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1.

зАгАльнl положЕння

ДанiПравила добровiльвого страхування фiнансових ризикв (|адалi Правила)
розрооленlзJlдNо чинного законодавства Уkраiни та Закону Украiни'Про страхування''
1.2, ТДВ'Страхова компанiя ,,СОЮЗ-ДНlПРО'' яадалi Страховик, ia пЙстав]
цих
Правил уюадао доlовори добровiльноlо страхування фiнавсових ризикiв з юридичнйми
осооами, везалежно вiд форм власностi, з фъичними особами, эареоФрованимй
у
встаноменому законодавСтвом порядку в якостi пiдприомцiв, з дiездатними фiзичнйми
осоЬами вадалi Страхувальниками.
1
Зцно доrовору добровiльного страхування фiнавсового ризику (надалi Доlовiр страхlвання або Доrов]р) Страховик зобовязуеться за обумовлену в Доrоворi
плату (страховиЙ платiж) при HacTaHHi пёредбаченоrо в Доrcворi Фрахового випадkу
вдшкодувати Страхувальнию/ заподiяNi внаслhок цi.i подii збиткй (сплатити dрахов;
в]дшкодування) в меюх обумовленоiДоговором cтpaxoвoi суми,
1.1,

З

2. ПРЕДМЕТИ

ДОГОВОРУ СТРАХУВДННЯ

2,] Предметом Доlовору страхування е майнов ]нтереси Страхувальника що не
суперечать законУ i пов'язанi з фiнанфвим ризиком в його пИпри€мницьkiй
(господарськiй) д яльноdi, в цивiльно-правових вiдвосинах
з-

стрдховl ризики, стрдховl випАдки. виключЕння зlстрАхових
випддкlв тд оБмЕжЕння стрАхувдння

З.1, Страховийризик, певна подiя, на випадок якоl проводиться dрахування

яка маеознакиймовiрноФiта випадковостi наgгання,

i

Страtовим випадком б подiя, що передбачена Доrовором страхування яка
вдЬулась iз настанням якоl виNикао обов язок Страховика здiйснити виплаry

страlовOго в]дщкодчванвя,
Стр фим ризйком за цими Правилами е риэик непередбачуваних фiнансових
збиткв Страхувальника внаслiдок невиконання (Nеналежноlо в"*ов;ння) (о;тра,ентом

_

С-оl.уваль lrKa зобов'язань по доlовооу {,oFloaw уrод,', чиад"н;му мs
страiувальниiом rонтрагентом,асаме:
втрата вшадiв в цннi папери (акцii сертифkати i т,п ) i rарантованих

_
_

дивiденд в (процентiв] по нимi
втрата вшадiв в банках, iнших кред

втрата доходiв або прибiтку

установ ах iв]дсоткiв по ним;
результатi невиконання (неналежного

итн их

в

зиконання) контрагентом Страхувальниkа cBoi' зобов'язань за умаденими
м ж ними договорами (уrодами, контраlfами);
втрата доходiв або приб!тку в результатi невиконавня умов договорiв
лзиl fu що умадеrl мн Страlувальниьом iboFlpa,eHloM,
За цими Правилами Страховик rаранry€ Страхувальнику вiдшкодувавня збиткiв при
настаняi страхових ви.адкiв, передбачених Доrовором dрахування Страховими

_

випадками по цим Правилам

е

понесенвя збиткiв страхувальником внафhоk

невиковання (нe8алехвоlо викоlrання) контраrcнтом Страхувальяика зобов'язань по
договору Gовтрабу, уlод]), укладеному Miж Страхувальником i контрагентом
Страховик надао Страхувальнику rарантю в]дшкодува!ня збиткiв при HacTaHHi
страхових вйпадкiв, передбачених Договором страхуваняя, Страховими випадками по
збитки Страхувальника вяаслiдок невиконання (Nеналежного
цим Правилам
вйконання) контраlе|том Страхувальника зобов'язань по договору (контракry угодi),
ушаденому м ж Страхувшьниkом i KoHTpareHToM
) 2
До-ов р cr оаlувJ rrq vоур Ьуги чмадени / зпqро r одFt ! з Fасryпниt умов,

