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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.На підставі цих Правил Приватне акціонерне товариство страхова компанія
«Теком» (далі – Страховик) укладає Договори страхування гарантій (порук), виданих
гарантом (поручителем) кредитору або боржнику, або гарантій (порук), прийнятих від
гаранта (поручителя) кредитором або боржником, пов'язаних з забезпеченням виконання
діючих зобов'язань боржника перед кредитором, з юридичними особами та дієздатними
фізичними особами, надалі Страхувальниками.

1.2. Згідно з цивільним законодавством України, Законом «Про страхування» ці
Правила регулюють відносини між Страховиком та Страхувальником з приводу страхування
на випадок непередбаченого невиконання (невідповідного виконання) особою – гарантом
(поручителем) своїх гарантійних (поручительських) зобов'язань згідно з письмовим
зобов'язанням гаранта (договором поруки) перед кредитором або боржником.

1.3.По Договору страхування виданих гарантій та прийнятих гарантій або порук (далі
по тексту Договір страхування або Договір), Страховик зобов'язується за обумовлену в
Договорі плату (страховий платіж), при настанні передбаченої в Договорі події (страхового
випадку) відшкодувати Страхувальнику заподіяні внаслідок цієї події збитки (сплатити
страхове відшкодування) в межах обумовленої договором страхової суми.

Конкретні межі відповідальності Страховика встановлюються Договором страхування.
1.4.Страхувальники при страхуванні виданих гарантій (порук) – дієздатні фізичні особи

та юридичні особи, які є боржниками, на зобов'язання яких розповсюджуються ці гарантії
(поруки), або безпосередньо самі гаранти (поручителі), та які уклали з Страховиком договір
страхування.

1.5. Страхувальники при страхуванні прийнятих гарантій (порук) – дієздатні фізичні
особи та юридичні особи, які є боржниками, на зобов'язання яких розповсюджуються ці
гарантії (поруки), або кредитори, які прийняли ці гарантії (поруки), та які уклали з
Страховиком Договір страхування.

1.6.Страхувальники мають право при укладанні Договору страхування призначити
фізичних осіб або юридичних осіб для отримання страхових відшкодувань (отримувачів
страхового відшкодування), а також замінити їх до дати настання страхового випадку,
письмово попередивши про це Страховика.

1.7.Страховик не має права розголошувати одержані ним внаслідок своєї професійної
діяльності відомості про Страхувальника, в тому числі про його майновий стан. За
порушення таємниці страхування Страховик в залежності від виду порушених прав та
характеру порушення несе відповідальність в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не
суперечать закону і пов'язані з матеріальними збитками, завданими Страхувальнику,
внаслідок непередбаченого невиконання (неналежного виконання) гарантом (поручителем)
своїх зобов'язань в обсязі та в строки, що визначені в його письмовій гарантії (або договорі
порук).

3.  СТРАХОВІ РИЗИКИ. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ
І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ. ОБСЯГ СТРАХОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

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

3.2. Страховими випадками по цих Правилах визнаються події, які сталися після
набуття чинності Договору страхування, і що передбачені цими Правилами та Договором
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страхування, і з настанням яких виникає обов'язок Страховика провести виплату страхового
відшкодування Страхувальнику або обумовленій у Договорі третій особі.

3.3. Страховим випадком за договором страхування, який укладається на підставі цих
Правил, є невиконання (неналежне виконання) гарантом (поручителем) своїх зобов'язань в
обсязі і в строки, що визначені в його письмовій гарантії (або договорі порук), перед
Страхувальником, яке привело до матеріальних втрат у Страхувальника.

3.4. Повне або часткове невиконання (неналежне виконання) своїх зобов'язань гарантом
(поручителем) згідно з умовами його письмової гарантії (договору порук) вважається
страховим випадком, якщо належне виконання ним вказаних зобов'язань згідно з цивільним
законодавством України стало неможливим внаслідок надзвичайних та непоборних за даних
умов обставин, стихійних лих під час та на місці виконання зобов'язань.

3.5. Страховий випадок вважається страховим, якщо гарант (поручитель) не виконав в
строк, вказаний в договорі страхування, свою письмову гарантію (поруку).

