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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Терміни, що застосовуються в даних Правилах: 

Декларація – документ, встановленої Страховиком форми про кредитні договори або 

договори позики, включені в об’єкт страхування. Декларація надається Страховику 

Страхувальником і є невід’ємною частиною Договору страхування. 

Договір позики – це цивільно-правова угода, за якою Кредитор передає у власність 

Страхувальнику грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а 

Страхувальник зобов’язується повернути Кредиторові таку ж суму грошових коштів (суму 

позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. 

Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з 

якою Страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку здійснити 

страхову виплату Кредитору або Позикодавцю, а Страхувальник зобов’язується сплачувати 

страхові платежі (страховий внесок, страхову премію) у визначені терміни та виконувати 

інші умови договору. 

Заява на страхування – визначений Страховиком документ, що Страхувальник надає 

Страховику, щоб проінформувати його про об'єкт страхування, факти та обставини, 

необхідні для оцінки застрахованого ризику, і є невід'ємною складовою частиною Договору 

страхування. 

Кредитний договір – письмова угода між Страхувальником і Кредитором, згідно з 

якою Кредитор зобов’язується надати Страхувальнику грошові кошти у розмірі та на умовах, 

встановлених договором, а Страхувальник зобов’язується повернути кредит та сплатити 

проценти.  

Кредитор (Позикодавець) – фінансова установа, або будь-яка інша юридична або 

дієздатна фізична особа, яка надає позики та/або кредити в межах, встановлених чинним 

законодавством України, та уклала із Страховиком Договір страхування 

Неплатоспроможність – неспроможність Страхувальника виконати грошові 

зобов’язання перед Кредитором після настання встановленого строку їх сплати. 

Неплатоспроможність наступає, коли: 

а) винесене рішення суду про ліквідацію неплатоспроможної фірми Страхувальника,  

б) є рішення про ліквідацію фірми Страхувальника кредиторами, або 

в) призначена офіційна особа, уповноважена реалізувати активи Страхувальника для 

забезпечення зобов’язань. 

Проценти – доход, який сплачується Страхувальником на користь Кредитора у 

вигляді плати за користування залученими на визначений строк коштами або майном. 

Відсотки встановлюються на договірній основі (процентна ставка обумовлюється кредитним 

договором). 

Страхова сума – визначена Договором страхування грошова сума, яка визначається 

на підставі суми кредиту та відсотків по ньому у відповідності до кредитного договору між 

Страхувальником та Кредитором. 

Страхове відшкодування – грошова сума, яка виплачується Страховиком за умовами  

Договору страхування  при настанні страхового випадку. 
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Страховий випадок – подія, передбачувана договором страхування, яка відбулась і з 

настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування 

Кредитору. 

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку 

Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої здійснюється страхування, яка має 

ознаки ймовірності і випадковості настання, настання якої ймовірне в майбутньому при 

невиконанні зобов’язань по кредитному договору. 

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений 

період страхування. 

Страховик – ЗАТ “Велта”, яке бере на себе за Договором страхування зобов’язання за 

визначену винагороду (страхову премію, страховий платіж, страховий внесок) відшкодувати 

збитки, які виникли внаслідок настання страхового випадку. 

Страхувальники – юридичні та/або дієздатні фізичні особи, які є позичальниками за 

укладеними кредитними договорами або договорами позики з Кредиторами та які уклали із 

Страховиком Договір страхування. 

Фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи 

декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому 

законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові 

компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного 

забезпечення, інвестиційні фонди та компанії та інші юридичні особи, виключним видом 

діяльності яких є надання фінансових послуг. 

Франшиза – визначена договором страхування частина збитків, що в разі настання 

страхового випадку не відшкодовується Страховиком. 

1.2. Відповідно до цих Правил і чинного законодавства України Страховик укладає 

договори добровільного страхування відповідальності позичальника за непогашення 

кредитів або позик з Страхувальниками. 