е

З2,I Сmаховl

виrадау, JJзначеl l в п,J,1 Фалися з будь яФl пручунr, ,plм
випадкiв передбачевих пунпом з4, цйх Правил]
З.z2, cтpaxoвi випадки, зазначенi в п,З,1,, сталися внаслiдок надзвичайних та
непереtlорних при даяиt умовах обставин, зокрема]
З.2 2.1. дiя стих]йнихлих пiдчаста на мiсqiвиконання зобов'язань;
З 2 2 2 банкрутсlво xol тра eHla Стоахувальни{а пlдтвАрд*еrоrо судовим
J, Ьаrкрч-.'во odFbv, яьjй обФчtвус Сlрахувалонjка,
Под , -еоедбJrеts г J 1 в/з ;оlься ( lраховими в/падlами с/що с
доryментально пiдтвердrcний Страryвальяиком в строк, обумоыений ДоФвором
страяування, фаб понесення збиткiв внафhок невиконання (неналехNого виконання)
З 2
З

3

2

контраrентом умов договору (контракгу, уrоди)
З4 Не визNаються dраховими випад(ами i не покриваються цим Фраrуваннqм
зоитки, цо винйФи в результатi:
З41 визнання комерцiйЁоrо коNтрапу (договору, уlодй) недiйснимi
3 4.2 нёвiдповИностi закону комерцiйних KoHTpaпiB (доrоворiв, уrод)i
З 4 З вчякоlо роду вiиськовjх дм або вiйсь\ових заrодiв la, tsаФвrв повсlань,
заколот в, народних хвилювань та страйкiвi
З 4,4, ядерного вибяу, впливу радiацir або радiоапивноrо эабрудненняi
З,4,5 конфiскацii, нацiонал]зацii, замороr(ування paxyнKiB та iнших подiбних заходiв
полтичного xapacepyl яki здiйснюються згiдво розпоряФrcнь вiйськовоi або цивiльноl
владй та полiтичних орrанiзацiйj
Э,4,6. протизаконних дiй (бездiяльностi) дермвних органiв opгаHiв мiсцевого
самоврядування або посадових осiб цих органiв, в тому чифi внаФиок видання

вицевказаними орrаяамй або посадовими особами документiв,

сиNному закояодавству Уkраiни j

як не

впповiдають

4,7

вдмовj конlоаrенъ СфJччвапь ljxa вд виаоFанtsя умов договору
iKoHTpaKTy, уlоди), ям була спричинена
(неreлежим еюreцям)
договору (контракry, угоди) Страryвальником з вини останньоrоi
J,Д,8 не усуrенря С-ра{ува оFиФм про яlом чзrод*€но о зl Lтраховиком repмiнy
]явищчюlо Фупirь оизик}, поо tsеобtiq гсlо гlквlдацil яьиr
( траховиь повlдомляв страхчвальниrа
']5 ЯrщоДоrовором clparyвaF!9 не rеоедба,ече lLA l
е визFаються (lраlовим/
випадками не поФиваються цим страхуванням збитки, вимиканi курсовою рiзницею]
-evcтorмMn ви(оl €ми за ]рос-роLеrня, щрафами -а iншrмr.епо"мим, в/-ра-ами а
та(о* зьитки, що виниши в результатi]
вiдсутностi на ринку потрiбних Iця виконання зобов'язань матерiалiв,
(омплекryючих, сировини тощо;
3 5,2 заборони або обмеження грощових переGзiв з краi!и боршйка або краi!и,
через яку направляеъся платiж, введення мораторiю, неkонвертацii вэлют;
З5
анулювання заборrованостi
перенеФння cTpoKiB поrащення
3аборговаNост] з.]дно двостороннiх урядових та багатоffороннiх мlша;одних чгодi
] 5 д BEM| l, експор Hol (lMlopтHo'l гlценз , вврденF9 ембарrо na.KcropI tмпорт)
З,6, Вшючення в Доrовiр страхування .ерелiчених в
3,5, цих Правил умов
моюиве шляхом передбаченвя у Договорi страхування додатkових умов та збiльшення
страхового тарифу] що окремо обумовлюоться
кожному конкретному Договорi
З