3.6. Страхувальник не повинен включати у письмову гарантію або у договір порук
умови про подовження строку, встановленого для його виконання. В разі необхідності
подовження цього строку Страхувальник зобов'язаний до настання вказаного в письмовій
гарантії (договорі порук) отримати попередню згоду Страховика. Без такої згоди дія
Договору страхування припиняється з моменту внесення змін до визначених вище
документів.

В разі продовження строку дії цих документів, страхування на додаткових умовах
здійснюється шляхом укладання додаткового Договору страхування. Якщо такий договір не
укладено, Страховик не приймає на себе зобов'язань з страхування на додаткових умовах.

3.7. Для договору страхування розповсюджується на страхові випадки, які настали в
період дії Договору страхування. Якщо страховий випадок в строк дії Договору стався з
причин, які були або почали діяти до дати початку страхування, страхове відшкодування
підлягає виплаті лише в тому разі, якщо Страхувальнику нічого не було відомо про причини,
які привели до цього страхового випадку.

3.8. Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування при настанні
випадкових подій внаслідок:

• ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;
• громадянської війни, народних заворушень різного роду та страйків;
• всякого роду військових дій або військових заходів та їх наслідків, повстань,

заколотів, народних заворушень та страйків у країні гаранта (поручителя);
• конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного характеру,

здійснених за наказом військової або цивільної влади та політичних організацій у країні
гаранта (поручителя);

• зміни законодавства під час дії Договору;
• заборони або обмеження грошевих переказів з країни гаранта (поручителя) або

країн, через які проходить платіж, введення мораторію, неконвертації валют;
• ануляції заборгованості або перенесення строків погашення заборгованості

згідно з двосторонніми урядовими та багатосторонніми міжнародними угодами;
• невиконання або неналежного виконання Страхувальником своїх обов'язків перед

Страховиком.
В випадках, передбачених законодавством, Страховик може бути звільнений від

сплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку у разі навмисної
необережності Страхувальника.

3.9. Страхування не поширюється на курсову різницю, неустойки, відсотки за
прострочку, штрафи та інші непрямі витрати.

3.10.Включення в Договір страхування перелічених в п.п.3.8.-3.9. ризиків можливо
шляхом встановлення додаткових умов страхування та збільшення суми страхового
платежу, яка окремо обговорюється в кожному конкретному договорі страхування.
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3.11.Факт сплати Страховиком страхового відшкодування Страхувальнику згідно
цього Договору страхування, підтверджує згоду Страховика з настанням страхового
випадку, що передбачена Договором страхування, і настанням власної страхової
відповідальності.

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА.

4.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
Договору страхування і цих Правил зобов'язаний провести виплату страхового
відшкодування при настанні страхового випадку.

4.2.Страхова сума по Договору страхування визначається згідно з чинним
законодавством України за згодою між Страховиком та Страхувальником, виходячи з
максимальних грошових сум зобов'язань гаранта (поручителя), встановлених в письмовій
гарантії (договорі порук), з урахуванням наведеного нижче.

4.2.1.Передбачене гарантією зобов'язання гаранта перед кредитором обмежується
сплатою суми, на яку видана гарантія, якщо в гарантії не передбачено інше.

4.2.2.При невиконанні (неналежному виконанні) боржником забезпеченого
порукою зобов'язання поручитель і боржник відповідають перед кредитором солідарно,
якщо в договорі порук не встановлена субсидіарна відповідальність поручителя.

4.3. В Договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна та
безумовна) – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно Договору
страхування.

4.4. В разі умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за
збиток, якщо його розмір не перевищує франшизу та відшкодовує збиток в повному
розмірі, якщо він перевищує розмір умовної франшизи.

4.5. В разі безумовної франшизи відповідальність Страховика визначається
розміром збитку за відрахуванням франшизи.

4.6. Франшиза визначається за згодою сторін укладанні Договору страхування в
відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.

5. СТРАХОВІ ТАРИФИ, СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ.

5.1.Під страховим платежем розуміється плата за страхування, яку Страхувальник
зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.

5.2.При визначенні розміру страхового платежу, який підлягає сплаті по договору
страхування, Страховик має право використовувати розроблені ним та узгоджені з
Уповноваженим органом тарифи, які визначають розмір страхового внеску з одиниці суми
за визначений період страхування, з урахуванням предмету договору страхування і
характеру страхового ризику.

