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1. Загальні положення 
 

1.1.  Публічне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Дністер» (далі 

по тексту - Страховик) відповідно до цих Правил добровільного страхування фінансових 

ризиків (далі по тексту - Правила страхування) укладає договори добровільного страхування 

фінансових ризиків. 

Правила страхування розроблені відповідно до вимог Закону України “Про страхування”, 

інших нормативно-правових актів України та визначають загальні умови, порядок здійснення 

Страховиком добровільного страхування фінансових ризиків.  

Конкретні умови страхування визначаються при укладанні договорів добровільного 

страхування фінансових ризиків згідно із чинним законодавством України. 

           Умови, що містяться в цих Правилах можуть бути змінені (виключені або доповнені) 

за письмовою згодою Страховика та Страхувальника до настання страхового випадку, за 

умови, що такі зміни не суперечать чинному законодавству України. 

1.2. У цих Правилах страхування терміни вживаються у таких значеннях: 

Страхувальник - юридична особа, дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком 

Договір страхування.  

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

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

виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування Страхувальником, 

на користь якої укладено Договір страхування, а Страхувальник зобов’язується сплачувати 

страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору страхування. 

Вигодонабувач - це фізична або юридична особа, яка може зазнати збитків у результаті 

настання страхового випадку і призначена Страхувальником при укладенні Договору страхування 

для отримання страхових виплат (страхових відшкодувань). Призначений при укладанні Договору 

страхування Вигодонабувач може бути замінений Страхувальником до настання страхового 

випадку на іншу фізичну чи юридичну особу, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

Страхова виплата - це грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до 

умов Договору страхування при настанні страхового випадку.  

Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування 

зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 

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

Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 

Страховий тариф - це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений 

період страхування. 

Франшиза - це частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором 

страхування.  

 

2. Предмет Договору страхування 

 

2.1. Предметом Договору страхування, що укладається згідно із Правилами страхування, є 

майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані зі збитками при здійсненні Страхувальником 

або іншою особою, визначеною Страхувальником у Договорі страхування, господарської 

діяльності. 

2.2. Даний вид страхування передбачає обов’язок Страховика за встановлену Договором 

страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату 

страхового відшкодування відповідно до умов Договору страхування шляхом відшкодування   

Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником у Договорі страхування 

(Вигодонабувачу), збитку, понесеного ними внаслідок перерви в господарській діяльності, 

порушення договірних зобов’язань (невиконання або неналежне виконання контрагентом 

договірних зобов’язань перед Страхувальником), крім відшкодування збитків, передбачених  

страхуванням кредитів та страхуванням інвестицій. 

Умови добровільного страхування фінансових ризиків можуть передбачати страхування 
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на випадок завдання матеріального збитку Cтрахувальнику, іншій особі, визначеній у Договорі 

страхування (Вигодонабувачу), внаслідок припинення права власності на майно, неможливості 

здійснення подорожі (поїздки) з причин, визначених у Договорі страхування, непередбачених 

фінансових витрат [за винятком судових витрат і збитків, пов’язаних з втратою багажу під час 

подорожі (поїздки)] та фінансових збитків, пов’язаних із ризиками здійснення операцій з 

використанням платіжних карток. 

 

 3. Страхові ризики. Страхові випадки 
 

3.1. Страховий ризик - це певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка 

має ознаки ймовірності та випадковості настання. 

3.2. Страховими ризиками за цими Правилами страхування є: 

3.2.1. завдання Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування 

(Вигодонабувачу), збитків внаслідок перерви в господарській діяльності; 

3.2.2. завдання Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування 

(Вигодонабувачу), збитків внаслідок порушення договірних зобов’язань (невиконання або 

неналежного виконання контрагентом договірних зобов’язань перед Страхувальником); 

До страхових ризиків, страхових випадків за цими Правилами страхування не належать 

завдання внаслідок порушення договірних зобов’язань (невиконання, неналежного виконання 

контрагентом договірних зобов’язань) збитків, передбачених страхуванням кредитів (завдання 

збитків внаслідок непогашення або неповного погашення позичальником суми кредиту та/або 

відсотків за кредит у зв’язку з невиконанням, неналежним виконанням позичальником зобов’язань 

за відповідним договором) і збитків, передбачених страхуванням інвестицій (завдання збитків 