_

351
З

або

п

в

З,7. Дiя Договору страхування, а такох вИповiдальнiФь Страховика по
уOаденому
Договору страryвання ро3повсюФryеться на страховiвипадки, якiсталися тльхи в перiод
дi] Доrовору сrрахування,

4,

порядок визнАчЕння стрАхових сум. ФрАнши1 стрАхових тАриФlв
ТА СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖlВ

4,1, Страхова сума встановлюеться за взаомною домовленiФю Стор]н в мехах
грошовоi оцiнкИ 3обов!язань за уиаденим мiж Страхувальником ъ xoHTpareHToM
комерцiйним контрапом hоговором угодою) або на п]дФавi iнших доkументiв, ваданих
СтраryвФьником пд час умадання Договору страryваNня
4,2 Страхова сума е межею вiдповдальностi Страховйка по Доlовору страхування,
4,З Страховий тариф визначасться в Доrcворi сrрахування за зфдою Форiн i

,lпе*итьвдlндивцуапьноrоризиkу,сrоокудIДоrовору.а,Fце
4,4 Страяовий платЙ розрахову.ться, виходячи э] страховоi суми та страховоrо

4,5 Порядок сплати страхового платеху обумовлюетьФ в конкретному
4,6,

В

Доrоворi страхуваiня може

аб l, в раз

бли

Договорi

передбачена франшиза (умовна чи

yMoBHol фраFщиз/ страховиk зв,лонясlь(q
збйтох, якцо йоФ розмiр не перевищуе франшизу

вд вhповiдальноса

за

4,62, В разi безумоввоi франшизи вiдповдальнiсть Страховиkа

визначаоться
розмiром збитку за вирахуванням франщизи.
4 7 Франшиза визначаоться за з.одою cтopiн при уиаданн Договору Фрахування у
вiд(о-ьаr вд сФа{ово'сум/ або в абсопюlному розмlрi,
5.

строк l мlсцЕ дli договору стрАхувАння

5 1. Строк дirДоlовору страхування визначабться за домовлёнiстю cтopiн, виходячи
зiстроку дii комерцiйного доrовору (контаkту, уrcди), та зазначаоться в Доюворi
52. Доrовiр Фрахуван|я набирае чинностiз моменry вяесення перщоrо страхового
rлатея<у, якцо iнше не передбачеяе Доювором сrрахування.
5 З, Дiя Договору Фрахуваняя закiнчуоться в 24 rодини дня, що вка3аний вДоюворi
страхування, як день йоrо закiнчення,
5 4, До.овiр gграхування, уюадений вiдповhно до цих Правил, де на тёриторiil
6,

61

порядок уклдд^ння договору стрдхувдння

Для уgадання Договору страхування Страryвальник подао Страховиkу
письмову заяву за формою встановленою Страховиком, або iншим чином заявляо про
свiй за м р уюасти Договiр ФрахуваNвя,
62, При ушаданнi Доlовору Фрахування Страryвальник надас Страховику копil
комерцiйних угод, уюадених мiж Страхувальвиком та контрагентами, та iяшiдокументи,
необtднiдпя оц]нки Страховиком Фрахового ризи(y. Страховик мае право запросити у
Страryвальниkа баланс або довiдку iро фiнансовий стан Страхувальника (контраента),
п щтвердженi аудитором (аудиторською
фiрмою), та iншiдокументи, необхднiдля оцiнки
Страховиком страховоlо ризику,
6,З Страховик на пiдФавi поданих документiв визначае розм]р cтpaxoвoi суми,
сryп]нь ризикута розмiр страхового платФ<у, Пiсля цього BiH повiдомляе Страхувальника
про умадення Договору Фрахування з визначенням cтpaxoвol суми, суми Фраховоrо
плателу, cTpoKiB внесеяня страхового плате)<у,
6 4. При укладаннi Договору страхуванNя Страryв ьник зобов'язавий повiдомити
Страховика про вс] вiдомi Страхувальнику обставини якi мають icToTHe значення для
ви3на!ення Ймовiрност настання страхового випадку ] розмiру моюивих збиткiв в разi

