про предмет Договору, про 

факт, обставини або причини настання страхового випадку/події, що має ознаки страхового випадку та розмір 
завданих збитків. 

Договором також можуть бути передбачені інші підстави для відмови, в тому числі: 
14.3.5. Відсутність необхідних документів та/або відомостей, що підтверджують факт, причини, характер, 

обставини настання страхового випадку та/або розмір завданого збитку протягом строку, передбаченого Договором. 
14.3.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страховика та/або відповідні компетентні органи про 

настання страхового випадку без поважних на це причин, або створення Страховику перешкод у визначенні 
обставин, характеру настання страхового випадку/події, що має страхового випадку та розміру збитків.  

14.3.7. Невиконання/неналежне виконання Страхувальником обов’язків, покладених на нього цими 
Правилами та Договором. 

14.3.8. Не надання Страховику необхідних документів та/або відомостей, що підтверджують факт, причини, 
характер або обставини настання страхового випадку та/або розмір завданого збитку протягом строку, 
передбаченого Договором. 

14.3.9. Невжиття Страхувальником/Вигодонабувачем заходів з запобігання чи зменшення розміру збитків, 
після настання страхового випадку. 

14.3.10. Отримання Страхувальником/Вигодонабувачем повного відшкодування збитків від третьої особи. 
14.3.11. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страховика про всі відомі Страхувальнику 

обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику. 
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14.3.12. Інші підстави, передбачені законодавством України. 
14.4. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в повному обсязі або частково, 

якщо: 
14.4.1. Страхувальник не усунув протягом узгодженого зі Страховиком строку обставини, що істотно 

підвищують ступінь ризику та про необхідність ліквідації яких Страховик, інші компетентні органи повідомляли 
Страхувальника, якщо інше не передбачено Договором; 

14.4.2. Страховиком, правоохоронними або судовими органами буде встановлено, що Страхувальник з метою 
збільшення розміру збитків включив до переліку збитків такі збитки, що були завдані не внаслідок страхового 
випадку; 

14.4.3. не були погоджені зі Страховиком у письмовій формі зміни ступеню страхового ризику протягом строку 
дії Договору; 

14.4.4. Страхувальником не були письмово погоджені зі Страховиком зміни умов Контрактів.  
14.5. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена Страхувальником у 

судовому порядку. 
 
15. ПРАВО ВИМОГИ СТРАХОВИКА ДО ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ЗА ЗАВДАНІ ЗБИТКИ 
15.1. До Страховика, після виплати страхового відшкодування за Договором, в межах фактичних затрат 

переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, 
відповідальної за завданий збиток. 

15.2. У випадку повного або часткового відшкодування Страхувальнику особою, відповідальною за завданий 
збиток після отримання останнім страхового відшкодування, Страхувальник зобов‘язаний повернути Страховику в 
порядку і на умовах, передбачених Договором, отримане страхове відшкодування в межах сплаченої особою, 
відповідальною за завданий збиток, суми. 

 
16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
16.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену 

Договором та законодавством України. 
16.2. Всі спори та розбіжності, які виникають з Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі 

недосягнення згоди – судом відповідно до законодавства України.  
 
17. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
17.1. Правовідносини Страховика та Страхувальника, пов‘язані з добровільним страхуванням фінансових 

ризиків, регулюються законодавством України, цими Правилами. 
17.2. В Договорі Страховиком та Страхувальником можуть бути передбачені інші особливі умови. 
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Додаток № 1 
до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №5 

(нова редакція) 
 

ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 
НЕМОЖЛИВІСТЮ ЗДІЙСНИТИ ТУРИСТИЧНУ ПОДОРОЖ  

 
1. Страховик укладає договори добровільного страхування фінансових ризиків, пов’язаних з неможливістю 

здійснити туристичну подорож (надалі – Договори, в однині - Договір) зі Страхувальниками згідно з цими 
Додатковими умовами (надалі – Умови) та Правилами. 

2. Терміни, що використовуються в цих Умовах: 
2.1. Страхувальники - дієздатні фізичні особи, юридичні особи, які уклали з туроператором/турагентом 

договори на туристичне обслуговування Подорожуючих осіб та зі Страховиком Договори. 
2.2. Подорожуюча особа - фізична особа, яка планує здійснити подорож, зазначена у договорі на туристичне 

обслуговування, укладеному між туроператором/турагентом та Страхувальником. 
2.3. Анулювання подорожі - дострокове припинення дії договору на туристичне обслуговування до початку 

подорожі з ініціативи Страхувальника. 
2.4. Договір на туристичне обслуговування - угода, укладена в письмовій/електронній формі за умовами 

якої туроператор/турагент за встановлену плату зобов'язується забезпечити надання Подорожуючій особі 
туристичні послуги. 

2.5. Подорож - пересування з будь-якою метою, що не суперечить закону України та країни перебування, по 
будь-якій території, передбачена договором на туристичне обслуговування та зазначена у Договорі. 

2.6. Розлад здоров'я - непередбачене гостре захворювання Подорожуючої особи, загострення хронічної 
хвороби, розлад здоров'я внаслідок нещасного випадку, що вимагає надання невідкладної медичної допомоги. 

2.7.Турагент (туристичний агент) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також 
фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації 
туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також 
посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг. 

2.8. Туроператор (туристичний оператор) – юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для 
яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання 
туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в 
установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність. 

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 
3.1. Страховим випадком є завдання збитків Страхувальнику внаслідок неможливості Подорожуючими 

особами здійснити туристичну подорож протягом строку дії Договору. Неможливість Подорожуючої особи здійснити 
туристичну подорож настала внаслідок страхових ризиків: 

3.1.1. смерті Подорожуючої особи, близького родича, члена сім‘ї Подорожуючої особи протягом строку дії 
Договору; 

3.1.2. розладу здоров'я Подорожуючої особи тривалістю більше 14-ти календарних днів включно (якщо інший 
строк не передбачений Договором), та який: 

3.1.2.1. перешкоджає здійсненню туристичної подорожі; 
3.1.2.2. почався в період дії Договору, триває до дня початку туристичної подорожі; 
3.1.3. медичних протипоказань щодо туристичної подорожі Подорожуючою особою, надані у висновку лікаря. 
Примітка: У разі виникнення у Страховика сумнівів щодо стану здоров'я Подорожуючої особи, Страховик має 

право на проведення медичного огляду Подорожуючої особи лікарем, призначеним Страховиком. 
3.1.4. розладу здоров'я близького родича, члена сім‘ї Подорожуючої особи тривалістю більше 14-ти 

календарних днів включно (якщо інший строк не передбачений Договором), та який: 
3.1.4.1. перешкоджає здійсненню туристичної подорожі; 
3.1.4.2. почався в період дії Договору, триває до дня початку туристичної подорожі; 
3.1.5. позапланового оперативне втручання, здійсненого Подорожуючій особі;  
3.1.6. перебування Подорожуючої особи на стаціонарному лікуванні тривалістю більше 14-ти календарних 

днів включно (якщо інший строк не передбачений Договором);  
3.1.7. тяжких тілесних ушкоджень Подорожуючої особи, завданих протягом строку дії Договору; 
3.1.8. пошкодження, знищення, втрати рухомого та/або нерухомого майна Подорожуючої особи в період дії 

Договору внаслідок пожежі, вибуху, стихійного лиха (явища), протиправних дій третіх осіб; 
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3.1.9. звільнення Подорожуючої особи з роботи в період дії Договору згідно ст.40 Кодексу законів про працю 
України (п.1) (змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або 
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників), про що 
Подорожуючій особі не було відомо до укладання договору на туристичне обслуговування; 

3.1.10. призову Подорожуючої особи на військову службу, мобілізації Подорожуючої особи до Збройних сил 
України/Національної гвардії України для проходження військової служби, для участі у військових зборах в період 
туристичної подорожі, про що Подорожуючій особі не було відомо до укладання Договору; 

3.1.11. неотримання Подорожуючою особою в'їзної візи у країну тимчасового перебування за умови 
дотримання вимог консульства/посольства країни тимчасового перебування; 

3.1.12. участі Подорожуючої особи у судовому засіданні, що припадає на період запланованої туристичної 
подорожі; 

3.1.13. крадіжки документів, що дозволяють ідентифікувати Подорожуючу особу; 
3.1.14. стихійного лиха (явища) в місці запланованої туристичної подорожі; 
3.1.15. будь-яких подій, що унеможливлюють здійснення Подорожуючою особою туристичної подорож.; 
3.2. Страхування може бути здійснене на випадок однієї, декількох чи усіх подій, перерахованих в пп.3.1.1-

3.1.15 цих Додаткових умов. 
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
4.1. Не визнаються страховими випадками, якщо інше не передбачено умовами Договору, збитки, завдані 

Страхувальнику, внаслідок:  
4.1.1. Вчинення Страхувальником/Подорожуючою особою злочину. 
4.1.2. Дій/бездіяльності Страхувальника/Подорожуючої, що призвели до настання страхового випадку. 
4.1.3. Самогубства/спроби самогубства Подорожуючої особи. 
4.1.4. Карантину в країні постійного проживання Страхувальника/Подорожуючої особи. 
4.1.5. Грубої необережності Страхувальника/Подорожуючої особи, що призвело до настання страхового 

випадку. 
4.1.6. Тяжких тілесних ушкоджень Страхувальника/Подорожуючої особи, завданих стрибками з парашутом, 

польоту на літаючому апараті, зайнять спортом, участю у змаганнях. 
4.1.7. Участі Страхувальника/Подорожуючої особи у страйках, заколотах, масових/групових заворушеннях, 