при здійсненні інвестиційної діяльності внаслідок втрати інвестицій або їх частини, неотримання 

інвестиційного доходу з будь-яких причин); 

3.2.3. завдання Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування 

(Вигодонабувачу), збитків внаслідок припинення права власності на майно; 

3.2.4. завдання Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування 

(Вигодонабувачу), збитків внаслідок неможливості здійснення подорожі (поїздки) з причин, 

визначених у Договорі страхування; 

3.2.5. завдання Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування 

(Вигодонабувачу), збитків внаслідок непередбачених фінансових витрат [за винятком судових 

витрат і збитків, пов’язаних із втратою багажу від час подорожі (поїздки)]; 

3.2.6. завдання Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування 

(Вигодонабувачу), збитків, пов’язаних із ризиками здійснення операцій з використанням 

платіжних карток.  

3.3. Страховими випадками є події, зазначені в пункті 3.2. даних Правил страхування, 

передбачені Договором страхування, які настали в період дії Договору страхування, 

підтверджені документально і не підпадають під виключення і обмеження передбачені 

Договором страхування та/або даними Правилами страхування і з настанням яких виникає 

обов’язок Страховика здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій третій особі. 

3.4. На вибір Страхувальника та за згодою Страховика Договір страхування може 

бути укладено стосовно одного чи декількох ризиків, передбачених пункті 3.2. даних Правил 

страхування. 

 

4. Виключення зі страхових випадків і обмеження страхування 
 

4.1. Страхуванню за цими Правилами страхування не підлягають: 

- ризик завдання збитків внаслідок непогашення, неповного погашення позичальником 

суми кредиту та/або відсотків за кредит у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням 

позичальником зобов’язань за відповідним договором; 

- ризик завдання збитків при здійсненні інвестиційної діяльності внаслідок втрати 

інвестицій або їх частини, неотримання інвестиційного доходу з будь-яких причин; 

- ризик завдання збитків, понесених у зв’язку з непередбачуваними судовими витратами; 

- ризик завдання збитків, пов’язаних із втратою багажу від час подорожі (поїздки). 
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4.2. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не є страховими випадками 

події, що сталися внаслідок: 

- впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного забруднення; 

- конфіскації, реквізиції, націоналізації; 

- дії обставин, про які Страхувальник знав або повинен був знати, але не вжив усіх від 

нього залежних заходів для запобігання настання страхового випадку. 

4.3. Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення зі страхових 

випадків та обмеження страхування, які не суперечать чинному законодавству України.  

 

5. Порядок визначення розмірів страхових сум. Страхові тарифи 
 

5.1. Розмір страхової суми визначається під час укладання Договору страхування чи 

внесенні змін до Договору страхування за домовленістю між Страхувальником і Страховиком.  

Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових 

випадків, Договору страхування вцілому. 

5.2. Розмір страхового тарифу визначається згідно із Страховими тарифами за договорами 

добровільного страхування фінансових ризиків (додаток № 1 до цих Правил страхування) з 

урахуванням факторів, що мають значення для оцінки страхового ризику. 

5.3. Розмір страхового платежу визначається залежно від розміру страхової суми та 

страхового тарифу. 

Страховий платіж сплачується шляхом безготівкового перерахування на поточний 

рахунок Страховика або готівкою у касу Страховика в порядку, визначеному Договором 

страхування. 

5.4. Договором страхування може бути передбачена франшиза, розмір якої визначається 

за домовленістю між Страхувальником і Страховиком при укладанні Договору страхування чи 

внесення змін до Договору страхування. 

 

6. Порядок укладення Договору страхування. Строк і місце дії Договору страхування 

 

6.1. Договір добровільного страхування фінансових ризиків укладається на строк 1 (один) 

рік, якщо інше не передбачене Договором страхування. 

6.2. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову 

заяву за встановленою Страховиком формою або іншим чином заявляє про свій намір укласти 

Договір страхування. При укладанні Договору страхування Страховик має право запросити у 

Страхувальника баланс чи довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською 

фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки страхового ризику. 

Факт укладання Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом 

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

6.3. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.  

6.4. Договір страхування діє на території України, якщо інше не передбачене Договором 

страхування. 