2. ОБ`ЄКТ СТРАХУВАННЯ. 

2.1. Об`єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать 

чинному законодавству України, пов`язані з його обов’язком відшкодувати збитки 

Кредитору внаслідок невиконання (неналежного виконання) Страхувальником зобов’язань за 

кредитним договором або договором позики, який Страхувальник уклав з Кредитором. 

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

СТРАХУВАННЯ. 

3.1 Страховим випадком згідно цих Правил є факт настання відповідальності 

Страхувальника щодо відшкодування збитків, завданих Кредитору внаслідок невиконання 

ним зобов’язань, обумовлених кредитним договором або договором позики у зв’язку з 

настанням наступних подій: 

- неплатоспроможність Страхувальника-юридичної особи; 

- банкрутство Страхувальника-юридичної особи; 

- ліквідація Страхувальника-юридичної особи; 
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- хвороба, тривала непрацездатність Страхувальника-фізичної особи на термін, що 

перевищує 30 днів; 

- отримання інвалідності Страхувальником-фізичною особою в період дії Договору 

страхування; 

- смерть Страхувальника-фізичної особи; 

- втрата роботи Страхувальником-фізичною особою; 

- зупинка виробництва внаслідок стихійних лих (як-то: буря, вихор, ураган, смерч, 

злива, град, повінь, паводок, землетрус, обвал, оповзень, каменепад, лавина, 

провал, осідання ґрунту та селеві потоки, тиск снігу тощо), що призвела до 

неможливості погашення Страхувальником отриманого кредиту; 

- невиконання контрагентом Страхувальника своїх зобов’язань за договором між 

ними, що потягло за собою неможливість виконання Страхувальником своїх 

зобов’язань перед Кредитором. 

3.2. Договором страхування за умов внесення додаткового страхового платежу може 

бути передбачений обов’язок Страховика при настанні страхового випадку відшкодувати 

необхідні і доцільні витрати по з'ясуванню обставин страхового випадку і зменшенню 

збитків, заподіяних страховим випадком. 

3.3. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, 

коли: 

3.3.1. Страхувальником вчинені навмисні дії, що призвели до настання страхового 

випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням громадянського або 

службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту 

майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника 

встановлюється відповідно до чинного законодавства України. 

3.3.2. Страхувальником-громадянином або особою, на користь якої укладено Договір 

страхування, вчинено умисний злочин, що призвів до страхового випадку.  

3.3.3. Страхувальник не повідомив про даний страховий випадок, маючи на те 

можливість, протягом 48 годин (не враховуючи вихідні та святкові дні,  якщо інший термін 

не вказано в Договорі страхування) у відповідні компетентні органи, або цей факт не 

підтверджується даними органами. 

3.3.4. Страхувальник не повідомив Страховика про настання страхового випадку в 

такому вигляді та порядку, в якому вимагав Страховик, та не виклав (а саме – перекрутив 

хоча б частково) відомі йому відомості про настання страхового випадку. 

3.3.5. Страхувальник не виконав своїх обов’язків, передбачених Договором 

страхування та/або цими Правилами. 

3.3.6. Страхувальник повідомив свідомо неправдиві відомості про об’єкт страхування. 

3.3.7. Кредитор отримав повне відшкодування збитків за Договором страхування від 

Страхувальника або від третіх осіб; 

3.3.8. Страхувальник не повідомив Страховика в строки, визначені умовами 

страхування, про настання страхового випадку без поважних на це причин або створив 

Страховикові перешкоди у визначенні обставин, характеру та розміру збитків. 
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3.3.9. Оплата фінансових зобов’язань відбувається борговими розписками будь–якої 

форми та змісту. 

3.3.10. Кредитор не виконав свої договірні зобов’язання перед Страхувальником. 

3.3.11. Страхувальник в період дії Договору страхування змінив вид діяльності та 

місце виконання договору без попереднього письмового погодження із Страховиком. 