йоlо настанвя (страховоlо ризику), якцо цi обставини не були Bhoмi i не мохугь буrи
вiдомi Страховиьу самостiйно,

6,5, Договiр сrрахування моre мiФити й iнu]i умови, що визначаються угодою
.торiн i повинен вiдповiдати заrальним умовам д]йсностi угоди, передбаченим законом
6 б Фа{ умадачrя доrовору cтpaxvвarнq може посв,дчувати.я .-ра\овим полlсом
(страховим сертиф]катом, страховим свiдоцтвом),
6.7 В разiзмiни умов страхуваяня, мiж Сторонами умадасться додаткова угода до
Договору страхування,

7.

прАвА ! оБов,язки cToPlH

7.1. Страхувальник мао право]
71.1, Доgrроково припинити дiю Доrовору страхування на умовах цих Правил та
Доrовору страхування;
7,1 2. Збiльшити страхову суму по укладеному Доrовору страхування щляхом
чmадання Додатковоi уrоди до Доrcвору страхування i
7.1,3 Вимаlати вiд Страховика дотримання хонфiденцiйностi будь-якоI iнформацj'l
стосовво Доlовору dрахування та йою виконання;

4, При

HacTaHHi Фраховоrо випадkу вимагати виконання Страховиkом
зобов'язань щодо вйплати страховоrо вiдшходування]
71 5 Пh час уgадання Доrовору за зrодою iз Страховиком вйзначити .раничнi
счми виплат dpaxoвolo вИшкодувавня по кФ+lому страховому випадry, передбаченому

71

Догозором страхувавня;
7 1.6 Отримати дублi€тДоювору страхування в разiйоlо втрати.
7 2 Страховик ма€ право:
7,2,1. Достроково припинити дiю Доювору страхування на умовах цих Правил та
Договору Фрахубанняi
причинах настання страховоrо випадку та
7.2,2 При наявностi cyMHiBiB

в

oorpyн,oBaFocT ,зачоtsнос,i) вугпати фоаховоlо вцшчодува]rя вИстрочу,и

ii !о

отримання пlдтвердження цих причин вiдповiдними орrанами на строk, що не перевищуе
З мiсяцi В разi необlрунтованоl затримки виплати страховою вhшкодування Страховик
сплачуе пеню за кожний день прострочки в розмlр] визначеному в Доrcворi страхування]
723. Перевiряти надану Страхувальником iнформацiю, а таkож контролювати
аи(онання Страхувальником вимоl та умов ДоФвору страхування;
7 2.4, Вdановлювати розмiр Фрахового тарифу,
7 З Страхувальник зобов'язаний:
7,З 1, Своочасно вносити cтpaxoвj платеж]
7 3 2. При умаданиi Доrовору dрахування вадати Страховику iнформацiю про Bci
l@oм joмy обftвrни, що маю,ь с отне зrачення длq оU F {/ . -ра/овоrо оизику, i нада пi
iформувати його про будь,яку змiнустраховоrо ризику]
7,ЗЗ, Повhомити Страхови@ про iнщi дiючi доrовори fiрахування щодо цього
ф'еФ Фоахчвачня,
7,3,4, фмвати заходiв щодо запобirаьня та зменшення збитк]в завданих внаслlдок
настання страхового випадку
7.Э,5 Письмово повИомити Страховика про настання страхового випадку в сlрок,
встановлений Договором .траryвання та цими Правилами (до З_х робочих днiв з
моменry, коли Страхувальнику ст о вhомо про наФання cтpaxoвoro випадку, я(що
вший TepMiH не передбачений Договором страхування);
7 Jб Надаlи Страrовик}
доступу до доqменl,в o(i маюlь
значёN|я для виявлення обставин, хараперу iрозмiру збитry, якщо це передбачено
Договором страхування,