5.3.Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування, він обчислюються Страховиком актуарно (математично) на
підставі відповідної статистики настання страхових випадків.

5.4. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за
згодою сторін в залежності від видів ризику, передбачених Договором страхування, діючих
тарифних ставок Страховика і строку страхування.

5.5. Страховий тариф при страхуванні виданих та прийнятих гарантій (порук)
визначається з урахуванням характеру діяльності Страхувальника, предмету виданих
письмових гарантій (укладених договорів порук), виду діяльності Страхувальника,
наявності товарно-матеріальних цінностей або іншого майна у Страхувальника та (або)
боржника, які можуть стати забезпеченням права регресних вимог Страховика в разі
настання страхового випадку та інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів.

5.6. В окремих випадках при підвищеному ризику доцільне використання при
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призначенні тарифних ставок підвищуючих коефіцієнтів від 1 до 2, а при мінімальному
ризику понижуючих коефіцієнтів від 1 до 0,5. Конкретний розмір страхового тарифу
визначається в Договорі страхування за згодою сторін.

5.7. Річний розмір страхового тарифу при страхуванні виданих та прийнятих гарантій
(порук) для різних видів ризику, зазначених в пп. 3.3. - 3.4., наведено у табл. 1.

Таблиця 1.

№№ Страхові ризики Страховий тариф,
%

1. Невиконання гарантій (порук) гарантом внаслідок 3,42

1.1. - аварії або катастрофи на місці виконання зобов'язань 1,0

1.2. - стихійного лиха 0,54

1.3. - протиправних дій третіх осіб 0,74

1.4. - банкрутства гаранта (поручителя) 1,14

5.8. Норматив витрат Страховика на ведення страхової справи при страхуванні
виданих та прийнятих гарантій (порук), визначений при розрахунках відповідних
страхових тарифів згідно п. 5.3., становить 20% від величини страхового тарифу.

5.9. По Договорах страхування, які укладені на строк менше чим на 1 рік, страховий
платіж сплачується в наступних розмірах від суми страхового платежу: за 1 місяць - 25%, 2
місяця - 35%, 3 місяця - 40%, 4 місяця - 50%, 5 місяців - 60%, 6 місяців - 70%, 7 місяця -
75%, 8 місяців - 80%, 9 місяців - 85%, 10 місяців - 90%, і 1 місяців - 95%.При укладанні
додаткового Договору страхування, розмір страхового платежу визначається пропорційно
строку дії первісного договору, при цьому страховий платіж за неповний місяць
визначається як за повний.

5.10.Страховий платіж сплачується одночасно готівково або безготівково.
Страхувальник зобов'язаний протягом 5-ти днів, якщо інше не передбачене у Договорі
страхування, після підписання Договору страхування сплатити Страховику страховий
платіж. Несплата страхового платежу, або сплата після обумовленого в Договорі строку
тягне за собою недійсність Договору страхування.

5.11. За згодою Страховика Договір страхування, який не набув чинності згідно цих
Правил, може бути поновлено, якщо Страхувальник погасить заборгованість по сплаті
страхового платежу на умовах, зазначених у Договорі страхування.

5.12. Якщо сума страхового платежу внесена неповністю в строки, встановлені
Договором страхування. Страховик несе часткову відповідальність на умовах, зазначених у
договорі страхування.

6.  СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

6.1.Строк дії договору страхування встановлюється згідно з строками дії письмової
гарантії (договору порук) без урахування змін та/або доповнень до них.

6.2.Договір страхування набуває сили з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачене договором страхування.

6.3.Відповідальність Страховика закінчується при повному самостійному виконанні
боржником своїх зобов’язань перед кредитором або при повному виконанні гарантом
(поручителем) своїх зобов'язань перед кредитором та (або) боржником в строки, які
передбачені в Договорі страхування.

6.4.Дія договорів страхування розповсюджується на територію України, а також за її
межі відповідно до укладених угод з іноземними партнерами.
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7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

7.1. Договір страхування укладається на підставі заяви Страхувальника, яка містить
відомості про:

• умови, дату і зміст письмової гарантії (договору порук), що підлягає страхуванню;
• умови ризиків, які підлягають страхуванню;
• умови, номер і дату договору або контракту між кредитором і боржником, дані про

характер, об'єкти і строки дії цього договору або контракту, під які гарантом (поручителем)
укладено письмову гарантію (договір поруки), а також інша інформація про всі відомі
Страхувальнику обставини, які можуть мати істотне значення для визначення ступеню
ризику, який приймається на страхування.