3.3.12. В інших випадках, передбачених законодавством України. 

3.4. Не є страховими випадками збитки, що сталися внаслідок: 

3.4.1. Ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення; 

3.4.2. Військових дій, а також маневрів або інших військових заходів; 

3.4.3. Громадянської війни, народних заворушень різного роду та страйків; 

3.4.4. Конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного характеру, 

які здійснюються згідно розпоряджень військової чи цивільної влади та політичних 

організацій в країні Страхувальника; 

3.4.5. Неусунення Страхувальником протягом узгодженого з Страховиком терміну 

обставин, які помітно підвищують ступінь ризику, про необхідність ліквідації яких згідно з 

загальними нормами Страховик сповіщав Страхувальника; 

3.4.6. Протизаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого 

самоврядування або посадових осіб цих органів, в тому числі тих, що сталися внаслідок 

видання вищевказаними органами та посадовими особами документів, які не відповідають 

вимогам законодавства України. При цьому факт протизаконних дій (бездіяльності) 

відповідних органів чи невідповідність документів законодавству встановлюється судом або 

в іншому, передбаченому законодавством порядку. 

3.5. Страховик не відповідає за збитки, які виникли внаслідок недекларування 

договорів в установленому порядку та зміст яких не узгоджений з Страховиком. 

3.6. Страховик не відшкодовує Кредитору збитки за невиконання зобов’язань 

Страхувальником, якщо Страхувальник, без письмового узгодження з Страховиком, вніс 

зміни до порядку оплати в задекларованих договорах, договір підписаний особою, що не має 

права підпису, та/або в договорах конкретно не вказані: 

 порядок оплати; 

 валюта, в якій здійснюється платіж; 

 строки виконання зобов’язань Страхувальником; 

 відповідальність Страхувальника у випадку невиконання зобов’язань. 

3.7. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для 

відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить чинному законодавству 

України. 

Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена 

Страхувальником у судовому порядку. 
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3.8. Якщо інше не передбачено договором страхування, страхування не 

розповсюджується на суми, які пішли на сплату: 

3.8.1. різниці курсів валют та інші непрямі збитки; 

3.8.2. штрафу, пені, відсотків за несвоєчасне виконання зобов’язань. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА 

4.1. Страхова сума по Договору страхування визначається за згодою сторін, на основі 

фінансових зобов`язань Страхувальника по платежах на підставі умов кредитного договору 

або договору позики, який укладено між Страхувальником та Кредитором. 

4.2. В Договорі страхування може бути передбачена франшиза. Франшиза 

визначається за згодою сторін при укладанні Договору страхування в відсотках від страхової 

суми або в абсолютному розмірі. 

5. СТРАХОВІ ТАРИФИ, СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ 

5.1. При визначенні розміру страхового платежу, який підлягає сплаті по Договору 

страхування, Страховик має право використовувати розроблені ним та узгоджені з 

Уповноваженим органом у справах нагляду за страховою діяльністю тарифи. 

5.2. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі 

відповідної статистики настання страхових випадків. Базові страхові тарифи приведені в 

Додатку №1 до цих Правил. 

5.2.1. Страховий тариф залежить від застрахованого ризику, об’єкту страхування, 

періоду дії Договору страхування та інших суттєвих в кожному конкретному випадку 

чинників. 

5.2.2. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за 

згодою сторін.  

5.3. По Договорах страхування, що укладені на строк менший ніж 1 рік, страховий 

платіж визначається з урахуванням коефіцієнтів короткостроковості, який визначається 

згідно з Додатком №1 до цих Правил. 

5.3.1. При укладенні додаткової угоди до Договору страхування розмір страхового 

платежу визначається пропорційно строку дії початкового Договору, при цьому страховий 

платіж за неповний місяць визначається як за повний. 

5.4. Порядок сплати страхового платежу визначається умовами Договору страхування.  