Умовами Доrовору Фрахувавня

мокль бли передбаченi також iншj

обов'яз(и

7 4, Страховик зобов'язаний:

7,4 ], ознайомити страхувальника з правилами та умовами сmахчвання]
7а,2,'lротя!ч двоr робо.jх д]в я(тlлы, daнe вiдомо поо Hacтal lqc payoвolo
випадку, вхити заходiв щодо оформлеNня Bcix необх]дних документiв для своочасно-l
виплати страховоrо вiдшкодування Сrрахувальниkу;
7.4,З При HacTaHHi страхово.о випадlry здiйснити виплэту страхового
вццкодування у лередбачеNий Договором страхувания TepMiH, Страховик несе майнову
в

дповдагьнiФо

в/]лату dрахово о вlдцкодуванFя

неустойки (штрэфу, ieHi), розм]р якоi визначаеться умовами Доювору фрахування;

74Z вц_rодува и вj,рdlи -оFсФ с-рачувапыиком 1р, ЁcraFH Фра{овоlо
випадку цодо запобGння або зменшення збиткiв, якщо це передбачено умовами
Договорустрахування;
*4,5 Не ьозrолоLувату вдомоФi про
СlрахувJлоrим l йоrо маинови/ c,aF, за
винятком випадкiв передбачених законом,
746 за Jасвою с рахувJльнука у разl зqиснёр lq ним заходв до зче_tили
страховиЙ ризйк, або збйьшення вартоd доlовору GoHTpaKry угоди) переушасти з ним
Договр dрахування або внести змiни до ушаденого Договору страryвання,
Умовами Договору страхryвання мояryть бtти передбаченi тако* iнmi обовязки
8.

дii стрАхувАльникА при HAсTAHH| стрАхового випАдку

8 1 При HacTaHHi cтpaxoвoro випадку Страхувальник або його довiрена особа
зобов'язаний протяrом 3,х робочих днiв (якщо iнший строк не передбачений Договором

(Tor{Ba,Fя) письмово -овяому-и 1ро це Сlраrовика -а нада-и одFочJс]о
jоtlменти як] св]дчать про ваФання страховоlо випадkу i про розмiр збитr9 i
rеобхiднi для виплати страховоrо вiдшкодчвання:
заява на виплаry страхового виш(одуванняi

,
_

BL
якi

апNесплати подоrовору мD( СтрахувФьником та Йоrо контрагентомi
копiю або оригiнал Доrовору страхчвання]

(опiю або оригiяал договору, фiнансов ризики, пов'язанl з виконанням якоrо було

апи аудиторських перевiрок фiнанс.вого Фану KoHTparcHTa Страхувальни@;
ап. що засвИчуе втрэry Страtувальником
його контрагентом наявноrо
.еальвого) товэру, власних засобiв виробництва, що
'абопов'язан] з фапом невиконання
довдоrовору мiж Страхчвал ьником та Його хонтрагентом:
ап аудиторськоI перевiрки, що засвiдчус розмiр збиткiв, завданих Страхувальнику

э-аслiдок настання страховоrо випадку;
- (опii лисryвання Miж Страryвальником
:.