військових діях, маневрах або інших військових заходах, громадянській війні. 
4.1.8. Протиправних дій Страхувальника/Подорожуючої особи. 
4.1.9. Термінового виклику Страхувальника/Подорожуючої особи до місця роботи.  
4.1.10. Тяжких тілесних ушкоджень Страхувальника/Подорожуючої особи в результаті дорожньо-транспортної 

пригоди з вини Страхувальника/Подорожуючої особи. 
4.1.11. Інфекційного захворювання Страхувальника/Подорожуючої особи, близьких родичів, членів сім‘ї 

Страхувальника/Подорожуючої особи. 
4.1.12. Невиконання/неналежного виконання Страхувальником/Подорожуючою особою умов договору на 

туристичне обслуговування. 
4.1.13. Невиконання/неналежного виконання туроператором/турагентом умов договору на туристичне 

обслуговування. 
4.1.14. Дострокового припинення дії договору на туристичне обслуговування з ініціативи 

туроператора/турагента. 
4.1.15. Розладу здоров‘я Страхувальника/Подорожуючої особи, близьких родичів, членів сім‘ї 

Страхувальника/Подорожуючої особи, що не потребує лікування в умовах стаціонару. 
4.1.16. Функціональних/органічних розладів психіки Страхувальника/Подорожуючої особи, близьких родичів, 

членів сім‘ї Страхувальника/Подорожуючої особи протягом строку дії Договору. 
4.1.17. Лікування без призначення лікарем Страхувальника/Подорожуючої особи. 
4.1.18. Неотримання в'їзної візи Страхувальником/Подорожуючою особою внаслідок подання документів до 

консульської служби з порушеннями строків подання, порушеннями в змісті та формі документів. 
4.2. При укладанні Договору можуть передбачатись інші виключення із страхових випадків та обмеження 

страхування. 
5. Страхова сума встановлюється в межах вартості туристичної подорожі, зазначеної в договорі на 

туристичне обслуговування, якщо інше не передбачене Договором. 
6. При укладанні Договору Страхувальник зобов'язаний надати договір на туристичне обслуговування. 
7. Дії Страхувальника/Подорожуючої особи при настанні страхового випадку, перелік документів, що 

підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків: 
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7.1. При настанні страхового випадку Страхувальник/Подорожуюча особа/Вигодонабувач зобов'язаний: 
7.1.1. в строк, передбачений Договором, повідомити туроператора/турагента відмову від туристичної подорожі 

або зміну строків туристичної; 
7.1.2. протягом строку, передбаченого Договором, надати Страховику заяву про виплату страхового 

відшкодування; 
7.1.3. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового 

випадку; 
7.1.4. надати Страховику документи для встановлення факту, причин настання страхового випадку та розміру 

завданого збитку. 
8. Страховик приймає рішення про здійснення страхового відшкодування або про відмову у здійснення 

страхового відшкодування на підставі наступних документів: 
8.1. Заяви про виплату страхового відшкодування. 
8.2. Копії Договору. 
8.3. Копії договору на туристичне обслуговування. 
8.4. Документів, що дозволяють ідентифікувати особу Страхувальника/Вигодонабувача. 
8.5. Документів, що підтверджують сплату за договором на туристичне обслуговування. 
8.6. Документів, що підтверджують повернення туроператором/турагентом Страхувальнику частини грошових 

коштів за договором на туристичне обслуговування. 
8.7. Документів, що підтверджують факт настання страхового випадку: 
8.7.1. при неможливості здійснити туристичну подорож через розлад здоров'я Страхувальника/Подорожуючої 

особи, члена сім‘ї, близького родича - довідки медичної установи, виписки з медичної карти амбулаторного або 
стаціонарного хворого, завіреної підписом відповідальної особи та печаткою лікувальної установи або листка 
непрацездатності, нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть, документів, що підтверджують родинний 
зв'язок Подорожуючої особи, члена сім‘ї, близького родича; 

8.7.2. при неможливості здійснити туристичну подорож внаслідок пошкодження, знищення, втрати майна, що 
належить Страхувальнику/Подорожуючій особі - документів, що підтверджують факт пошкодження, знищення, 
втрати майна;  

8.7.3. при неможливості здійснити туристичну подорож внаслідок участі Страхувальника/Подорожуючої особи 
у судовому засіданні – документи, що підтверджують необхідність такої участі; 

8.7.4. при неможливості здійснити туристичну подорож внаслідок призову/мобілізацію 
Страхувальника/Подорожуючої особи до Збройних сил України/Національної гвардії України для проходження 
військової служби або для участі у військових зборах в період подорожі - оригінал повістки з військового комісаріату; 

8.7.5. при відмові Страхувальнику/Подорожуючій особі в одержанні в'їзної візи - офіційну відмову консульської 
служби (якщо така надавалась) та оригінал паспорту для виїзду за кордон/біометричного паспорту з печаткою про 
відмову у видачі в‘їзної візи; 

8.7.6. при неможливості здійснити туристичну подорож внаслідок звільнення Подорожуючої особи з місця 
роботи протягом строку дії Договору – копію трудової книжки, копію наказу про звільнення; 

8.7.7. інші документи, що підтверджують факт настання страхового випадку та розмір завданих збитків. 
9. Якщо Договором не передбачено інше, то по відношенню до цих Умов в усьому іншому діють Правила. 
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Додаток 1 
до Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків,  

пов’язаних з неможливістю здійснити туристичну подорож 
 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 
1. Базові страхові тарифи складають: 

 Таблиця 1 
№ 
п\п 

Страхові ризики, зазначені в пп.3.1.1-3.1.15 Умов Страховий 
тариф, % 

1 3.1.1.смерть Подорожуючої особи, близького родича, члена сім‘ї Подорожуючої особи 
протягом строку дії Договору; 

0,25 

2 3.1.2. розлад здоров'я Подорожуючої особи тривалістю більше 14-ти календарних днів 
включно (якщо інший строк не передбачений Договором), та який: 
3.1.2.1. перешкоджає здійсненню туристичної подорожі; 
3.1.2.2. почався в період дії Договору, триває до дня початку туристичної подорожі; 

0,1 

3 3.1.3. медичні протипоказання щодо туристичної подорожі Подорожуючої особи, надані у 
висновку лікаря; 

0,1 

4 3.1.4. розлад здоров'я близького родича, члена сім‘ї Подорожуючої особи тривалістю більше 
14-ти календарних днів включно (якщо інший строк не передбачений Договором), та який: 
3.1.4.1. перешкоджає здійсненню туристичної подорожі; 
3.1.4.2. почався в період дії Договору, триває до дня початку туристичної подорожі; 

0,1 

5 3.1.5. позапланове оперативне втручання; 0,15 
6 3.1.6. перебування на стаціонарному лікуванні тривалістю більше 14-ти календарних днів 

включно (якщо інший строк не передбачений Договором); 
0,35 

7 3.1.7. тяжкі тілесні ушкодження Подорожуючої особи, завдані протягом строку дії Договору; 0,15 
8 3.1.8.пошкодження, знищення, втрата рухомого та/або нерухомого майна Подорожуючої 

особи в період дії Договору внаслідок пожежі, вибуху, стихійного лиха (явища), протиправних 
дій третіх осіб; 

0,12 

9 3.1.9. звільнення Подорожуючої особи з роботи в період дії Договору згідно ст.40 Кодексу 
законів про працю України (п.1) (змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, 
реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, 
скорочення чисельності або штату працівників), про що Подорожуючій особі не було відомо 
до укладання договору на туристичне обслуговування; 

0,1 

10 3.1.10. призов Подорожуючої особи на військову службу/мобілізація Подорожуючої особи до 
Збройних сил України/Національної гвардії України для проходження військової служби, для 
участі у військових зборах в період туристичної подорожі, про що Подорожуючій особі не було 
відомо до укладання Договору; 

0,2 

11 3.1.11. неотримання Подорожуючою особою в'їзної візи у країну тимчасового перебування за 
умови дотримання вимог Консульства/Посольства країни тимчасового перебування; 

0,25 

12 3.1.12. участь Подорожуючої особи у судовому засіданні, що припадає на період 
запланованої туристичної подорожі; 

0,11 

13 3.1.13. крадіжка документів, що дозволяють ідентифікувати Подорожуючу особу; 0,1 
14 3.1.14. стихійне лихо (явище) в місці запланованої туристичної подорожі; 0,3 
15 3.1.15. будь-які події, що унеможливлюють здійснення Подорожуючою особою туристичної 

подорожі. 
0,5 

2. Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні ставки страхового тарифу можливе застосування 
понижуючого  (від 1,0 до 0,01) або підвищуючого (від 1,0 до 10,0) коефіцієнтів, враховуючи фактори, що збільшують 
або зменшують вірогідність настання страхового випадку. 

3. Нормативні витрати на ведення справи за цими Умовами складають 65% в структурі вищенаведених 
тарифів. 

 
Актуарій    
Диплом № 02-032 від 15.05.2018р. 

 
Борець В.А. 
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Додаток № 2 
до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №5 

(нова редакція ) 
 

ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 
НЕПЕРЕДБАЧЕНИМИ ЗБИТКАМИ ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ  

 
1. Страховик укладає договори добровільного страхування фінансових ризиків, пов’язаних з 

непередбаченими збитками під час подорожі (надалі – Договори, в однині - Договір) зі Страхувальниками згідно з 
цими Додатковими умовами (надалі – Умови)та Правилами. 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦИХ УМОВАХ: 
2.1. Особа, фінансові ризики якої застраховані – особа, яка уклала Договір. 
2.2. Спеціалізована служба страховика (надалі - Асистанс) - юридична або фізична особа, що діє від імені 

та за дорученням Страховика, координує дії Страхувальника та осіб, що надають послуги Страхувальнику в разі 
настання страхового випадку. 