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

6.1. Строк дії Договору страхування встановлюється у відповідності із строком дії 

кредитного договору або договору позики між Страхувальником та Кредитором, якщо інше 

не встановлено договором страхування. 

6.2. Договір страхування набуває чинності з моменту сплати Страхувальником 

страхового платежу або першої його частини, якщо інше не передбачене Договором 

страхування. 

Днем сплати страхового платежу вважається: 
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 при безготівковому розрахунку - день надходження грошових коштів на рахунок 

Страховика; 

 при готівковому розрахунку - день сплати готівкою в касу Страховика. 

6.3. Дія Договору страхування поширюється на територію України, якщо інше не 

передбачено Договором страхування. 

7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

7.1. Договір страхування укладається на підставі заяви Страхувальника та наступних 

документів, надання яких Страховик має право вимагати від Страхувальника: 

 Кредитного договору або договору позики з усіма доповненнями та додатками, 

оформленими у відповідності до вимог чинного законодавства України; 

 Декларації Страхувальника; 

 Копії статуту Страхувальника з змінами до нього; 

 Копії свідоцтва про державну реєстрацію Страхувальника; 

 Копії свідоцтва платника податку на додану вартість Страхувальника; 

 Копії свідоцтва платника податків Страхувальника; 

 Копії паспорту Страхувальника-фізичної особи та довідки про присвоєння йому 

ідентифікаційного номера ДПА; 

 Довідки з місця роботи Страхувальника-фізичної особи про розмір заробітної 

плати або будь-який інший документ, що підтверджує кредитоспроможність 

Страхувальника; 

 Техніко-економічного обґрунтування повернення кредиту та документів, які 

обґрунтовують його складання; 

 Копії договорів між Страхувальником та його контрагентами, невиконання яких з 

боку контрагентів Страхувальника може потягнути за собою настання страхового 

випадку; 

 Бухгалтерського балансу та Звіту про фінансові результати (довідки про 

фінансовий стан) Страхувальника-юридичної особи на чотири останні звітні 

квартальні дати (або довідки про фінансовий стан Страхувальника-фізичної 

особи); 

 Фінансового звіту за попередній рік та інших документів, необхідних для 

визначення ступеню ризику настання страхового випадку; 

  інших документів, необхідних для визначення ступеня ризику неповернення 

цього кредиту. 

7.2. Страховик на підставі поданих документів визначає ступінь ризику та розмір 

страхового платежу, про що повідомляє Страхувальника та узгоджує умови Договору 

страхування. 
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7.3. Кредитні договори (договори позики), відповідальність за якими підлягає 

страхуванню, повинні бути задекларовані у відповідності з встановленими вимогами 

Страховика та зміст цих договорів повинен бути узгоджений з Страховиком до укладання 

Договору страхування. 

7.4. При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов`язаний повідомити 

Страховика про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для визначення 

ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків в разі його настання. В 

цьому разі суттєвими можуть бути визнані обставини, явно обумовлені Сторонами в 

Договорі страхування. 

7.5. При укладанні Договору між Страхувальником та Страховиком потрібна згода 

сторін по наступних істотних умовах: 

- вичерпні відомості про об`єкт страхування; 

- про характер страхового випадку, на випадок настання якого здійснюється 

страхування; 

- про строк дії Договору страхування, розмір страхової суми та страхового платежу.  

7.6. Договір страхування укладається в письмовій формі як письмова угода між 

Страхувальником та Страховиком.  

7.7. Факт укладення Договору страхування може посвідчуватись страховим 

свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування. 

7.8. Страхувальники-резиденти згідно з укладеними Договорами страхування мають 

право вносити платежі лише грошовою одиницею України, а Страхувальник - нерезидент 

іноземною вільно конвертованою валютою, або грошовою одиницею України у випадках, 

передбачених чинним законодавством України. 

7.9. В Договорі страхування Страхувальником та Страховиком може бути 

передбачено, що окремі положення цих Правил страхування не включаються в Договір і не 

діють в конкретних умовах страхування, якщо це не суперечить чинному законодавству. 

8. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

8.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а 

також у разі:  

1) закінчення строку дії;  

2) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;  

3) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором 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;  

4) ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника-

громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством України;  

5) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;  
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6) прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;  

7) виконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Кредитором в повному обсязі; 

8) в інших випадках, передбачених законодавством України.  

8.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.  

Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона 

зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії 

Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.  

8.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою 

Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 

закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 

при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового 

відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.  

8.4. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов 

Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі 

повністю.  

8.5. У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика 

Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.  

Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору 

страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 

закінчення дії Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 

при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового 

відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.  

8.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в 

безготівковій формі за умови  дострокового  припинення Договору страхування.  

8.7. Договір страхування визнається недійсним у порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

9. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН 

9.1. Страхувальник має право: 

9.1.1. Ознайомитися з Правилами страхування. 

9.1.2. Достроково припинити дію Договору за умовами цих Правил. 

9.2. Страхувальник має право за згодою Страховика: 

9.2.1. Під час укладання Договору страхування встановлювати граничні суми виплат 

страхового відшкодування (межі відповідальності Страховика) по кожному страховому 

випадку в рамках Договору. 

9.2.2. Вносити пропозиції щодо зміни в умови Договору страхування, якщо в ньому не 

визначено інше, які стосуються строку дії Договору страхування і розміру страхової суми (в 

разі зміни умов кредитного договору або договору позики) з відповідним перерахунком 

страхового платежу. 
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В разі зміни умов страхування між сторонами укладається додаткова угода до 

Договору страхування з відповідним перерахунком страхового платежу (внеску) на строк до 

завершення дії основного Договору. В цьому разі страховий внесок за неповний місяць 

сплачується як за повний. 

9.2.3. Отримати дублікат Договору страхування (полісу) в разі його втрати. В разі 

повторної втрати Договору страхування (полісу) протягом дії Договору страхування, з 

Страхувальника додатково стягується платіж в розмірі фактичної вартості виготовлення 

Договору (полісу). 

9.3. Страхувальник зобов`язаний: 

9.3.1. Своєчасно вносити страхові платежі (внески). 

9.3.2. При укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі 

відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі 

інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику. 

Інформація, що надається Страховику засвідчується підписами керівника та головного 

бухгалтера Страхувальника та подається Страховику в письмовому вигляді. 

9.3.3. В письмовому вигляді повідомляти Страховика про зміни, які Страхувальник 

має намір внести в умови Договору страхування. Договір на нових умовах набуває чинності з 

дати його переоформлення, якщо інше не передбачено самим Договором.  

9.3.4. Повідомити Страховика про інші діючі Договори страхування щодо цього 

об`єкта страхування. 

9.3.5. Вжити заходи щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 

настання страхового випадку. 

9.3.6. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений 

цими Правилами страхування та Договором страхування. 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та 

обов`язки Страхувальника за згодою сторін. 

9.4. Страховик має право: 

9.4.1. Перевіряти подану Страхувальником інформацію, а також контролювати 

виконання Страхувальником вимог та умов Договору. 

9.4.2. Визначати умови страхування та встановлювати розмір страхового тарифу за 

згодою сторін. 

9.4.3. Достроково припинити дію Договору страхування за умовами цих Правил. 

9.4.4. При наявності сумнівів щодо обґрунтованості (законності) виплати страхового 

відшкодування відстрочити її до отримання підтвердження цих причин відповідними 

органами, але не більше ніж на 3 (три) місяці з дня отримання всіх необхідних документів від 

Страхувальника (або його спадкоємців – у випадку смерті Страхувальника-фізичної особи). 