цього страховоrо випадкуi

та його kонтраlентом якi мають вhношення

_ дов]дку баяку про залишки коштiв на розрахунkовому рахункч контрагента
, копiя рiцення суду, яке мае вдношення до цього страхового випадку
, to,il лис-ува lrc vix cтpatyвanbFj.oм судом, qK vають вlдrошрння до цоо-о
- на вимоry Страховика, эfiдно з умовами, передбаченими Договором страхуваlrня,
r.

lнщ документи, якi дають змоry встановити причини, обставини та розмiри збиткiв,
]Фягають вjдшкодувавню

_

як]

9,

визнАчЕння розмlрузБитку l стрАхового вlдшкодувАння

91, При

настанв] страхового випадку конкретнйй розмр збиткiв визначаеться
]-оаховиком таким чином:
о ' L при розlлqд судом обL,аву-, пов'qu l/, ,l Hacтal,aM dоа\овоrо в/пJд v
,? пlд.тав рiшення суду (господарського суду), суду загально'i юрисдикцi, яке вступило

oll

гр/вд')llо('l ./'еречьу ra д,lJBi до./мёl iB ро,оалJ,iв подаFуr
С-.ахувальнйком а також одерханих Страховиком матерiалв iнформацl висцовкв
::/ора

баььвсьtrи,,Фlач^овjl

подJl.овуl oplJ в вдповdFу/

ооldсв

дер\Jвни\
,,,,вм,,,-воо.амоврядуваrра]paвoo/oporrJ.,lоrбl/дпi.оо..пiвюрjд/,-/l
::т тоцо та ншихдокументв необхiдNiсть Nадання яких виршуеться Страховиком,

92

При необхдNостiСтраховик робить запит про вiдомост пов язанi зi страховим
_,, J-,ov до .paвoolopo l l/i op-arlв оdtsl в, rдпру!мчlв, уоачов i op-aнl"a.r/, ,_l
::..l ють яформацi€ю про обставиви страхового випадrq, а та{оя ма€ право
:;,.,:ci йно з'ясовувати причини iобставини cтpaxoвoro випадry
10,

",

]0

]

порядок lумови виплАти стрАхового вlдшкодувАння

Страховик зобов'язаний при надяодженN письмовоl заяви Страхувальника

, Fёобiднуlдор?мёlIв до rqlвеод+аю-ь
э,J ! ра.ово-о в,д_р
::,-зстан!ястраховоrовипадкч,втерм]внебiльшепятнадцятиробочихднвздняiх
:-/,.,зння прийняти р ше!Nя про виплаry чи вдмову у виплат страхового

Эiрахове вiдщкодування виплачусться Страховиком в строк, передбачений
::,::r.ом.трахуваtsня (15 робочих днiв) пiФя прийняття рiшення про виплаry на

::.:

заяви Страхувальнйка npo збитки та Bcix необхдвихдокументiв цо дозволяють
розмiр зазваних Страхувальнй(ом збйткiв, а та(ох страхового апу якиЙ
: , -э:-:.я Страховиком або уповноваженою Nим особою
вдмову
виплатi страхового вiдщкодування Страховик зобов'язавий
,] СтрахувальЁика в письмовй форм] з обlрунryвавням причин вiдмови
-5
робочихдн в з двя прийняття Taкoro р]шення
Сrрахувальtик зобов'язаяий передати Страховику Bci документи, ц0 мають
lрJ,ово о виl ад / J овдом/,/ /о-о гро вдоvоl , необllдF длq
J
-р/,lts rа.таtstsя c-pa,oвolo ви-ад}у la розч ру ^бj iB
Виплата .трахового вlдшкодуванвя проводиться Страховиком зriдно з
,
:::::
::
.-эахVвання на пiдставiзаяви Страхувальниkа i страхового акту (аварйноlо
,.
.
сuаденого Страховиком або уповноваженою ним особою (аварйним
: ::::.., , э.рмi що визначаеться Страховйkом
' : : э .т.ахового вдш(одуваяня вираховуоться: франшиза (якцо страхувальник
у вдщкодуваNн збиткlв) несплачена частина платеху (якщо
!п а / L рачово,о ]гd-6.лl rJ"y-aмyl
^уVа
зэ
запод]яння
збитку
вдповiдальноi
:
псля виплати страхового вiдшкодуваNня виявиться обставина, цо
: :-: :: :.::, .трахування позбавля. страхувальника права на одерхаNня страхового

i.]-:,,-l

-..

::;

у

.