2.3. Вартість проїзду – еквівалент цінності послуги з перевезення видами транспорту, виражений у ймовірній 
сумі грошей. 

2.4. Країна постійного проживання - країна, в якій Страхувальник проживає не менш 183 днів протягом року. 
2.5. Рейсовий політ - політ, що зареєстрований в офіційному списку рейсів та/або в міжнародному довіднику 

авіарейсів (ABC World Airways Guide). 
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 
3.1. Страховим випадком є завдання збитків Страхувальнику під час подорожі внаслідок наступних страхових 

ризиків:  
3.1.1. смерті близького родича, члена сім‘ї Страхувальника; 
3.1.2. арешту, позбавлення волі Страхувальника в країні тимчасового перебування; 
3.1.3. затримки рейсу видами транспорту в країні тимчасового перебування; 
3.1.4. затримки доставки багажу Страхувальника в країні тимчасового перебування; 
3.1.5. втрати багажу Страхувальника в країні тимчасового перебування; 
3.1.6. втрати документів, що дозволяють ідентифікувати особу Страхувальника, в країні тимчасового 

перебування, а саме: 
3.1.6.1. паспорту для виїзду за кордон/біометричного паспорту; 
3.1.6.2. посвідчення водія; 
3.1.7. втрати проїзного документа в країні тимчасового перебування; 
3.1.8. втрати банківської платіжної картки в країні тимчасового перебування; 
3.2. Страховик відшкодовує витрати Страхувальника на: 
3.3.1. оплату вартості проїзду Страхувальника у випадку його дострокової поїздки до місця його постійного 

проживання у разі смерті близького родича, члена сім‘, та повернення Страхувальника до країни тимчасового 
перебування; 

3.3.2. оплату вартості проживання, годування, транспортування Страхувальника у випадку затримки/відміни 
рейсу більше, ніж на 4 години через страйк, з технічних причин, через несприятливі погодно-кліматичні умови; 

3.3.3. придбання Страхувальником предметів першої необхідності, одягу в межах страхової суми, 
передбаченої Договором, у випадку не доставки Страхувальнику багажу; 

3.3.4. відновлення втрачених в країні тимчасового перебування документів Страхувальника, зазначених в 
п.3.1.6 цих Умов. 

3.4. Виключення зі страхових випадків і обмеження страхування: 
3.4.1. Страховик не відшкодовує витрати на: 
3.4.1. дострокову поїздку в країну постійного проживання та повернення назад у разі, якщо смерть близького 

родича, члена сім‘ї Страхувальника є наслідком гострого захворювання, загострення хронічної хвороби, розладу 
здоров'я внаслідок нещасного випадку, про що Страхувальнику було відомо до подорожі; 

3.4.2. юридичні послуги; 
3.4.3. послуги, пов'язані з відкладенням/відміною рейсу видів транспорту у випадку, коли Страхувальник не 

здійснив реєстрацію на рейс з причин, відомих Страхувальнику до початку відправлення рейсу; 
3.4.4. відновлення втраченого багажу, що перевозився до країни постійного проживання Страхувальника; 
3.4.5. відновлення втраченого багажу у випадку не повідомлення про втрату багажу Страхувальника; 
3.4.6. відновлення конфіскованого багажу Страхувальника; 
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3.4.7. відновлення вилучених органами влади документів, зазначених в п.3.1.6 цих Умов; 
3.4.8. відшкодування збитків Страхувальника, завданих внаслідок несанкціонованого використання втрачених 

банківських платіжних карток Страхувальника; 
3.4.9. Договором можуть бути передбачені й інші виключення зі страхових випадків та обмеження 

страхування. 
4. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ: 
4.1. Протягом строку, зазначеного в Договорі, звернутись до Асистансу, отримати інформацію щодо 

подальших дій. 
4.2. Виконувати вказівки Асистансу. 
4.3. Підтвердити строк свого знаходження в країні тимчасового перебування. 
4.4. Вживати заходи щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового 

випадку. 
4.5. Договором може бути передбачений інший порядок дій Страхувальника в разі настання страхового 

випадку. 
5. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР 

ЗАВДАНИХ ЗБИТКІВ: 
5.1. документи, що підтверджують витрати, пов'язані зі страховим випадком; 
5.2. документи, що підтверджують розмір збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку; 
5.3. копія паспорту для виїзду за кордон; 
5.4. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; 
5.5. копія Договору; 
5.6. Заява на виплату страхового відшкодування; 
5.7. інші документи, передбачені Договором. 
6. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ: 
6.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком шляхом: 
6.1.2. перерахування грошових коштів на рахунок Асистансу; 
6.1.3. перерахування грошових коштів на рахунок Страхувальника; 
7. Якщо Договором не передбачено інше, то по відношенню до цих Умов в усьому іншому діють Правила. 
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Додаток 1 
до Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків,  

пов’язаних з непередбаченими збитками під час подорожі  
 
 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 
1. Базові страхові тарифи складають: 

Таблиця 1 
№ п\п Страхові ризики, зазначені в пп.3.1.1-3.1.8 Умов Страховий тариф, 

% 
1 3.1.1. смерть близького родича, члена сім‘ї Страхувальника; 0,25 
2 3.1.2. арешт, позбавлення волі Страхувальника в країні тимчасового 

перебування; 
0,1 

3 3.1.3. затримка рейсу видами транспорту в країні тимчасового перебування; 0,1 
4 3.1.4. затримка доставки багажу Страхувальника в країні тимчасового 

перебування; 
0,1 

5 3.1.5. втрата багажу Страхувальника в країні тимчасового перебування; 0,15 
6 3.1.6. втрата в країні тимчасового перебування паспорту для виїзду за 

кордон/біометричного паспорту, посвідчення водія; 
0,35 

7 3.1.7. втрата проїзного документа в країні тимчасового перебування; 0,25 
8 3.1.8. втрата банківської платіжної картки в країні тимчасового перебування; 0,35 

2. Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні ставки страхового тарифу можливе застосування 
понижуючого  (від 1,0 до 0,01) або підвищуючого (від 1,0 до 10,0) коефіцієнтів, враховуючи фактори, що збільшують 
або зменшують вірогідність настання страхового випадку. 

3. Нормативні витрати на ведення справи за цими Умовами складають 65% в структурі вищенаведених 
тарифів. 

 
Актуарій    
Диплом № 02-032 від 15.05.2018р. 

 
Борець В.А. 
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Додаток № 3 
до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №5 

(нова редакція) 
 

ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, 
ПОВ'ЯЗАНИХ З ВТРАТОЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО 

 
1. Страховик укладає договори добровільного страхування фінансових ризиків, пов'язаних з втратою права 

власності на нерухоме майно (надалі – Договори, в однині - Договір) зі Страхувальниками згідно з цими 
Додатковими умовами (надалі – Умови)та Правилами. 

2. Терміни, що використовуються в цих Умовах: 
2.1. Вартість – еквівалент цінності майна, виражений у ймовірній сумі грошей. 
2.1.1. Балансова вартість - вартість, за якою майно відображається в бухгалтерському обліку суб‘єкта 

господарювання на момент укладання Договору або настання страхового випадку.  
2.1.2. Дійсна вартість (дійсна вартість майна для цілей страхування) - вартість відтворення (вартість 

заміщення) або ринкова вартість майна, визначені відповідно до умов Договору. 
2.1.3. Ринкова вартість майна - вартість, за яку можливе відчуження Майна на ринку подібного майна на 

дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, 
що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу. 

2.1.4. Вартість відтворення майна - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на 
створення/придбання в сучасних умовах нового об'єкта майна, який є ідентичним об‘єкту оцінки. 

2.2. Нерухоме майно - земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею 
нерозривно пов'язані, будівлі, споруди, їх частини, а також інше майно, що згідно із законодавством належить до 
нерухомого майна. До нерухомого майна належать: 

2.2.1. земельні ділянки; 
2.2.2. водні об'єкти, ліси, багаторічні насадження; 
2.2.3. будівлі/будинки; 
2.2.4. приміщення; 
2.2.5. квартири; 
2.2.6. кімнати у багатосімейних квартирах; 
2.2.7. гаражі або місця на гаражних стоянках; 
2.2.8. дачні будинки та інші об'єкти дачної/садової інфраструктури; 
2.2.9. нежитлові приміщення; 
2.2.10. споруди; 
2.2.11. цілісні майнові комплекси. 
2.3. Обмеження майнових прав на нерухоме майно - обмеження або заборона розпорядження майном, 

установлена відповідно до правочину (договору), закону або актів органів державної влади, місцевого 
самоврядування, прийнятих у межах повноважень, визначених законом. 

2.4. Позов - вимога позивача до відповідача, що подана до суду про захист порушеного суб'єктивного права, 
що заперечується, або інтересу, що охороняється законом, який здійснюється в певній, визначеній законом 
процесуальній формі. 

2.5. Право власності - право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, 
незалежно від волі інших осіб. 