9.4.5. У разі, якщо з приводу страхового випадку внутрішніми або судовими органами 

ведеться розслідування, відстрочити виплату страхового відшкодування до закінчення 

розслідування і винесення вироку суду або до припинення розслідування внутрішніми 

органами, на термін не більше 6 місяців, якщо інші строки не передбачені нормативними 

актами чинного законодавства України.   
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9.4.6. Змінювати та уточнювати окремі пункти Правил страхування згідно з чинним 

законодавством України. У цьому випадку зміни, внесені в Правила страхування, 

реєструються у встановленому порядку і розповсюджуються тільки на Договори, укладені 

після внесення змін в Правила. 

9.5. Страховик зобов`язаний: 

9.5.1 Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування. 

9.5.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної 

виплати страхового відшкодування Кредитору. 

9.5.3. При надходженні письмової заяви від Страхувальника на виплату страхового 

відшкодування протягом 15-ти робочих днів після одержання всіх необхідних документів 

розглянути їх та прийняти рішення про виплату чи відмову у виплаті страхового 

відшкодування. При прийнятті рішення про виплату зробити виплату страхового 

відшкодування протягом 15-ти робочих днів з дня прийняття цього рішення, якщо інший 

термін не передбачений Договором страхування. При порушенні цього терміну Страховик 

має сплатити Страхувальнику або Кредитору штраф (пеню, неустойку) в розмірі, 

визначеному в Договорі страхування. 

Днем виплати страхового відшкодування вважається день списання коштів з 

поточного рахунку Страховика. При відмові у виплаті страхового відшкодування Страховик 

повідомляє про це Страхувальника у письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням 

причин відмови протягом 5-и робочих днів після прийняття такого рішення. 

9.5.4. Відшкодовувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 

випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору 

страхування. 

9.5.5. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за 

винятком випадків, передбачених законодавством України. 

9.5.6. При одержанні повідомлення Страхувальника про намір внести зміни до умов 

страхування в 5-ти  денний термін внести зміни в Договір страхування або припинити його 

дію, повідомивши про це Страхувальника. 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та 

обов'язки Страховика за згодою сторін. 

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

10.1. При настанні страхового випадку, Страхувальник зобов`язаний протягом 3 

робочих днів (не враховуючи вихідні та святкові дні), якщо інше не встановлено Договором 

страхування, повідомити про це Страховика або його представника, способом, який 

зазначено у Договорі страхування. 

10.2. При настанні страхового випадку, передбаченого Договором страхування, 

Страхувальник зобов`язаний вживати розумних, ефективних та посильних заходів в 

обставинах, що склалися, для зменшення можливих збитків. 

10.3. Витрати Страхувальника по зменшенню збитків, які повинні бути відшкодовані 

Страховиком, якщо вони були необхідні або зроблені для виконання вказівок Страховика, 

повинні бути відшкодовані Страховиком, навіть якщо відповідні заходи виявилися 

невдалими. 
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10.4. Страховик звільняється від відшкодування збитків, якщо вони виникли 

внаслідок того, що Страхувальник навмисно не вживав розумних та посильних заходів, щоб 

зменшити можливі збитки, якщо це обумовлено Договором страхування. 

10.5. Перелік документів, що підтверджують факт настання страхового випадку та 

розмір збитків: 

 заява про настання страхового випадку; 

 акт про несплату передбачених кредитним договором або договору позики платежів; 

 оригінал Договору страхування; 

 оригінал або належну копію кредитного договору або договору позики; 

 акти аудиторських перевірок фінансового стану Страхувальника; 

 акт, що засвідчує втрату Страхувальником наявного (реального) товару, власних засобів, 

власних активів тощо (при необхідності); 

 копії листування між Страхувальником та Кредитором, які мають відношення до цього 

страхового випадку; 

 оригінал договору між Страхувальником та його контрагентом, невиконання якого з боку 

контрагента Страхувальника призвело до настання страхового випадку; 

 копії листування між Страхувальником та його контрагентом, що мають відношення до 

цього страхового випадку; 

 оригінал договору або належним чином завірену копію застави за кредитним договором 

або договором позики, договори поручительств, гарантії та інші документи, що можуть 