:- :-:.::.сби
i :.].
:j j ,,

,pd,,Ba, oFjr,обов'яlа у/,овеоts} ycIpa.oвylyo.poFa{c\My
]: -::-азою для вiдмови Страховика у здiйсненн страхових виплат або
i ::: : :: .:f,ува!lя с]
: : -:.,,,,]сн дj Страхувальника, спрямовав] на наФання страхового вйпадку
rромадявськоr0 чй
!-:а : .., I ie пощирюоться на дI пов'язанi
] .: : : : - :: :. -:i в стан !еобхдноr оборони (без перевицення ii меж) або захисту

хипя здоровя

]:/{

2

10 6

_

гдNост та дловоi репутацii, Квалiфiкаця дiй
ться в]дповинодочинногоза(онодавства Украlни
Вчинення Страхувальником умисNого злочину цо прйзвiв
до страховоrо
чест],

]06З Подання Страхувальником свiдомо Nеправдивих вйомостей про об'€кт
_э{уванхя або про фапнастання страховоrо випалку
1054

Отримання Страхувальни(ом повноrо вдшкодувавня збиткiв

вд

особи

]06,5 Несво.часне повдомлення СтрахувальNиком про настаNня страхового
:] jky без поважних на це причин або створення Страховиковi перешкод
v в;значеNн
:-)t/ \apJ ,еру та poJM ру Jб/l, в
1066 нщiвипадки,передб
107. Загальна сума виплат за Договором с,рахування не може
-::1эвусуму зазначену у Договор страхування

11,

']

]

умови припинЕння дiiдоговору стрдхувАння

Д]я Договору страryва!ня лрипинясться

]] I

та втрачае чиннiсть за

з.rнченнч строкуд Договорчстра(чванNя
ра,ови ом lооовязаj. гёоед Сlоё/чвФлыу ом

" 2 B,,o"Jl " С

-]

1

З

v

зrодою
,oB,

ovy

несплати Страяувальнйком страхових платежв у встановлен
Доrовором
Пр! ц_ьому ДоrоЕiр страхування вваяа€ться достроково припиневим
уй .бо "-oloвy/ cтoa,oвr'/ г-а, * *. o7u сгла_--,п за jn ,омо"оо

-:;,,::льNику, яkцо iзше не передбачено
умовами Доrовору страryвання]
-' ] 4 л kв]дац l Страхувальника
юрйдичноl особи або cмep;i Страхувальника_
:: _ :,] особою чи втрати ним д].здатностi, за виNят(ом випад(в 'перЪдОачевих
,,,,,,, 2 2r l 24 заlочу,,рап /'' lро.-рJ,уваrчя
'_'_'_'_ L раlов/lэчпород|/ BL,a lов,еFочч.акоFодав. BoMJKpalFy
""*
с/дово о р Lp lrq
Доlовор! L,pd,yBaF-,

-'

- -_в iнщих
випадках, передба!ених чинним законодавством Украiни.
Дю Договору страхування може б!ти лостроково припинено за вимогою
-:,::,,.аэбо Страхувальника якцо це передбачено умовами Договору страхування
: Urрахувальник ма€ лраво достроково припинитй Ф Доrовору страхування з
::.:i,,,,, rозцомленням Страховика не пзнiше, * за ЗОдкалендарiЙх
двв!о дати
: - = :] Договору страхування якцо нше !им не передбачено
: ::lу разiСтраховик повертао Страхувальнику cтpaxoвi платехiза перiод якиЙ

-':

i -:

:

_: ::]эння слрави, визначених при
розрахувку страrового тарифу, та фапичниt
:,_:-эl.вого вцшкодування цо були здйснёнi за цимДоговором сiрахування
Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов
:-.эхування, то останнiй повертас Страхувальвику сплачен вим cтpaxoвi

-:::

:

j

':

.