6.5. Будь-які зміни до Договору страхування вносяться лише за згодою Страховика та 

Страхувальника. Про намір внести зміни до Договору страхування відповідна Сторона повинна 

письмово повідомити іншу Сторону не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до бажаної 

дати внесення змін, якщо інший порядок внесення змін не передбачений Договором 

страхування. 

Зміни до Договору страхування оформлюються шляхом підписання Страхувальником 

і Страховиком додаткової угоди до Договору страхування. 

 

7. Права та обов’язки Сторін 

 

7.1. Страхувальник має право: 

7.1.1. при укладанні Договору страхування призначити Вигодонабувача та до настання  
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страхового випадку замінювати Вигодонабувача, якщо інші умови не передбачені Договором 

страхування; 

7.1.2. ознайомитись з умовами та Правилами страхування; 

7.1.3. у разі настання страхового випадку отримати страхову виплату в порядку та на 

умовах, визначених Договором страхування; 

7.1.4. достроково припинити дію Договору страхування в порядку, передбаченому цими 

Правилами страхування та/або Договором страхування та/або чинним законодавством 

України; 

7.1.5. ініціювати внесення змін до Договору страхування.  

7.2. Страхувальник зобов’язаний: 

7.2.1. своєчасно вносити страхові платежі; 

7.2.2. при укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі 

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

інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; 

7.2.3. при укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні 

договори страхування щодо предмету Договору страхування; 

7.2.4. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 

настання страхового випадку; 

7.2.5. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений 

умовами Правил страхування та/або Договору страхування. 

7.3. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та 

обов’язки Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України.  

7.4. Страховик має право: 

7.4.1. перевіряти інформацію, надану Страхувальником для оцінки страхового ризику; 

7.4.2. робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, до правоохоронних 

органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють 

інформацією про обставини страхового випадку, самостійно з’ясовувати причини, обставини 

страхового випадку; 

7.4.3. відмовити у страховій виплаті за наявності підстав, передбачених цими Правилами 

страхування та/або Договором страхування та/або чинним законодавством України; 

7.4.4. достроково припинити дію Договору страхування в порядку, передбаченому цими 

Правилами страхування та/або Договором страхування та/або чинним законодавством 

України. 

7.5. Страховик зобов’язаний: 

7.5.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 

7.5.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, 

вжити заходів для оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової 

виплати; 

7.5.3. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату в передбачений 

Договором страхування строк.  

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати 

шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами 

Договору страхування; 

7.5.4. відшкодувати понесені Страхувальником при настанні страхового випадку витрати 

щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування; 

7.5.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий 

ризик, переукласти з ним Договір страхування; 

7.5.6. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, 

крім випадків, передбачених чинним законодавством України. 

7.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та 

обов’язки Страховика, що не суперечать чинному законодавству України. 
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8. Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку 

 

8.1. У разі настання страхового випадку Страхувальник, Вигодонабувач зобов’язані: 

8.1.1. вжити всіх можливих заходів щодо запобігання чи зменшення збитків; 

8.1.2. протягом 2 (двох) робочих днів, якщо інший строк не передбачений Договором 

страхування, письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку;  

8.1.3. надати Страховику передбачені Правилами страхування, Договором страхування 

документи, що підтверджують факт настання, причини, обставини страхового випадку, розмір 

завданих збитків. 

8.1.4. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші дії 

Страхувальника, Вигодонабувача у разі настання страхового випадку за умови, що такі дії не 

суперечать чинному законодавству України. 

 

9. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку, розмір збитків. 

Порядок і умови здійснення страхових виплат. Порядок визначення розмірів страхових 

виплат. Строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових 

виплат 

 

9.1. Для підтвердження настання страхового випадку, розміру завданих збитків та для 

одержання страхової виплати Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний надати 

Страховику наступні документи:  

- письмове повідомлення про настання страхового випадку; 

- примірник Договору страхування; 

- документ, що посвідчує особу Страхувальника - фізичної особи, Вигодонабувача та 

одержувача  страхової виплати - фізичної особи (паспорту громадянина України тощо);  

- документи, що підтверджують настання страхового випадку (завдання Страхувальнику, 

іншій особі, визначеній у Договорі страхування (Вигодонабувачу), збитків внаслідок перерви в 

господарській діяльності, порушення договірних зобов’язань, припинення права власності на 

майно, неможливості здійснення подорожі (поїздки) з причин, визначених у Договорі 

страхування, непередбачених фінансових витрат, збитків, пов’язаних із ризиками здійснення 

операцій з використанням платіжних карток); 

- документи, що підтверджують розмір завданих внаслідок настання страхового випадку 

збитків; 

- письмова заява про здійснення страхової виплати; 

- інші документи передбачені Договором страхування. 