підтверджувати факт забезпечення виконання зобов’язань Страхувальником у 

встановленому чинним цивільним законодавством України порядку (при необхідності); 

 документ, що підтверджує факт знаходження Страхувальника в стані ліквідації, санації 

тощо (у відповідних випадках); 

 рішення суду про визнання Страхувальника банкрутом (у відповідних випадках); 

 довідки компетентних органів, що мають відношення до страхового випадку; 

 документи, що підтверджують факт втрати Страхувальником роботи, факт тимчасової 

непрацездатності Страхувальника (лікарняний лист, довідку з медичного закладу тощо), 

факт смерті (свідоцтво про смерть) у відповідних випадках; 

 інші документи, які дають змогу встановити розміри збитків, які підлягають 

відшкодуванню, якщо це передбачено Договором страхування. 

10.6. В разі настання страхового випадку Страхувальник також зобов`язаний: 

 негайно повідомити про те, що сталося, відповідні органи; 

 вжити всіх можливих заходів для з`ясування причин та наслідків страхового випадку; 

 по можливості сприяти Страховику в судовому та позасудовому захисті в разі 

пред`явлення вимог про відшкодування збитків по страховому випадку; 
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 надати Страховику всю доступну йому інформацію і документацію, яка дозволить йому 

зробити висновок щодо причин, дій і наслідків страхового випадку, про характер та 

розмір заподіяного збитку; 

10.7. Після отримання заяви або повідомлення Страхувальника про страховий 

випадок, Страховик зобов`язаний: 

 з`ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмір своєї 

відповідальності та розмір збитку; 

 зробити розрахунок суми страхового відшкодування; 

 виплатити страхове відшкодування в строк, встановлений Договором страхування. 

11. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. 

11.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком на підставі заяви 

Страхувальника та страхового акту після отримання всіх необхідних документів по 

страховому випадку та узгодження із всіма зацікавленими сторонами остаточного розміру 

завданого збитку. 

11.2. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою. При 

необхідності Страховик запитує відомості, які пов`язані із страховим випадком, у 

правоохоронних органів, медичних установах, інших установах та організаціях, які 

володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також мають право самостійно 

з`ясовувати причини та обставини страхового випадку. 

Підприємства, установи та організації зобов`язані направляти відповіді Страховику на 

запит про відомості, пов`язані з страховим випадком, в тому числі і відомості, які є 

комерційною таємницею. При цьому Страховик несе відповідальність за їх розголошення в 

будь-якому вигляді, за винятком випадків, передбачених законодавством України. 

11.3. Страховий акт складається Страховиком і є кінцевим документом, яким 

Страховик закріплює рішення про виплату страхового відшкодування. 

11.4. Страховий акт підписується посадовою особою Страховика, що з’ясувала 

обставини і причини настання страхового випадку і завіряється печаткою. Він повинен 

містити грунтовне викладення з’ясованих причин і обставин настання страхового випадку та 

визначення розміру збитків.  

11.5. Страховий акт повинен також містити назву (особисті дані, реквізити тощо) усіх 

суб’єктів страхового випадку, тобто усіх сторін, так чи інакше задіяних у страховому 

випадку. Якщо це можливо, представник Страховика повинен визначити ступінь 

відповідальності кожного суб’єкта в настанні страхового випадку, які заходи вживали 

суб’єкти страхового випадку, а також Кредитор для зменшення збитків, що сталися 

внаслідок страхового випадку або для припинення дії страхового випадку. 

11.6. Страховий акт складається у трьох примірниках, один з яких видається 

Страхувальнику, другий зберігається у Страховика, а третій передається Кредитору, з яким 

укладено кредитний договір або договір позики. 

11.7. Усі зібрані матеріали, за час проведення страхової експертизи представником 

Страховика, є додатком до страхового акту.   