:,.аховик мас право достроково лрипинити дiю Договору страхування з
Страхувальника не пiзнiше як за З0 календарNиi дн в до

-:

_я д i Договору dрахування, якщо iнше вим
не передбачево, При цьому

.-paioв rгJ -. loB ^-о

Якщо вимоrа Страховиre обумофена невиконаняям ' Страхувальниkом умов
До.овору .-pa/yвal lc, то С-ра,овук поФртас Стра{увальtsи.ry сппачеFi "им c-pa,oвi
платё*i за перiод, який залишився до закiнчення TepMiHy д]r Доювору страхування з
вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, виэначених лри розрахунlry
cтpaxoвoro тарифу, та фабичних виплат dрахового вiдшкодування, що були здiйсвенi
за цим Доrовором страхування
11,5, Не допус(аеться повернення коштiв rотiвкою, якцо Фраховi платехi було
зд]йснено в безrотiвковiй формi, за умови дострокового припивення дii Доrовору
12.

нЕдlЙснlсть договору стрдхувдння

I2,1 Договlр с,раryваrня вваю€lься

недiпсFим

з сасу йоlо уJаqаrня

у
випадках, передбачених Цивiльним кодексом Укра'iни, Кр]м тоrо, Доrcвiр страяування
виlнасть.я недiйсн/м такоху раз, rоли ио,о учаqе]о r сгq c,paxoвolo випадку
12 2 Доювiр страхування визнаеться нед йсним у судовому порядкry.

'lз,

вlдповlдАJlьнlсть cToPlH

13,1, При невиконаннiсвоii зобов'язань заДоговором страхування сторони весугь
вцповiдапьрtтьзйчочинl оrо]аконодавdвау,ра ни
14,

порядок вирlшЕння спор!в

14.1. Спори, пов'язанi iэ страхуванням, вирiшуються
чиввим законодавством УкраIни

у порядlgj передбаченому

Додато{ N9 1
до Правил добровiл ьно.о
страхування фiвансових ризикiв
вiд (2З, листопадэ 2007 року

1

СТРАХОВlТАРИФИ

Базовий сrраховйй тариф встановлюеться за piBHeM ризику в незалежност вiд

Базовiтарифи

у вiдсотках вiд ФраховоY суми

]0

ВтраЕ вшадiв в ц]нн папери

(акцir, сертифkати iт.п,)
i гарантованих дивiдендiв (процентiв) no ним

Втраъ вшадiв в банkах, iнших кредитних установах
3

05

l

]0

Втрата доход]в або прибrrку в результэтi
невиконанвя (неналехного викоNання) (онтраrентом
Страхувальни€ свов зобов язаNь заумаденими мlж
вими договооами (чrодами контоапами)

]0

Втрата доход в або прибутkу в резупьтатi
Nевиконання умов доrоворiв лiзинry, що уиаденiмiж
Страхчвальником ] контраrёнтом

2. Реальний Фраховий тариф розраховуеться шляхом мвоження базовоrо
страrового тарифу на поправочнi коефiц]енти, Поправочнi коефiцiенти встаномюються
Сlоа{овиком в Jdлеаtsостlвд рзномаtsiтrrх фапорlв оизи(у та терм tsу dралува, rс _о
лочнюо вИповiднlсть розмiру cтpaxoвoi премii сryпеню ризиl(y, що страхусться
Для договорiв страхування, термн дП яких менше

в

Сrраховий тариф у
дсотGх до Фраховоtо

]

року, розмiр страхового

з-4

5_6

79

60

в0

90

1011

або 10% рiчноrо фраховоrо тарифу за кохний мjсяць дii договору страхування чи 1/]2
частину р чного страхового платеr{у за кожвий мiсяць дil доrовору страхуваняя
Коr{ре-ний polMip dра\овоrc -арифу вуJFача(тa(9 удоlоворl с,ра\уваннq
Неповний мiсяць дii договору страхування вваметься за повяий
Допускаоться використавня поправочних коефiцiснтiв, доб!ток яких знаходиться

Конкретний розм]р страхового тарифу визначаеться в До.оворi страхування за

З

Норматив витрат на ведення справ сгановить 40%,

lj
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