7.2. Одночасно з заявою Страхувальник надає наступні документи:
• нотаріально завірену копію письмової гарантії (договору порук);
• офіційно завірені документи, які містять факт та умови існування майнових

зобов'язань боржника перед кредитором;
• документи про фінансовий стан гаранта (поручителя) та (або) боржника -

Страхувальника, з точки зору їх платоспроможності;
• опис товарно-матеріальних цінностей або іншого майна Страхувальника - гаранта

або боржника, які можуть стати забезпеченням права регресних вимог Страховика в разі
настання страхового випадку, передбаченого Договором страхування та виплати
Страховиком страхового відшкодування;

• інші документи, необхідні для визначення ступеня ризику настання страхового
випадку.

7.3. При укладанні Договору страхування Страховик має право вимагати у
Страхувальника баланс або довідку про його фінансовий стан, підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою).

7.4. Страховик на підставі поданих документів визначає розмір страхової суми,
страхового платежу та ступінь ризику. Після цього він повідомляє Страхувальника про
укладення договору страхування з визначенням страхової суми, суми страхового платежу,
строків внесення страхового платежу, строків та форм надання звітності по виконанню
умов письмової гарантії (договору поруки) та (або) умов майнових зобов'язань боржника
перед кредитором, що мають місце.

7.5. Якщо договір страхування укладено у разі відсутності відповідей
Страхувальника на поставлені Страховиком запитання, останній не може пізніше
вимагати припинення Договору або визнання його недійсним на тій підставі, що
відповідні обставини не були повідомлені Страхувальником.

7.6. Якщо після укладення договору страхування було встановлено, що
Страхувальник повідомив наперед неправдиві відомості про обставини, які важливе
значення для визначення ймовірності настання страхового випадку і обсягу можливих
збитків в разі його настання, Страховик має право вимагати визнання Договору
недійсним та застосування наслідків згідно із законодавством України, за винятком
випадків, коли обставини, про які промовчав Страхувальник, вже скінчились.

7.7. Договір страхування - це письмова угода між Страхувальником та Страховиком.
Згідно з Договором страхування Страховик бере на себе зобов'язання в разі настання
обумовленого Договором страхового випадку сплати страхове відшкодування
Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником, на користь якої укладено
Договір страхування, а Страхувальник зобов'язується сплатити страхові платежі у
встановлені строки та повністю виконувати інші умови Договору.

7.8. Договори страхування укладаються згідно з цими Правилами і повинні містити:
• назву документа;
• повну назву, адресу та реквізити Страховика;
• прізвище, ім'я, по-батькові або назву Страхувальника і його адресу та потрібні
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реквізити;
• визначення предмету договору страхування;
• розмір страхової суми;
• перелік страхових випадків;
• визначення розміру тарифу, розмірів страхових платежів, строків і умов їх сплати

Страхувальником;
• строк дії Договору;
• порядок зміни умов і припинення дії Договору;
• права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне

виконання умов Договору;
• інші умови за згодою сторін;
• підписи сторін.
7.9. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим полісом, що

має форму Договору страхування.
7.10. Умови, які присутні в цих Правилах страхування, але які не включено у текст

Договору страхування, обов'язкові для Страхувальника, якщо в договорі страхування прямо
вказується на використання таких умов цих Правил.

7.11. 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.

7.12. Страхувальники 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.

7.13. Якщо дія Договору страхування розповсюджується за межі України відповідно до
укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється
відповідно до вимог чинного законодавства України про валютне регулювання.

8. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

8.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
• закінчення строку дії;
• виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;
• 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 10 (десяти)
робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено
умовами Договору;

• ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної
особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України
«Про страхування»;

• ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
• прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
• з ініціативи Страхувальника згідно з умовами договору страхування, цих Правил

страхування та чинного законодавства України;
• з ініціативи Страховика згідно з умовами договору страхування, цих Правил

страхування та чинного законодавства України;
• в інших випадках, передбачених чинним 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
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повідомити іншу не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії
договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

8.3. Страхувальник має право достроково припинити дію Договору страхування, якщо
це передбачено умовами Договору страхування, з повідомленням не пізніше як за 30
(тридцять) днів до дати припинення дії Договору страхування та якщо при цьому на момент
його відмови продовжувати Договір можливість настання страхового випадку не відпадала
за обставин інших, ніж страховий випадок (до таких обставин, наприклад, відноситься
припинення в установленому порядку діяльності Страхувальника). В цьому разі Страховик
повертає Страхувальнику страхові платежі за період, який залишився до закінчення дії
Договору страхування з вирахуванням нормативних на ведення справи, визначених в розмірі
20% (двадцять) відсотків від конкретних страхових тарифів, та фактичних виплат
відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

8.4. Якщо вимога Страхувальника пов'язана з порушенням Страховиком умов договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

8.5. За вимогою Страховика Договір страхування може бути припинено достроково,
якщо це передбачено умовами Договору страхування, з повідомленням про це
Страхувальника не менш ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення дії договору
страхування та виплатою повністю сплачених Страхувальником страхових платежів.

8.6. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов
Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період,
який залишився до закінчення дії Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат
на ведення справи, визначених в розмірі 20% (двадцять відсотків) від конкретних страхових
тарифів, та виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором
страхування.

8.7. Сума страхових платежів, що повертаються на умовах пп. 8.3. 8.5., повертається
Страхувальнику. З моменту виплати цієї суми дія договору страхування закінчується.

8.8. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено у
безготівковій формі за умови дострокового припинення Договору страхування.

8.9. Недійсність договору страхування.
8.10. Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках,

передбачених законодавством України.
8.11. Крім того, Договір страхування вважається недійсним, у випадку, коли Договір

укладено після настання страхового випадку.
8.12. У разі визнання Договору страхування недійсним, кожна із сторін зобов'язана

повернути іншій стороні всі матеріальні цінності, що вона отримала по цьому Договору,
якщо інші наслідки недійсні Договору не передбачені законодавством України.

8.13. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно з чинним
законодавством України.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

9.1. В період дії Договору страхування Страхувальник має право, якщо інше не
передбачено договором страхування:

9.1.1. Достроково припинити Договір та отримати суму страхових платежів, які
повертаються, 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 зміни в умови Договору страхування, якщо в ньому не визначено інше,
які стосуються строку страхування і розміру страхової суми (в разі зміни умов письмової
гарантії або договору поруки) з відповідним перерахунком страхового платежу. В разі зміни
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умов страхування, між сторонами укладається додаткова угода до Договору страхування з
відповідним страховим платежем на строк до завершення дії основного Договору. В цьому
разі страховий платіж за неповний місяць сплачується як за повний.

9.2.3. Отримати дублікат страхового полісу в разі його страти. В разі повторної втрати
страхового полісу на протязі дії Договору страхування, з Страхувальника додатково
стягується платіж в розмірі фактичної вартості виготовлення полісу.

9.3. Страхувальник зобов'язаний:
9.3.1.Своєчасно вносити страхові платежі.
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 будь-яку зміну страхового ризику.

9.3.3. Страхувальник зобов'язаний надати Страховику будь-яку інформацію, яка має
відношення до виконання умов письмової гарантії (договору порук) та (або) умов виконання
зобов'язань боржника перед кредитором, якщо це передбачено договором страхування.

Така інформація, що надається Страховику, візується керівником та головним
бухгалтером Страхувальника, та подається Страховику в письмовому вигляді, якщо це
передбачено договором страхування.

9.3.4. В письмовому вигляді повідомляти Страховика про зміни, які Страхувальник має
намір внести в умови Договору. Договір на нових умовах набуває чинності з дати його
переоформлення, якщо інше не передбачено договором страхування.

9.3.5. При укладанні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні
Договори страхування щодо цього предмету договору страхування.

9.3.6. Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку.

9.3.7. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
цими Правилами страхування.

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страхувальника.