9.2. Рішення про здійснення страхової виплати чи відмову в здійсненні страхової виплати 

приймається Страховиком протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня одержання 

Страховиком усіх документів, що підтверджують настання страхового випадку, розмір 

завданих збитків, якщо інший строк не встановлений в Договорі  страхування. 

Рішення про відмову в здійсненні страхової виплати повідомляється Страхувальнику в 

письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 10 (десяти) робочих днів з дня 

прийняття Страховиком такого рішення.                       

9.3. Страхова виплата здійснюється Страховиком згідно із Договором страхування на 

підставі заяви Страхувальника (Вигодонабувача) та складеного Страховиком страхового акту 

протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття Страховиком рішення про здійснення 

страхової виплати. 

Страхова виплата здійснюється Страховиком згідно із Договором страхування на підставі 

заяви Страхувальника (Вигодонабувача) шляхом безготівкового перерахування з поточного 

рахунку Страховика або видачі готівки з каси Страховика. Днем здійснення страхової виплати 

вважається день списання грошових коштів (страхової виплати) з поточного рахунку Страховика 

або день видачі готівки (страхової виплати) з каси Страховика.   

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші строки прийняття рішення 

про здійснення страхової виплати чи відмову в здійсненні страхової виплати, строк здійснення 
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страхової виплати та строк повідомлення Страхувальника про відмову в здійсненні страхової 

виплати за умови, що це не суперечить чинному законодавству України.  

9.4. Розмір страхової виплати визначається Страховиком у межах страхової суми, виходячи 

з розміру завданих збитків, за вирахуванням встановленої Договором страхування франшизи, 

а також компенсацій завданих збитків, отриманих Страхувальником (Вигодонабувачем) від 

осіб, відповідальних за завдані збитки. 

9.5. Страхова виплата не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав  

Страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено Договором 

страхування. 

 

10. Причини відмови в здійсненні страхової виплати 

 

10.1. Підставою для відмови Страховика в здійсненні страхової виплати є: 

- навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, 

спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані 

з виконанням ними громадянського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без 

перевищення її меж), або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. 

Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, 

встановлюється відповідно до чинного законодавства України; 

- вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на користь якої 

укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 

- подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору 

страхування або про факт настання страхового випадку; 

- отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх 

заподіянні;  

- несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без 

поважних на це причин, або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру 

та розміру збитків; 

- інші випадки, передбачені чинним законодавством України. 

10.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови 

у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить чинному законодавству України.  

 

11. Умови припинення дії Договору страхування 

 

11.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а 

також у разі: 

11.1.1. закінчення строку дії Договору страхування; 

11.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

11.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором 

страхування строки. При цьому дія Договору страхування і страхового захисту припиняється 

з 24 годин 00 хвилин дати, що зазначена як дата сплати страхового платежу (його частини), та 

відновлюється з 00 годин 00 хвилин дати, наступної за датою сплати зазначеного страхового 

платежу (його частини). Датою сплати страхового платежу (його частини) визнається дата 

надходження коштів на розрахунковий рахунок або в касу Страховика; 

11.1.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи чи смерті Страхувальника - фізичної 

особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України “Про 

страхування”; 

11.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України; 

11.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 

11.1.7. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України; 

11.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші випадки 

припинення дії Договору страхування, якщо це не суперечить чинному законодавству України. 

11.3. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника чи Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.  
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11.4. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона 

зобов’язана повідомити іншу Сторону не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати 

припинення дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

11.5. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою 

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

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

визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені 

за Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком 

умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові 

платежі повністю. 

11.6. У разі дострокового припинення дії 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 страхування, з 

вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового 

тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим Договором страхування. 

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

безготівковій формі, за умови дострокового припинення дії Договору страхування. 