2.6. Сервітут - визначає обсяг прав щодо користування особою чужим майном. 
2.7. Правовстановлюючий документ - документ, який підтверджує право власності Страхувальника на 

нерухоме майно. 
3. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані зі збитками, 

завданими внаслідок втрати права власності на нерухоме майно, зазначене в Договорі. 
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 
4.1. Страховим випадком є завдання збитків Страхувальнику втратою права власності на нерухоме майно 

Страхувальника внаслідок: 
4.2.1. рішення суду, що набрало законної сили, про визнання правовстановлюючих документів на нерухоме 

майно недійсними; 
4.2.2. вчинення злочинів, направлених на передачу права власності на нерухоме майно від однієї особи до 

іншої, таких як:  
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4.2.2.1. підробка або підміна правовстановлюючих документів, довіреності відчужувача;  
4.2.2.2. підробка документів, що посвідчують особу відчужувача; 
4.2.3. передачі у власність нерухомого майна, забороненого до приватизації;  
4.2.4. укладання правочину між Страхувальником та недієздатною особою;  
4.2.5. укладання правочину між Страхувальником та особою з обмеженою дієздатністю;  
4.2.6. укладання правочину між Страхувальником та юридичною особою, що припинила свою діяльність 

шляхом ліквідації; 
4.2.7. укладення правочину між Страхувальником та дієздатною особою, нездатною розуміти значення своїх 

дій і керувати ними; 
4.2.8. поділу спадкового нерухомого майна з порушенням чи неврахуванням інтересів одного із спадкоємців; 
4.2.9. укладання правочину про відчуження спільного майна подружжя без згоди одного із них; 
4.2.10. недотримання вимог нормативних документів стосовно письмової форми правочину про відчуження 

нерухомого майна; 
4.2.11. будь-яких подій, що настали протягом строку дії Договору. 
4.3. Якщо інше не передбачено Договором, факт настання страхового випадку підтверджується рішенням 

суду, що набуло законної сили протягом строку, зазначеного в Договорі. 
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
5.1. Не визнаються страховими випадками, якщо інше не передбачено умовами Договору, збитки, завдані  

внаслідок: 
5.1.1. Дій Страхувальника в стані, в якому він не міг усвідомити значення своїх дій чи керувати ними. 
5.1.2. Неплатоспроможності або банкрутства Страхувальника, порушення ним договірних зобов'язань. 
5.1.3. Дій органів влади, що позбавляють права власності Страхувальника на нерухоме майно. 
5.1.4. Обтяження нерухомого майна за договором застави, іпотеки для забезпечення виконання договірних 

зобов'язань. 
5.1.5. Незаконним відчуженням або незаконним користуванням, розпорядженням об'єктами права власності 

українського народу - землею, що перебуває під особливою охороною держави, її надрами, іншими природними 
ресурсами. 

5.1.6. Укладання правочину, направленого на приховування підприємствами, установами, організаціями чи 
громадянами, які набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, від оподаткування доходів або використання 
майна, що знаходиться у їх власності/користуванні, на шкоду інтересам суспільства, правам, свободі і гідності 
громадян. 

5.1.7. Відмови у державній реєстрації права власності на нерухоме майно з будь-якої причини. 
5.1.8. Укладання правочину, направленого на приховування підприємствами, установами, організаціями чи 

громадянами перепланування, забудови чи самовільного захоплення земельних ділянок та об’єктів нерухомості. 
5.1.9. Відмови Страхувальника від прав власності на нерухоме майно або добровільного його відчуження: 

продажу, дарування, міни та інших правочинів, які містять волевиявлення Страхувальника на відчуження таких 
прав, а також інших обтяжень на нерухоме майно. 

5.1.10. Набуття законної сили рішення суду стосовно втрати/позбавлення прав власності на нерухоме майно 
Страхувальника, що були прийняті за позовами: 

5.1.10.1. осіб, що прямо або опосередковано належать, контролюються або управляються Страхувальником 
або особою, що володіє, контролює або управляє Страхувальником; 

5.1.10.2. осіб, по відношенню до яких Страхувальник виступає пов‘язаною особою; 
5.1.10.3. одного/однієї з подружжя, в тому числі того, що знаходиться в розлученні або шлюбі, батьками, 

дітьми, іншими членами сім‘ї Страхувальника, включаючи його рідних, двоюрідних братів і сестер, батьків 
чоловіка/дружини, дітей, рідної тітки, дядьки та племінників Страхувальника, усиновителями або усиновленою 
Страхувальником дитиною, інших членів сім‘ї; 

5.1.11. Витребування нерухомого майна або його частини в результаті його розподілу. 
5.1.12. Наявності зареєстрованих або тимчасово проживаючих осіб в приміщенні, а також не звільненням з 

житлового приміщення попередніми мешканцями. 
5.1.13. Пошкодження, знищення, втрати, псування, забруднення нерухомого майна, що відбулося внаслідок 

будь-яких подій. 
5.1.14. Невиконання/неналежного виконання своїх професійних обов'язків особами, що приймають участь при 

укладанні та посвідченні правовстановлюючих документів на нерухоме майно. 
5.1.15. Порушення, невиконання або неналежного виконання Страхувальником умов правовстановлюючого 

документу, порушення правил експлуатації нерухомого майна, використання його не за призначенням, з 
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порушенням законодавства України, самовільної забудови земельної ділянки. 
5.1.16. Примусового звернення стягнення на нерухоме майно. 
5.1.17. Встановлення сервітутів та інших обмежень права власності, встановлених на дату укладання 

Договору, а також до та після набуття Страхувальником права власності на нерухоме майно. 
5.2. Не можуть бути предметом Договору майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з понесенням збитків, 

завданих втратою прав власності на нерухоме майно, якщо: 
5.2.1. на дату укладання Договору на нерухоме майно накладено арешт, заборона відчуження та інші 

обтяження на підставі рішення суду, що набуло законної сили; 
5.2.2. на дату укладання Договору здійснена добровільна відмова Страхувальника від права власності на 

нерухоме майно; 
5.2.3. на дату укладання Договору виділення земельної ділянки та/або будівництво нерухомого майна 

здійснювалось на незаконних підставах або з порушенням законодавства України; 
5.2.4. на дату укладання Договору право власності на нерухоме майно втрачено за правочином, який 

укладався представником відчужувача за довіреністю; 
5.3. Якщо інше не передбачено Договором, не підлягають відшкодуванню збитки Страхувальника, пов'язані з: 
5.3.1. непрямими збитками (сплатою штрафів, пені, процентів); 
5.3.2. проведенням експертиз з метою визначення суми збитків; 
5.3.3. упущеною вигодою; 
5.3.4. відновленням майна, ремонтом, поліпшенням; 
5.3.5. відшкодуванням моральної шкоди; 
5.3.6. нанесенням шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб;  
5.3.7. втратою зареєстрованих в установленому порядку правовстановлюючих документів; 
5.3.8. понесенням судових витрат та витрат на юридичні послуги. 
6. Для укладання Договору Страхувальник надає Страховику наступні документи: 
6.1. Документи, що ідентифікують особу Страхувальника. 
6.2. Правовстановлюючий документ на нерухоме майно. 
6.3. Звіт про оцінку нерухомого майна. 
6.4. Установчі документи; документи, що підтверджують організаційно-правову форму підприємства. 
6.5. Витяг з ЄДРПОУ. 
6.6. Протокол загальних зборів юридичної особи про прийняття рішення на придбання та страхування 

нерухомого майна. 
6.7. Витяг з державного реєстру правочинів. 
6.8. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно. 
6.9. Інші документи на вимогу Страховика. 
7. Страхова сума встановлюється в розмірі, що не перевищує вартість придбання Страхувальником майна, за 

цінами і тарифами, що діють на момент укладання Договору, якщо інше ним не передбачено. 
8. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку: 
8.1. оригінал або нотаріально завірена копія правовстановлюючого документу на нерухоме майно з відміткою 

про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно за договором; 
8.2. оригінал або нотаріально завірена копія державного акту на право власності на земельну ділянку (з 

зазначенням коду (реєстраційного номеру) державного земельного кадастру); 
8.3. документи компетентних органів, які підтверджують факт, причини та наслідки настання страхового 

випадку (в разі необхідності) в залежності від характеру події; 
8.4. оригінал або нотаріально завірена копія рішення суду, що набуло законної сили, та згідно з яким 

Страхувальника позбавлено права власності на нерухоме майно; 
8.5. інші документи на вимогу Страховика. 
9. Прямий збиток Страхувальника/Вигодонабувача визначається: 
9.1. в межах ринкової вартості нерухомого майна на дату настання страхового випадку - у випадку 

позбавлення Страхувальника права власності на нерухоме майно повністю; 
9.2. в межах суми вартості частки нерухомого майна, на яку Страхувальника позбавлено право власності 

(якщо ринкова вартість на дату настання менше страхової суми - у розмірі частки ринкової вартості) - у випадку 
позбавлення Страхувальника права власності на частку нерухомого майна; 

8.3. в межах вартості частки нерухомого майна, що належало Страхувальнику на підставі права спільної 
часткової або спільної сумісної власності. 