9.4.Страховик має право, якщо інше не передбачено договором страхування:
9.4.1. Запитувати у Страхувальника будь-яку інформацію, яка має відношення до

виконання умов письмової гарантії (договору порук), а також до виконання умов виконання
зобов'язань боржника перед кредитором, та (або) змін в складі закладених боржником для
забезпечення виконання своїх зобов'язань перед кредитором товарно-матеріальних
цінностей, інших активів та майнових прав згідно зі зазначеними вище умовами виконання
цих зобов'язань.

9.4.2. Перевіряти подану Страхувальником інформацію, а також контролювати
виконання Страхувальником вимог та умов договору.

9.4.3. Встановлювати розмір страхового тарифу.
9.4.4. При наявності сумнівів в причинах обґрунтування (законності) виплати

страхового відшкодування, відстрочити її до отримання підтвердження цих причин від
відповідних органів. В разі необґрунтованої затримки виплати страхового відшкодування
Страховик сплачує пеню за кожний день прострочки в розмірі відсотків, зазначених в
договорі страхування, від належної до виплати суми страхового відшкодування.

9.5.Страховик зобов'язаний:
9.5.1.Ознайомити Страхувальника з умовами та цими Правилами страхування.
9.5.2.Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового

випадку, вжити заходів що до оформлення всіх необхідних для своєчасної виплати
страхового відшкодування Страхувальнику (Отримувачу страхового відшкодування).

9.5.3.При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачений Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за
несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу, пені),
розмір якої визначається умовами договору страхування або законом.
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9.5.4.Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору
страхування.

9.5.5.Не розголошувати відомостей про Страхувальника і його майнове становище,
крім випадків, встановлених законом.

9.5.6. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або збільшення вартості майна переукласти договір страхування.

9.5.7.Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страховика.

9.6. Відповідальність сторін.
9.6.1.В разі невиконання вимоги про строк повідомлення про настання страхового

випадку з боку Страхувальника, Страховик може відмовитися від виплати страхового
відшкодування, якщо не буде доведено, що Страховик своєчасно дізнався про страховий
випадок, або що відсутність у Страховика відомостей про це не могла вплинути на його
обов'язок зробити виплату.

9.6.2.Якщо страхове відшкодування не виплачене Страховиком в установлений строк
без достатніх на це підстав, Страховик виплачує особі, якій він повинен був його сплатити,
штраф у розмірі, визначеному договором страхування.

9.6.3.Страховик несе фінансову відповідальність по Договору страхування в межах
обумовленої в ньому страхової суми і загальна відповідальність Страховика не повинна
перевищувати розміру цієї страхової суми.

9.6.4.При затримці Страхувальником строку сплати страхового платежу понад той, що,
встановлений договором страхування, цей договір страхування припиняє свою дію.

9.6.5.Сплата Страхувальником неповної суми страхового платежу у визначені
договором страхування строки тягне часткову відповідальність страховика на умовах,
зазначених Договором страхування.

9.6.6. Після виплати страхового відшкодування Страховик продовжує нести
відповідальність до кінця строку дії договору у розмірі різниці між визначеною в ньому
страховою сумою зроблених виплат страхового відшкодування. Якщо страхове
відшкодування виплачене у розмірі повної страхової суми, то дія Договору припиняється з
моменту виплати.

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.

10.1.Після настання страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний негайно, але в
будь-якому разі не пізніше ніж за 3 (три) робочих дня (за винятком вихідних святкових
днів), якщо інше не встановлено в Договорі страхування, повідомити про це Страховика або
його представника, способом, який зазначено у договорі страхування.

10.2. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником страховика про настання страхового
випадку останньому право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо не буде
доведено, що Страховику своєчасно стало відомо про настання страхового випадку або що
відсутність у страховика відомостей про це не могла вплинути на його обов'язки сплатити
страхове відшкодування.

10.3. При настанні страхового випадку, передбаченого договором страхування.
Страхувальник зобов'язаний вживати розумних, ефективних та посильних заходів в
обставинах, що склалися, для зменшення можливих збитків.

Витрати Страхувальника по зменшення 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.

10.4.Страховик звільняється від відшкодування збитків, якщо вони настали внаслідок
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того, що Страхувальник навмисно не вживав розумних та посильних заходів, щоб зменшити
можливі збитки.