     11.8. В особливих випадках (крім випадків дострокового припинення дії Договору 

страхування за вимогою Страхувальника, що обумовлена порушенням Страховиком умов 

Договору страхування) Страховик, при розрахунку страхового платежу, що підлягає 

поверненню Страхувальнику у разі дострокового припинення дії Договору страхування, має 

право зменшити розмір нормативних витрат на ведення справи або не вираховувати 

нормативні витрати на ведення справи. 

 

12. Порядок вирішення спорів 

 

12.1. Будь-які спори, пов’язані з укладанням, виконанням, припиненням дії договорів 

добровільного страхування фінансових ризиків вирішуються шляхом переговорів, а в разі 

неможливості вирішити спір шляхом переговорів - у передбаченому чинним законодавством 

України порядку. 

 

13. Право вимоги 

 

13.1 До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, в межах фактичних 

затрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала страхове 

відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток. 

13.2. Якщо Страхувальник, або інша особа, що одержала страхове відшкодування, 

вiдмовляться вiд таких прав, або здiйснення цих прав виявиться неможливим по їх винi, то 

Страховик звiльняється вiд обов'язку виплачувати страхове вiдшкодування в розмiрi, 

вiдповiдному збитку, нанесеному Страховику вищевказаними дiями. У випадку, якщо 

виплата страхового вiдшкодування вже проведена, Страхувальник зобов'язаний повернути 

Страховику вiдповiдну цьому збитку суму страхового відшкодування протягом 10 (Десяти) 

робочих днів з моменту виставлення Страховиком відповідної письмової вимоги. 

13.3. Для реалізації Страховиком права вимоги, Страхувальник зобов’язаний до 

отримання страхового відшкодування передати Страховику всі наявні в нього документи і 

докази та виконати всі дії, необхідні для реалізації Страховиком права вимоги. 

 

14. Особливі умови 

 

14.1. Ці Правила страхування вважаються чинними з дня їх реєстрації у Національній 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

14.2. Договором страхування можуть бути передбачені інші особливі умови страхування, 

що не суперечать чинному законодавству України.  
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Додаток № 1 

до Правил добровільного 

страхування фінансових ризиків 

(нова редакція) № 1 

від 14 січня 2017 року 

 

 

Страхові тарифи  

за договорами добровільного страхування фінансових ризиків 

1. Базові страхові тарифи: 
 

№ 

з/п 
Страховий ризик 

Базовий страховий 

тариф, % від 

страхової суми 

1 

Завдання Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі 

страхування (Вигодонабувачу), збитків внаслідок перерви в 

господарській діяльності 

2,5 

2 

Завдання Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі 

страхування (Вигодонабувачу), збитків внаслідок порушення 

договірних зобов’язань (невиконання або неналежного виконання 

контрагентом договірних зобов’язань перед Страхувальником) 

4,0 

3 

Завдання Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі 

страхування (Вигодонабувачу), збитків внаслідок припинення 

права власності на майно 
2,0 

4 

Завдання Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі 

страхування (Вигодонабувачу), збитків внаслідок неможливості 

здійснення подорожі (поїздки) з причин, визначених у Договорі 

страхування 

1,5 

5 

Завдання Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі 

страхування (Вигодонабувачу), збитків внаслідок непередбачених 

фінансових витрат [за винятком судових витрат і збитків, 

пов’язаних із втратою багажу від час подорожі (поїздки)] 

1,0 

6 

Завдання Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі 

страхування (Вигодонабувачу), збитків, пов’язаних із ризиками 

здійснення операцій з використанням платіжних карток 
0,5 

 

2. У разі укладання договору страхування на строк менше 1 (одного) року до базового 

страхового тарифу застосовуються наступні коефіцієнти: 
 

Строк дії договору 

страхування, місяці 

менше 

місяця 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коефіцієнт, % від 

базового страхового 

тарифу 

15 30 35 45 50 55 65 70 80 85 90 95 

 

3. У залежності від факторів, що впливають на оцінку страхового ризику, кінцевий розмір 

страхового тарифу додатково корегується за допомогою підвищувальних (від 1,01 до 10,0) і 

понижуючих (від 0,99 до 0,01) коефіцієнтів.  

4. Норматив витрат на ведення справи врахований при розрахунку страхових тарифів 

складає 40 %. 

 

Актуарій  _____________  Клименко Юлія Володимирівна 

(Свідоцтво № 01-018 від 19.11.2015 р.) 