9. Якщо Договором не передбачено інше, то по відношенню до цих Умов в усьому іншому діють Правила. 
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Додаток 1 
до Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків,  

пов'язаних з втратою права власності на нерухоме майно 
 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 
1. Базові страхові тарифи складають: 

Таблиця 1 
№ п\п Страхові ризики, зазначені в пп.4.2.1-4.2.11 Умов Страховий 

тариф, % 
1 4.2.1. рішення суду, що набрало законної сили, про визнання правовстановлюючих 

документів на нерухоме майно недійсними;  
0,25 

2 4.2.2. вчинення злочинів, направлених на передачу права власності на нерухоме 
майно від однієї особи до іншої, таких як:  
4.2.2.1. підробка або підміна правовстановлюючих документів, довіреності 
відчужувача;  
4.2.2.2. підробка документів, що посвідчують особу відчужувача; 

0,1 

3 4.2.3. передачі у власність нерухомого майна, забороненого до приватизації; 0,1 
4 4.2.4. укладання правочину між Страхувальником та недієздатною особою; 0,1 
5 4.2.5. укладання правочину між Страхувальником та особою з обмеженою 

дієздатністю; 
0,15 

6 4.2.6. укладання правочину між Страхувальником та юридичною особою, що 
припинила свою діяльність шляхом ліквідації; 

0,35 

7 4.2.7. укладання правочину між Страхувальником та дієздатною особою, нездатною 
розуміти значення своїх дій і керувати ними; 

0,15 

8 4.2.8. поділу спадкового нерухомого майна з порушенням чи неврахуванням 
інтересів одного із спадкоємців; 

0,2 

9 4.2.9. укладання правочину про відчуження спільного майна подружжя без згоди 
одного із них; 

0,2 

10 4.2.10. недотримання вимог нормативних документів стосовно письмової форми 
правочину про відчуження нерухомого майна; 

0,15 

11 4.2.11. будь-які події, що настали протягом строку дії Договору; 0,25 
2. Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні ставки страхового тарифу можливе застосування 

понижуючого  (від 1,0 до 0,01) або підвищуючого (від 1,0 до 10,0) коефіцієнтів, враховуючи фактори, що збільшують 
або зменшують вірогідність настання страхового випадку; 

3. Нормативні витрати на ведення справи за цими Умовами складають 65% в структурі вищенаведених 
тарифів; 

 
Актуарій    
Диплом № 02-032 від 15.05.2018р. 

 
Борець В.А. 
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Додаток № 4 
до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №5 

(нова редакція) 
 

ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 
ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  

 
1. Страховик укладає договори добровільного страхування фінансових ризиків, пов'язаних з господарською 

діяльністю (надалі – Договори, в однині - Договір) зі Страхувальниками згідно з цими Додатковими умовами (надалі 
– Умови) та Правилами. 

2. Терміни, що використовуються в цих Умовах: 
2.1. Комерційний кредит - кредит, наданий Страхувальником контрагенту, в тому числі у вигляді відстрочки 

або розстрочки платежу, попередньої оплати, авансу по оплаті товарів, робіт, послуг чи результатів інтелектуальної 
діяльності на території України. 

2.2. Контракт - угода, укладена між Страхувальником та його контрагентом, що передбачає поставку товарів, 
надання послуг, виконання робіт, передачу результатів інтелектуальної діяльності (надалі – товар). 

2.3. Контрагент або дебітор – покупець/продавець/виконавець/замовник, який є резидентом України, що 
уклав/з яким планується укласти контракт зі Страхувальником. При цьому такий контракт передбачає надання 
Страхувальником кредитного ліміту та оговорений понад кредитного ліміт Контрагенту. 

2.4. Кредитний ліміт - максимальна сума, зазначена в Контракті, що встановлюється окремо в Договорі для 
кожного Контрагента протягом строку дії Договору. 

2.5. Понадкредитний ліміт - встановлюється окремо в Договорі для кожного Контрагента, та складає 50% від 
кредитного ліміту, якщо інше не зазначено в Договорі, є складовою комерційного кредиту. 

2.6. Максимальний період кредиту - максимально дозволений строк погашення комерційного кредиту. 
2.7. Період очікування - період часу, після закінчення якого страховий випадок вважається таким, що настав, 

якщо інше не зазначено в Договорі. 
2.8. Рахунок до одержання - дебіторська заборгованість Страхувальника за комерційним кредитом. 

Відповідно до умов Контракту ця заборгованість має точно встановлений строк погашення в майбутньому та 
оформлена виставленими для оплати дебітором рахунками-фактурами з боку Страхувальника за поставлені ним 
контрагенту товари, надані послуги, виконані роботи, передані результати інтелектуальної діяльності. 

2.9. Розмір прав вимоги - дебіторська заборгованість Контрагента за комерційним кредитом. Відповідно до 
умов Контракту ця заборгованість має точно встановлений строк погашення в майбутньому через поставку товарів 
від Страхувальника Контрагенту і оформлена банківським підтвердженням переказу грошових коштів від дебітора 
Страхувальнику. 

2.10. Сума понесених збитків - непогашена в строк дебіторська заборгованість Контрагента за комерційний 
кредит, розрахована відповідно до умов Договору. 

2.11. Ліміт відповідальності по дебітору (граничний розмір страхового відшкодування) - максимальна 
грошова сума, в межах якої здійснюється відшкодування Страховиком Страхувальнику по страховому випадку, який 
настав протягом строку дії Договору по певному дебітору. 

3. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать  закону, пов’язані зі збитками 
Страхувальника внаслідок виникнення у нього дебіторської заборгованості за укладеними ним Контрактами. 

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ, СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 
4.1. Страховими випадком є збитки Страхувальника за контрактом, завдані внаслідок неплатоспроможності 

Контрагента Страхувальника. При цьому Контрагент вважається неплатоспроможним, якщо: 
4.1.1. судом винесено ухвалу про проведення санації по відношенню до Контрагента; 
4.1.2. судом прийнято постанову про визнання Контрагента банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; 
4.1.3. судом затверджено мирову угоду між Контрагентом та його кредиторами відповідно до законодавства 

України; 
4.1.4. державною виконавчою службою внесено постанову про закінчення виконавчого провадження та 

повернуто виконавчий документ на підставах, передбачених законодавством України. 
 
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
5.1. Не визнаються страховими випадками, якщо інше не передбачено умовами Договору, збитки, завдані  

внаслідок: 
5.1.1. Отримання товару дебітором за допомогою будь-яких шахрайський дій. 
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5.1.2. Зміни законодавства під час дії Договору, що призвело до неможливості виконання зобов’язань перед 
Страхувальником. 

5.1.3. Порушення Страхувальником, його співпідрядником, субпідрядником або їх представниками 
законодавства України. 

5.1.4. Невиконання Страхувальником, його співпідрядником, субпідрядником або їх представниками 
зобов‘язань за Контрактом. 

5.1.5. Неплатоспроможності Страхувальника, його співпідрядників, субпідрядників або їх представників. 
5.1.6. Зміни курсу валюти Контракту. 
5.1.7. Дій органів влади, що унеможливлюють виконання Контракту. 
5.1.8. Знищення, пошкодження, втрати майна Страхувальника. 
6. Страхова сума встановлюється за згодою Сторін, визначається як дебіторська заборгованість на останній 

звітній період, якщо інше не зазначено в Договорі. 
7. Якщо Договором не передбачено інше, то по відношенню до цих Умов в усьому іншому діють Правила. 
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Додаток 1 
до Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків,  

пов'язаних з господарською діяльністю 
СТРАХОВІ ТАРИФИ 

1. Страховий тариф: неплатоспроможність Контрагента Страхувальника – 1,25%. 
2. Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні ставки страхового тарифу можливе застосування 

понижуючого  (від 1,0 до 0,01) або підвищуючого (від 1,0 до 10,0) коефіцієнтів, враховуючи фактори, що збільшують 
або зменшують вірогідність настання страхового випадку. 

3. Нормативні витрати на ведення справи за цими Умовами складають 65% в структурі вищенаведених 
тарифів.  

 
Актуарій    
Диплом № 02-032 від 15.05.2018р. 

 
Борець В.А. 
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Додаток № 5 
до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №5 

(нова редакція) 
 

ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, ПОВЯЗАНИХ ЗІ ЗБИТКАМИ 
ЕМІТЕНТА БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТ  

 
1. Страховик укладає договори добровільного страхування фінансових ризиків, пов'язаних зі збитками 

емітента банківських платіжних  карт (надалі – Договори, в однині - Договір) зі Страхувальниками згідно з цими 
Додатковими умовами (надалі – Умови) та Правилами. 

2. Терміни, що використовуються в цих Умовах: 
2.1. Авторизація - отримання дозволу від банка-емітента банківської платіжної картки на здійснення операцій 

з використання банківської платіжної картки. 
2.2. Банківська платіжна картка (надалі - БПК) - пластиковий ідентифікаційний засіб, за допомогою якого 

користувачу БПК надається можливість здійснювати операції оплати за товари, послуги та отримувати готівкові 
грошові кошти. Ідентифікація користувача БПК повинна бути забезпечена нанесенням на БПК номера БПК, строку 
дії БПК та прізвища, імені та зразку підпису користувача БПК. 

2.3. Банкомат - програмно-технічний комплекс, який здійснює при доступі до нього за допомогою банківської 
платіжної картки та особистого ідентифікатора її власника видачу, прийом готівки, представлення інформації про 
стан рахунку та інші операції згідно з його функціональними можливостями. 

2.4. Ембосування - один із способів персоналізації БПК, при якому на готовій ламінованій картці 
видавлюються символи. 

2.5. Емітент - банк, який здійснює емісію банківських платіжних карток. 
2.6. Емісія банківських платіжних карток - діяльність банка, пов'язана з відкриттям особою карткових 

рахунків, випуском та видачою особам БПК. 
2.7. Клієнт - особа, що уклала з Емітентом договір про відкриття карткового рахунку. 
2.8. Підроблена БПК - картка, інформація на якій вказує на оригінальну БПК, емітована банком, але ця 

інформація: 
2.8.1. не була закодована банком; 
2.8.2. була закодована банком та потім була змінена без згоди банка. 
2.9. Платіжна система (надалі - ПС) - сукупність нормативних, договірних, фінансових та інформаційно-

технічних засобів та рішень учасників (банків, організацій, компаній), які регламентують свої взаємовідносини 
відносно порядку використання БПК. ПС повинна об'єднувати не менше двох банків-емітентів. Всі БПК, що 
відносяться до однієї ПС, повинні мати ознаки, що надають їм можливість ідентифікувати їх належність до ПС. 