10.5.Для виплати страхового відшкодування Страхувальник також надає Страховику
заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всіх документів, які
свідчать про настання страхового випадку і про розмір збитку:

• копію або оригінал договору страхування;

• копію або оригінал письмової гарантії (договору поруки);

• необхідні документи;
• копії листування між гарантом (поручителем), кредитом та (або) його боржником

(Страхувальником та іншими особами) по всіх угодах, які мають відношення до цього
страхового випадку;

• усі інші документи, які дають змогу встановити розміри збитків, які підлягають
відшкодування.

10.6. В разі настання страхового випадку Страхувальник також зобов’язаний, якщо це
передбачено договором страхування:

• негайно повідомити про те, що сталося, у відповідні органи;
• вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин та наслідків страхового випадку;
• по можливості сприяти Страховику в судовій справі про відшкодування збитків по

страховому випадку;
• 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;

• прийняти всі необхідні для вимагання з боржника несплачених в строк сум;
• надати по вимозі Страховика вільний доступ йому до документів, які мають, за

поглядом Страховика, значення для визначення обставин, характеру і розміру збитку;
• Страхувальник-кредитор повинен самостійно або на вимогу Страховика вжити всі

заходи та дії, які необхідні для здійснення права вимоги до боржника, аж до судового
переслідування.

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 цими Правилами.

11. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ПЕРЕЛІК
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА

РОЗМІР ЗБИТКІВ.

11.1. Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться
Страховиком згідно з Договором страхування на підставі заяви Страхувальника (його
правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) та страхового акта
(аварійного сертифіката), у формі, що визначається Страховиком, після отримання всіх
необхідних документів по страховому випадку та узгодження із всіма зацікавленими
особами 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, інших установах та організаціях, які володіють інформацією про
обставини страхового випадку, а також має право самостійно з'ясовувати причини та
обставини страхового випадку.

Підприємства, установи організації зобов'язані направляти відповіді Страховику на
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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. Розмір збитків, яких зазнав Страхувальник, встановлюється згідно з чинним
законодавством України.

Згідно з нормами чинного законодавства України під збитками розуміються;
• витрати, які особа, права якої були порушені, зробила або повинна зробити для

відновлення її порушених прав;
• втрати або пошкодження її майна (реальні збитки);
• неотриманний прибуток, який би отримала ця особа в разі звичайних умов, якби її

майно або права не були б порушені (втрачена вигода).
11.4.В разі настання страхового випадку визначений розмір збитків встановлюється

Страховиком за згодою з Страхувальником на підставі документів, отриманих від
Страхувальника, а також з урахуванням рішення суду (господарського суду), документів
правоохоронних, податкових, банківських органів, місцевих органів влади, висновків
експертів та спеціалізованих фірм, діючих на підставі ліцензій (юридичні, аудиторські,
консультаційні).

11.5. Остаточний розмір страхового відшкодування встановлюється після відрахування
із збитків франшизи (якщо вона передбачена в Договорі страхування), та сум, які надійшли
Страхувальнику від гаранта (поручителя) та (або) боржника після настання страхового
випадку.

11.6. Розмір страхового відшкодування також може бути зменшено на суму зустрічних
вимог контрагента Страхувальника, якщо він має право включати зустрічні вимоги в залік
своїх платіжних зобов'язань.

11.7. Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику або особі, призначеній
Страхувальником в Договорі страхування для його отримання.

11.8. Якщо в момент, коли настав страховий випадок, по відношенню до
Страхувальника діяли інші договорі страхування стосовно тих же ризиків гарантій (порук),
яка є предметом Договору страхування між Страховиком і Страхувальником, Страховик
виплачує відшкодування пропорційно в частині, яка припадає на його долю згідно з
принципом сприяння по сукупній відповідальності. При цьому загальна сума страхового
відшкодування, виплачена усіма страховиками цьому Страхувальнику, не може
перевищувати обсягу майнового збитку, який фактично завданий Страхувальнику.

11.9. Страхове відшкодування виплачується в тій валюті, яка передбачена Договором
страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.

12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ.

12.1. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 15
(п’ятнадцяти) робочих днів з дня прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

12.1.1. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування
приймається  Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання всіх
необхідних документів, передбачених договором страхування.