11.8. Розмір збитків, яких зазнав Кредитор, встановлюється згідно з чинним 

законодавством України. 
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11.9. В разі настання страхового випадку конкретний розмір збитків визначається 

Страховиком за згодою з Кредитором на підставі документів, отриманих від 

Страхувальника, а також з урахуванням рішення суду, документів правоохоронних, 

податкових, банківських органів, місцевих органів влади, висновків експертів та 

спеціалізованих фірм, діючих на підставі ліцензій (юридичні, аудиторські, консультаційні 

тощо). 

11.10 Остаточний розмір страхового відшкодування встановлюється після 

відрахування із збитків франшизи (якщо вона передбачена в Договорі страхування), та сум, 

які надійшли Кредитору від Страхувальника до та після настання страхового випадку.  

11.11. Якщо в момент, коли настав страховий випадок, по відношенню до 

Страхувальника діяли інші договори страхування щодо цього об’єкту страхування, 

Страховик виплачує відшкодування пропорційно в частині, яка випадає на його долю згідно 

з принципом сприяння по сукупній відповідальності. При цьому загальна сума страхового 

відшкодування, виплачена усіма Страховиками Кредитору, не може перевищувати обсягу 

збитку, який фактично завдано при настанні страхового випадку. 

11.12. Страхове відшкодування виплачується в межах страхової суми (ліміту 

відповідальності Страховика), визначеної в договорі страхування. 

У будь-якому випадку страхове відшкодування не може перевищувати реально 

понесених Кредитором збитків. 

12.  ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

12.1. Спори, пов`язані із виконанням Договору страхування, вирішуються в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 
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Додаток № 1 

до Правил добровільного страхування 

кредитів (у тому числі відповідальності 

позичальника за непогашення кредиту)  

від “ 30 “ січня 2007 р. №04/2007  

 

БАЗОВІ  РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ 
з добровільного страхування кредитів 

 (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)  

 
1. Базові страхові тарифи при страхуванні відповідальності позичальника за 

    непогашення кредиту визначаються на підставі наступної таблиці: 

 

Страховий випадок: 

 настання відповідальності Страхувальника щодо 

відшкодування збитків, завданих Кредитору внаслідок 

невиконання ним зобов’язань, обумовлених кредитним 

договором або договором позики у зв’язку з настанням 

наступних подій: 

 

 

Страхові тарифи, 

у % від страхової 

суми 

Неплатоспроможність Страхувальника-юридичної особи 1,70 

Банкрутство Страхувальника-юридичної особи 0,65 

Ліквідація Страхувальника-юридичної особи 0,80 

Хвороба, тривала непрацездатність Страхувальника-

фізичної особи на термін, що перевищує 30 днів 
 

1,50 

Отримання інвалідності Страхувальником-фізичною 

особою в період дії Договору страхування 
 

0,80 

Смерть Страхувальника-фізичної особи 0,50 

Втрата роботи Страхувальником-фізичною особою 0,65 

Зупинка виробництва внаслідок стихійних лих (як-то: 

буря, вихор, ураган, смерч, злива, град, повінь, паводок, 

землетрус, обвал, оповзень, камнепад, лавина, провал, 

осідання грунту та селеві потоки, тиск снігу тощо), що 

призвело до неможливості погашення Страхувальником 

отриманого кредиту 

 

 

0,40 

Невиконання контрагентом Страхувальника своїх 

зобов’язань за договором між ними, що потягло за собою 

неможливість виконання Страхувальником своїх 

зобов’язань перед Кредитором 

 

 

2,00 

 

2. Розрахунковий страховий тариф (Тр ) визначається формулою: 

 

Тр = Тб * К1 * К2 * К3 * К4 

 

де К1 ... К4 –корегувальні коефіцієнти, розмір яких визначається в залежності від: 

 терміну користування кредитом (К1); 

 наявності застави (гарантії) (К2); 

 терміну існування Страхувальника – юридичної особи (К3), для Страхувальника – 

фізичної особи К3 = 1; 

 безумовної франшизи (К4). 
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