2.10. Платіжний термінал - електронний засіб, що надає можливість, як результат взаємодії з БПК, 
здійснювати авторизацію і формувати платіжні чеки по операціям з використанням БПК. 

2.11. Скопійована/перероблена БПК – БПК, інформація на якій вказує на БПК, емітовану банком, але: 
2.11.1. банк нікого не уповноважував проводити друк або ембосування цієї картки; 
2.11.2. БПК була змінена будь-яким способом після випуску банком без узгодження з ним. 
2.12. Транзакція - сукупність операцій, що супроводжують взаємодію банківської платіжної картки з платіжною 

системою при здійсненні платежу по БПК або при отриманні готівки. 
3. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, та пов'язані зі збитками 

Страхувальника, завданими несанкціонованим списанням грошових коштів по БПК, що емітуються/обслуговуються 
Страхувальником. 

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 
4.1. Страховим випадком є завдання збитків Страхувальнику протягом строку дії Договору внаслідок 

наступних страхових ризиків: 
4.1.1. використання підроблених БПК; 
4.1.2. використання скопійованих/перероблених БПК; 
4.1.3. використання втрачених внаслідок крадіжки, грабежу, розбою БПК; 
4.1.4. поломок, збоїв в роботі банкоматів, комп'ютерного та іншого обладнання, що використовується 

Страхувальником для автоматизованого обслуговування БПК; 
4.1.5. помилок працівників, що входять до еквайрингової мережі Страхувальника.  
4.1.6. Списання платіжними системами зі Страхувальника штрафів за перевищення встановленого рівня 

шахрайських транзакцій в еквайринговій мережі Страхувальника. 
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5. Виключення зі страхових випадків і обмеження страхування: 
5.1. не визнаються страховими випадками, якщо інше не передбачено умовами Договору, збитки, завдані: 
5.1.1. транзакціями по картковому рахунку користувача БПК, здійсненими протягом 24 годин з моменту 

повідомлення Страхувальника користувачем БПК про крадіжку БПК; 
5.1.2. транзакціями по картковому рахунку користувача БПК, здійсненими до моменту повідомлення 

Страхувальника користувачем БПК про крадіжку БПК.  
6. Якщо Договором не передбачено інше, то по відношенню до цих Умов в усьому іншому діють Правила. 
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Додаток 1 
до Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків,  

пов'язаних зі збитками емітента банківських платіжних  карт 
  

СТРАХОВІ ТАРИФИ 
1. Базові страхові тарифи складають: 

Таблиця 1 
№ п\п Страхові ризики, зазначені в пп.4.1.1-4.1.6 Умов Страховий 

тариф, % 
1 4.1.1. використання підроблених БПК; 0,25 
2 4.1.2. використання скопійованих/перероблених БПК; 0,1 
3 4.1.3. використання втрачених внаслідок крадіжки, грабежу, розбою БПК; 0,1 
4 4.1.4. поломки, збої в роботі банкоматів, комп'ютерного та іншого обладнання, що 

використовується Страхувальником для автоматизованого обслуговування БПК; 
0,1 

5 4.1.5. помилки працівників, що входять до еквайрингової мережі Страхувальника; 0,15 
6 4.1.6. списання платіжними системами зі Страхувальника штрафів за перевищення 

встановленого рівня шахрайських транзакцій в еквайринговій мережі Страхувальника; 
0,35 

2. Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні ставки страхового тарифу можливе застосування 
понижуючого  (від 1,0 до 0,01) або підвищуючого (від 1,0 до 10,0) коефіцієнтів, враховуючи фактори, що збільшують 
або зменшують вірогідність настання страхового випадку. 

3. Нормативні витрати на ведення справи за цими Умовами складають 65% в структурі вищенаведених 
тарифів. 

 
Актуарій    
Диплом № 02-032 від 15.05.2018р. 

 
Борець В.А. 
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Додаток № 6 
до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №5 

(нова редакція ) 
 

ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, ПОВ‘ЯЗАНИХ ЗІ ЗБИТКАМИ 
ВІД ВТРАТИ ФІНАНСОВИХ ДОХОДІВ 

 
1. Страховик укладає договори добровільного страхування фінансових ризиків, пов‘язаних зі збитками від 

втрати фінансових доходів (надалі – Договори, в однині - Договір) зі Страхувальниками згідно з цими Додатковими 
умовами (надалі – Умови) та Правилами. 

2. Терміни, що використовуються в цих Умовах: 
2.1. Доходи – надходження грошових коштів у вигляді заробітної плати, плати за виконану роботу, комісійної 

винагороди, гонорарів, доходів від депозитів та інших, передбачених законодавством України. 
2.2. Особа–джерело доходів страхувальника (НАДАЛІ – Роботодавець) – юридична або фізична особа, 

яка є джерелом надходження грошових коштів, належних Страхувальнику згідно з законодавством, з якою 
Страхувальник вступив у трудові відносини. 

3. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані зі 
збитками від втрати фінансових доходів Страхувальника. 

4. Страхові ризики і страховий випадок: 
4.1. страховим випадком є збитки Страхувальника, завдані втратою фінансових доходів, внаслідок: 
4.1.1. звільнення з місця роботи в зв’язку з ліквідацією Роботодавця; 
4.1.2. не отримання або неповне отримання фінансових доходів за місцем роботи у зв’язку з банкрутством 

Роботодавця; 
4.1.3. припинення діяльності Роботодавця ; 
4.1.4. невиконання зобов’язань Роботодавцем по сплаті заробітної плати, інших видів оплати праці; 
4.1.5. стихійного лиха (явища); 
4.1.6. стійкий розлад здоров‘я зі встановленням первинної інвалідності першої групи в результаті нещасного 

випадку; 
4.1.7. визнання Страхувальника недієздатним/обмежено дієздатним; 
4.1.8. донарахування податків, штрафів, виникнення інших зобов’язань перед фіскальними органами в країні 

Роботодавця  в результаті протиправних дій Роботодавця; 
4.1.9. блокування банківських рахунків, арешту майна Страхувальника; 
4.1.10. неотримання/часткового отримання належних Страхувальнику страхових відшкодувань від інших 

страховиків; 
4.1.11. дій органів влади в країні Роботодавця.  
5. Якщо Договором не передбачено інше, то по відношенню до цих Умов в усьому іншому діють Правила. 
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Додаток 1 
до Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків,  

пов‘язаних зі збитками від втрати фінансових доходів 
СТРАХОВІ ТАРИФИ 

1. Базові страхові тарифи складають: 
Таблиця 1 

№ п\п Страхові ризики, зазначені в пп.4.1.1-4.1.12 Умов Страховий 
тариф, % 

1 4.1.1. звільнення з місця роботи в зв’язку з ліквідацією Роботодавця; 0,25 
2 4.1.2. не отримання або неповне отримання фінансових доходів за місцем роботи в 

зв’язку з банкрутством Роботодавця; 
0,1 

3 4.1.3. припинення діяльності Роботодавця ; 0,1 
4 4.1.4. невиконання зобов’язань Роботодавцем по сплаті заробітної плати, інших видів 

оплати праці; 
0,1 

5 4.1.5. стихійне лихо (явище); 0,15 
6 4.1.6. стійкий розлад здоров‘ зі встановленням первинної інвалідності 1-ої групи в 

результаті нещасного випадку; 
0,35 

7 4.1.7. визнання Страхувальника недієздатним/обмежено дієздатним; 0,1 
8 4.1.8. донарахування податків, штрафів, виникнення інших зобов’язань перед 

фіскальними органами в країні Роботодавця  в результаті протиправних дій Роботодавця; 
0,1 

9 4.1.9. блокування банківських рахунків, майна Страхувальника; 0,12 
10 4.1.10. неотримання/часткове отримання належних Страхувальнику страхових 

відшкодувань від інших страховиків; 
0,09 

11 4.1.11. дії органів влади в країні Роботодавця; 0,12 
2. Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні ставки страхового тарифу можливе застосування 

понижуючого  (від 1,0 до 0,01) або підвищуючого (від 1,0 до 10,0) коефіцієнтів, враховуючи фактори, що збільшують 
або зменшують вірогідність настання страхового випадку. 

3. Нормативні витрати на ведення справи за цими Умовами складають 65% в структурі вищенаведених 
тарифів. 

 
Актуарій    
Диплом № 02-032 від 15.05.2018р. 

 
Борець В.А. 
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Додаток № 7 
до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №5 

(нова редакція) 
 

ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ ЗБИТКАМИ У 
РАЗІ ПОШКОДЖЕННЯ, ВТРАТИ, НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ АБО ПІДРОБКИ БАНКІВСЬКИХ 

ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 
 

1. Страховик укладає договори добровільного страхування фінансових ризиків, пов‘язаних зі збитками у разі 
пошкодження, втрати, несанкціонованого використання або підробки банківських платіжних карток (надалі – 
Договори, в однині - Договір) зі Страхувальниками згідно з цими Додатковими умовами (надалі – Умови) та 
Правилами. 

2. Предметом Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, і пов'язані зі збитками 
Страхувальника у разі пошкодження, втрати, несанкціонованого використання або підробки банківських платіжних 
карток. 