Період виплати розраховується з дати, що встановлена як дата платежу (виконання
робіт, надання послуг) згідно з Договором страхування і виданою письмовою гарантією
(договором порук), якщо заява про виплату страхового відшкодування і необхідні документи
поступили до Страховика протягом 10-ти робочих днів після дати, що встановлена, як дата
платежу (виконання робіт, надання послуг).

В будь-якому іншому випадку період виплати розраховується з дати находження
Страховику заяви про збиток і настання страхового випадку.

12.2. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в випадках,
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коли:
12.2.1.Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на користь якої укладено

Договір страхування, вчинено умисний злочин, що привів до страхового випадку.
12.2.2.Страхувальником або особою, на користь якої укладено Договір страхування,

вчинені навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена форма не
поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку,
в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я,
честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь
якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства
України.

12.2.3.Страхувальник не заявив, маючи на те можливість протягом 24 годин, якщо інше
вказано в договорі страхування, після одержання інформації про настання збитку
Страховику і в компетентні органи про даний страховий випадок: органи правопорядку,
пожежної охорони і інші, або цей факт не підтверджується даними органами.

12.2.4.Страхувальник не виконав своїх обов'язків по Договору страхування і згідно з
цими Правилами.

12.2.5.Страхувальник повідомив свідомо неправдиві відомості про предмет договору
страхування.

12.2.6.Cтрахувальник отримав повне відшкодування збитків за майновим страхуванням
від особи, винної у їх заподіянні.

12.2.7.Страхувальник не повідомив Страховика в строки, визначені згідно цих Правил і
Договору страхування, про настання страхового випадку без поважних на це причин або
створені страховикові перешкоди у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

12.2.8.Страхувальник не зробив відповідну заяву або повідомив неправильні відомості
по відношенню страхування, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику при
укладанні або в період дії страхування.

12.2.9.В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
12.3. Рішення про відмову в виплаті страхового відшкодування приймається

Страховиком в строк, не більший ніж 15 (п'ятнадцять) днів, якщо інше не передбачено
договором страхування, з дня представлення Страхувальником необхідних документів і
відомостей про обставини настання страхового випадку, і повідомляється Страхувальнику в
письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена
Страхувальником у судовому порядку.

12.4.Після   виплати   Страхувальнику   страхового   відшкодування   до   Страховика
надходять в межах виплаченої суми всі права вимоги Страхувальника до особи,
відповідальної за заподіяний збиток. Гарант (поручитель) відповідає по регресним вимогам
Страховика.

12.5.Якщо Страхувальник відмовиться від права вимоги, або здійснення таких буде з їх
вини неможливим, то Страховик у відповідному розмірі звільняється від обов'язку
виплатити страхове відшкодування, а якщо страхове відшкодування виплачено,
Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику отримане відшкодування.

12.6.Усі витрати, які Страхувальник або Страховик в разі здійснення прав вимоги до
винної сторони, гасяться в першочерговому порядку з сум, отриманих від винної сторони.

12.7.Будь-які суми, отримані Страхувальником або Страховиком від сторони,
розподіляються між ними в тій же пропорції, в якій кожна сторона брала участь у
відшкодуванні збитку згідно з цими Правилами.

13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

13.1. Спори, пов'язані із страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
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13.2. Вимоги  щодо страхових виплат пред’являються згідно з чинним законодавством
України.

13.3. Страховик має право вимагати повернення страхової виплати, якщо на те
виникнуть підстави, передбачені чинним законодавством.

13.4. Сторона, винна в невиконанні або в неналежному виконанні умов Договору
страхування, несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

14. ОСОБЛИВІ УМОВИ
14.1. Будь-які повідомлення приймаються Страховиком/Страхувальником лише в

письмовому вигляді (прийнятним є обмін повідомленнями із використанням факсимільного
зв'язку та електронної пошти з подальшим надсиланням оригіналів документів).

14.2. Якщо по факту, який став причиною настання страхового випадку, порушено
кримінальну справу чи розпочато судовий розгляд. Страховик має право відкласти строк
прийняття рішення про виплату страхового відшкодування до закінчення розслідування чи
судового розгляду, якщо інше не передбачено договором страхування.

14.3.Зміни та доповнення до цих Правил, у тому числі з метою розширення обсягу
відповідальності Страховика за Договором страхування, включаючи перелік предметів
договору страхування та страхових ризиків, реєструються в Державній комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України.