3. Страховим випадком є завдання збитків Страхувальнику протягом строку дії Договору внаслідок наступних 
страхових ризиків: 

3.1. втрати банківської платіжної картки внаслідок крадіжки, грабежу, розбою;  
3.2. механічних, термічних пошкоджень, розмагнічування банківської платіжної картки; 
3.3. несправності банкомату; 
3.4. несанкціонованого доступу до карткового рахунку Страхувальника; 
3.5. підробки платіжної картки; 
4. Виключення зі страхових випадків і обмеження страхування: 
4.1. не визнаються страховими випадками, якщо інше не передбачено умовами Договору, збитки, завдані  

внаслідок: 
4.2. блокування карткового рахунку Страхувальника; 
4.3. несплати товарів/послуг Страхувальником; 
4.4. несанкціонованого зняття грошових коштів членами сім‘ї, близькими родичами Страхувальника; 
4.5. блокування банківської платіжної картки Страхувальника; 
4.6. шахрайства Страхувальника, членів його сім‘ї, близьких родичів; 
5. Дії Страхувальника при настанні події, що має ознаки страхового випадку: 
5.1. повідомити банк-емітент банківської платіжної картки про пошкодження, втрату банківської платіжної 

картки;  
5.2. заблокувати втрачену, пошкоджену банківську платіжну картку; 
5.3. у випадку здійснення несанкціонованих транзакцій, звернутись до банку, в якому відкрито картковий 

рахунок, про блокування карткового рахунку;  
5.4. повідомити Страховика про настання страхового випадку; 
5.5. здійснити дії, передбачені Договором; 
6. Якщо Договором не передбачено інше, то по відношенню до цих Умов в усьому іншому діють Правила. 
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Додаток 1 
до Додаткових умов добровільного страхування фінансових ризиків,  

пов‘язаних зі збитками у разі пошкодження, втрати, несанкціонованого використання  
або підробки банківських платіжних карток 

 
СТРАХОВІ ТАРИФИ 

1. Базові страхові тарифи складають: 
Таблиця 1 

№ п\п Страхові ризики, зазначені в пп.3.1-3.5 Умов Страховий тариф, 
% 

1 3.1. втрата банківської платіжної картки внаслідок крадіжки, грабежу, розбою; 0,25 
2 3.2. механічні, термічні пошкодження, розмагнічування банківської платіжної 

картки; 
0,1 

3 3.3. несправність банкомату; 0,1 
4 3.4. несанкціонований доступ до карткового рахунку Страхувальника; 0,1 
5 3.5. підробка платіжної картки; 0,15 
2. Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні ставки страхового тарифу можливе застосування 

понижуючого  (від 1,0 до 0,01) або підвищуючого (від 1,0 до 10,0) коефіцієнтів, враховуючи фактори, що збільшують 
або зменшують вірогідність настання страхового випадку. 

3. Нормативні витрати на ведення справи за цими Умовами складають 65% в структурі вищенаведених 
тарифів. 

 
Актуарій    
Диплом № 02-032 від 15.05.2018р. 

 
Борець В.А. 

 
 



35 
 

Додаток № 8 
до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №5 

(нова редакція) 
 

ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, ПОВЯЗАНИХ ЗІ ЗБИТКАМИ, 
ЗАВДАНИМИ ПЕРЕРВОЮ У ВИРОБНИЦТВІ/ГОСПОДАРСКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
1. Страховик укладає договори добровільного страхування фінансових ризиків, пов‘язаних зі збитками, 

завданими перервою у виробництві/господарській діяльності Страхувальника (надалі – Договори, в однині - Договір) 
зі Страхувальниками згідно з цими Додатковими умовами (надалі – Умови) та Правилами. 

2. Перерва у виробництві/господарській діяльності - період, коли виробництво/господарська діяльність 
Страхувальника припинена на строк, зазначений в Договорі. 

3. Страховим випадком є завдання збитків Страхувальнику протягом строку дії Договору перервою у 
виробництві/господарській діяльності Страхувальника. Перерва у виробництві/господарській діяльності 
Страхувальника настала внаслідок пошкодження, знищення, втрати майна Страхувальника в результаті страхових 
ризиків: 

3.1.стихійного лиха (явища); 
3.2. вогневих ризиків: 
3.2.1. пожежі; 
3.2.2. пошкодження димом; 
3.2.3. пошкодження сажею; 
3.2.4. пошкодження корозійним газом; 
3.2.5. пошкодження засобами пожежогасіння; 
3.2.6. вибуху; 
3.2.7. удару блискавки, що викликав пожежу; 
3.3. падіння на майно Страхувальника пілотованого/не пілотованого літаючого апарату, його частин, вантажу 

та багажу, що ним перевозиться, а також розлив палива, що знаходиться в баках цього літаючого апарату; 
3.4. будь-яких подій, що стались протягом строку дії Договору. 
4. Страхова сума визначається за згодою між Страховиком і Страхувальником в межах суми збитків, завданих 

Страхувальнику перервою виробництва/господарської діяльності протягом строку, зазначеного в Договорі. 
5. За згодою Страховика і Страхувальника розмір збитків, завданих перервою виробництва/господарської 

діяльності Страхувальника, визначаються в межах середнього доходу, отриманого від виробництва/господарської 
діяльності за попередній період, якщо інше не передбачено Договором. 

6. За згодою Страховика та Страхувальника до суми збитків можуть включатись постійні та змінні витрати, 
понесені протягом періоду перерви у виробництві/господарській діяльності Страхувальника. 

6.1. Постійні витрати Страхувальника можуть включати: 
6.1.1. витрати на заробітну плату працівників Страхувальника; 
6.1.2. відрахування, нараховані на фонд оплати праці працівників Страхувальника; 
6.1.3. орендна плата; 
6.1.3. податки і збори, не пов‘язані з обсягом виробництва/господарської діяльності Страхувальника; 
6.1.4. витрати на повернення суми кредитів та відсотків за користування кредитами; 
6.1.5. амортизаційні відрахування; 
6.1.6. інші витрати, не пов‘язані з обсягом виробництва/господарської діяльності Страхувальника. 
6.2. Змінні витрати Страхувальника можуть включати: 
6.2.1. витрати на сировину й основні матеріали; 
6.2.2. витрати на енергоносії; 
6.2.3. витрати на комплектуючі, матеріали; 
6.2.4. заробітна плата працівників в частині, що залежить від обсягів виробництва/господарської діяльності 

Страхувальника; 
6.2.5. інші витрати, пов‘язані з обсягом виробництва/господарської діяльності Страхувальника. 
7. За згодою Страховика та Страхувальника період відшкодування збитків, завданих перервою у 

виробництві/господарській діяльності Страхувальника, визначається в Договорі. 
8. Страховик не відшкодовує: 
8.1. суми податку на додану вартість, податку на прибуток, акцизів, мита; 
8.2. суми податків, пов‘язаних з обсягом виробництва/господарської діяльності Страхувальника; 
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8.3. вартість робіт/товарів/послуг/, не пов‘язаних з відновленням виробництва/господарської діяльності 
Страхувальника; 

8.4. витрати, пов‘язані з цінними паперами, майновими і немайновими правами; 
8.5. штрафні санкції, передбачені по відношенню до Страхувальника; 
8.6. збитки, не завдані страховими ризиками, зазначеними в пп.3.1-3.4. цих Умов; 
8.7. витрати, пов‘язані з розширенням виробництва/господарської діяльності Страхувальника; 
8.8. витрати, пов‘язані з судовими спорами; 
8.9. витратами, пов‘язаними з невиконанням/неналежним виконанням Страхувальником умов договорів зі 

своїми контрагентами; 
8.10. витратами, пов‘язаними з діями органів влади, що унеможливлюють відновлення пошкодженого, 

знищеного, втраченого майна Страхувальника; 
8.11. витратами, пов‘язаними зі зменшенням обсягів реалізації товарів/робіт/послуг Страхувальника. 
9. Якщо Договором не передбачено інше, то по відношенню до цих Умов в усьому іншому діють Правила. 
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Додаток 1 
до Додаткових умов добровільного страхування добровільного страхування фінансових ризиків, пов‘язаних зі 

збитками, завданими перервою у виробництві/господарській діяльності Страхувальника 
 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 
1. Базові страхові тарифи складають: 

Таблиця 1 
№ п\п Страхові ризики, зазначені в пп.3.1-3.5 Умов Страховий тариф, 

% 
1 3.1.стихійне лихо (явище); 0,25 
2 3.2. вогневі ризики: 

3.2.1. пожежа; 
3.2.2. пошкодження димом; 
3.2.3. пошкодження сажею; 
3.2.4. пошкодження корозійним газом; 
3.2.5. пошкодження засобами пожежогасіння; 
3.2.6. вибух; 
3.2.7. удар блискавки, що викликав пожежу; 

0,1 

3 3.3. падіння на майно Страхувальника пілотованого/не пілотованого літаючого 
апарату, його частин, вантажу та багажу, що ним перевозиться, а також розлив 
палива, що знаходиться в баках цього літаючого апарату; 

0,1 

4 3.4. будь-які події, що стались протягом строку дії Договору; 0,1 
2. Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні ставки страхового тарифу можливе застосування 

понижуючого  (від 1,0 до 0,01) або підвищуючого (від 1,0 до 10,0) коефіцієнтів, враховуючи фактори, що збільшують 
або зменшують вірогідність настання страхового випадку. 

3. Нормативні витрати на ведення справи за цими Умовами складають 65% в структурі вищенаведених 
тарифів. 

 
Актуарій    
Диплом № 02-032 від 15.05.2018р. 

 
Борець В.А. 
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Додаток № 9 
до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №5 

(нова редакція) 
ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НЕВИКОНАННЯ АБО 

НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ СТРАХУВАЛЬНИКОМ ВИМОГ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ/ОГОЛОШЕННЯ ПРО 
ПРОВЕДЕННЯ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ/ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ 

 
1. Страховик укладає договори добровільного страхування фінансових ризиків невиконання або неналежного 

виконання Страхувальником вимог тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної 
закупівлі/оголошення про проведення відбору (надалі – Договори, в однині - Договір), зі Страхувальниками згідно з 
цими Додатковими умовами (надалі – Умови) та Правилами. 

2. Терміни, що використовуються в цих Умовах: 
2.1. Вигодонабувач – замовник публічної закупівлі. 
2.2. Відбір учасників спрощених торгів із застосуванням електронної системи закупівель - процес визначення 

учасників спрощених торгів шляхом проведення електронного аукціону. 
2.3. Договір про закупівлю - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за 

результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, 
виконання робіт або придбання товару. 

2.4. Державні замовники у сфері оборони (далі - державні замовники) - визначені Кабінетом Міністрів 
України центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, військові формування, утворені відповідно до 
законів України. 

2.5. Забезпечення виконання договору про закупівлю - надання забезпечення виконання зобов’язань 
учасником перед замовником за договором про закупівлю. 

2.6. Забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції - надання забезпечення виконання зобов’язань 
учасником перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції/пропозиції, у вигляді такого 
забезпечення, як гарантія. 

2.7. Забезпечення цінової пропозиції - надання забезпечення виконання зобов’язань учасником відбору 
перед державним замовником, що виникли у зв’язку з поданням цінової пропозиції, у вигляді такого забезпечення, 
як гарантія. 

2.8. Замовник – суб‘єкт, який здійснює закупівлі товарів, робіт і послуг. 
2.9. Конкурентна процедура закупівлі (далі - тендер) - здійснення конкурентного відбору учасників за 

процедурами закупівлі відкритих торгів, торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу. 
2.10. Оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель - оголошення про проведення 

відкритих торгів, оголошення про проведення торгів з обмеженою участю та оголошення про проведення 
конкурентного діалогу. 

2.11. Переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та 
умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник 
повідомив про намір укласти договір про закупівлю, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти 
договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. 

2.12. Переможець спрощеної закупівлі - учасник, пропозиція якого відповідає всім умовам, що визначені в 
оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, вимогам до предмета закупівлі і визнана найбільш економічно 
вигідною та якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю. 

2.13 Предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної 
процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати 
тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури 
закупівлі).  

2.14. Пропозиція учасника спрощеної закупівлі (далі - пропозиція) - пропозиція щодо предмета закупівлі 
або його частини (лота), яку учасник подає замовнику відповідно до оголошення про проведення спрощеної 
закупівлі та вимог до предмета закупівлі. 

2.15. Публічна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, 
встановленому Законом України «Про публічні закупівлі». 

2.16. Страхувальник – учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі/учасник відбору; 
2.17. Спрощена закупівля - придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або 

перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону 
України «Про публічні закупівлі». 
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2.18. Строк дії тендерної пропозиції - установлений замовником у тендерній документації строк, після 
закінчення якого тендерна пропозиція вважається недійсною та відхиляється. 

2.19. Тендерна документація - документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та 
затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель. 

2.20. Тендерна пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник 
процедури закупівлі подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації. 

2.21. Учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, фізична особа - 
підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, у тому числі об’єднання учасників, яка подала тендерну 
пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі. 

2.22. Учасник відбору - суб’єкт господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми 
власності, фізична особа, які в установленому порядку надали цінову пропозицію для участі у відборі, оголошеному 
державним замовником. 

2.23. Цінова пропозиція - пропозиція учасника щодо предмета закупівлі, що подається для участі у закупівлі 
на умовах, встановлених державним замовником.  

3. Страхові ризики. Страхові випадки. 
3.1. Невиконання або неналежне виконання зобов’язань Страхувальником (учасником) перед замовником з 

підстав, передбачених Договором, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції/пропозиції: 
3.1.1. відкликання тендерної пропозиції/пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, 

як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 
3.1.2. не підписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру/спрощеної закупівлі; 
3.1.3. ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, 

визначений частиною шостою статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі", документів, що підтверджують 
відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону України "Про публічні закупівлі"; 

3.1.4. ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі)/спрощеної 
закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір 
про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією/оголошенням про 
проведення спрощеної закупівлі; 

3.1.5. невиконання Страхувальником умов проведення публічної закупівлі з підстав, передбачених Договором. 
3.2. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником (учасником відбору) зобов’язань перед 

державним замовником, з підстав, передбачених Договором, що виникли у зв’язку з поданням цінової пропозиції: 
3.2.1. відмова учасника відбору, який став переможцем спрощених торгів, від укладення договору про 

закупівлю у визначений державним замовником строк; 
3.2.2. ненадання учасником відбору документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 

17 Закону України "Про публічні закупівлі"; 
3.2.3. ненадання переможцем спрощених торгів забезпечення виконання договору про закупівлю у визначені 

державним замовником строки після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо 
надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору. 

3.3. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником умов договору про закупівлю з підстав, 
передбачених Договором. 

4. Страхова сума встановлюється в Договорі за згодою Страховика та Страхувальника в межах суми 
забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції/цінової пропозиції, встановлених умовами проведення публічної 
закупівлі. 

5. Договір укладається на погоджений Страхувальником і Страховиком строк в межах строку, зазначеного в 
умовах проведення публічної закупівлі. 

6. Якщо Договором не передбачено інше, то по відношенню до цих Умов в усьому іншому діють Правила. 
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Додаток 1 
до Додаткових умов договори добровільного страхування фінансових ризиків невиконання або неналежного 

виконання Страхувальником вимог тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної 
закупівлі/оголошення про проведення відбору 

 
СТРАХОВІ ТАРИФИ 

1. Базові страхові тарифи складають: 
Таблиця 1 

№ п\п Страхові ризики, зазначені в пп.3.1-3.3 Умов Страховий 
тариф, % 

   
1 3.1. Невиконання або неналежне виконання зобов’язань Страхувальником (учасником) перед замовником, 

що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції/пропозиції: 
2 3.1.1. відкликання тендерної пропозиції/пропозиції учасником після закінчення строку її 

подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються 
дійсними; 

0,6 

3 3.1.2. не підписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем 
тендеру/спрощеної закупівлі; 

0,45 

4 3.1.3. ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у 
строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі", 
документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону України 
"Про публічні закупівлі"; 

0,35 

5 3.1.4. ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури 
закупівлі)/спрощеної закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після 
отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого 
забезпечення передбачено тендерною документацією/оголошенням про проведення 
спрощеної закупівлі; 

1,2 

6 3.1.5. невиконання Страхувальником умов проведення публічної закупівлі з підстав, 
передбачених Договором. 

 

7 3.2. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником (учасником відбору) зобов’язань перед 
державним замовником, що виникли у зв’язку з поданням цінової пропозиції: 

8 3.2.1. відмова учасника відбору, який став переможцем спрощених торгів, від укладення 
договору про закупівлю у визначений державним замовником строк; 

0,5 

9 3.2.2. ненадання учасником відбору документів, що підтверджують відсутність підстав, 
передбачених статтею 17 Закону України "Про публічні закупівлі"; 

0,45 

10 3.2.3. ненадання переможцем спрощених торгів забезпечення виконання договору про 
закупівлю у визначені державним замовником строки після отримання повідомлення про 
намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення вимагалося в 
оголошенні про проведення відбору. 

0,65 

11 3.3. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником умов договору про закупівлю 
з незалежних від Страхувальника причин. 

1,5 

2. Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні ставки страхового тарифу можливе застосування 
понижуючого  (від 1,0 до 0,01) або підвищуючого (від 1,0 до 10,0) коефіцієнтів, враховуючи фактори, що збільшують 
або зменшують вірогідність настання страхового випадку. 

3. Нормативні витрати на ведення справи за цими Умовами складають 65% в структурі вищенаведених 
тарифів. 

 
Актуарій    
Диплом № 02-032 від 15.05.2018р. 

 
Борець В.А. 
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Додаток № 10 
до Правил добровільного страхування фінансових ризиків №5 

(нова редакція ) 
 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 
1. Базові страхові тарифи складають: 

Таблиця 1 
№ п\п Страхові ризики, зазначені в пп.3.1.1-3.1.4 Правил Страховий 

тариф, % 
1 3.1.1. банкрутство Контрагента; 0,55 
2 3.1.2. невиконання/неналежного виконання умов Контракту Контрагентом 

Страхувальника; 
0,7 

3 3.1.3. знищення, пошкодження, втрата майна Страхувальника/Контрагента; 0,3 
4 3.4. будь-які події, що відбулись протягом строку дії Договору; 0,9 
2. Предметом Договору страхування, якщо це передбачене Договором, можуть бути також Майнові інтереси 

Страхувальника, що не суперечать закону, пов'язані з розумними і доцільними витратами, які він повинен здійснити 
при настанні страхового випадку. Базовий річний страховий тариф по таким витратам становить 1,5% від страхової 
суми.  

3. Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні ставки страхового тарифу можливе застосування 
понижуючого (від 1,0 до 0,01) або підвищуючого (від 1,0 до 10,0) коефіцієнтів, враховуючи фактори, що збільшують 
або зменшують вірогідність настання страхового випадку. 

4. При укладанні Договору на строк менше одного року застосовуються коефіцієнти, наведені в Таблиці 2.  
Таблиця 2 

Строк  
страхування  

(місяці) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коефіцієнти 
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 
5. Нормативні витрати на ведення справи за цими Правилами складають 65% в структурі вищенаведених 

тарифів. 
 

 
Актуарій    
Диплом № 02-032 від 15.05.2018р. 

 
Борець В.А. 
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