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1. Загальні положення 

 
1.1 На підставі Закону України “Про страхування” від 07.03.96 № 85/96-ВР та цих Правил 
Акціонерне товариство закритого типу “Страхова компанія Азов” (далі Страховик) укладає з 
юридичними особами та дієздатними громадянами (далі Страхувальники) Договори 
добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за 
непогашення кредиту) (далі Договори страхування). 
 
1.2 Основні визначення, що використовуються в цих Правилах. 

 
Вигодонабувач – юридична особа або дієздатний громадянин, який визначений у договорі 
страхування як одержувач страхового відшкодування при настанні страхового випадку. 
 
Втрата фінансових коштів та прибутків - повна чи часткова несплата платежів щодо 
повернення кредиту та несплата відсотків за користування кредитом згідно з умовами 
кредитного договору 
 
Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою 
Страховик бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку здійснити виплату 
страхового відшкодування Страхувальнику чи іншій особі (Вигодонабувачу), визначеній у 
Договорі страхування Страхувальником і на користь якої укладено Договір страхування, а 
Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати 
інші умови Договору страхування. 
 
Кредит – кошти, які надаються для використання юридичним та фізичним особам на умовах 
строковості, зворотності, платності. 
 
Кредитор – банк або інша фінансова установа, яка надає кредит згідно з чинним 
законодавством. 
 
Ліміт (межа) відповідальності – максимальна відповідальність Страховика, що випливає з 
умов Договору страхування. 
 
Позичальник – дієздатний громадянин чи юридична особа, яка отримує кредити у Кредитора, 
для цільового використання, на  умовах кредитних договорів. 
 
Потенційний страховий випадок (потенційна страхова подія) – будь-яка подія, про яку стає 
відомо Страхувальникові, і яка може призвести до страхового випадку, зокрема прострочення 
оплати кредиту та відсотків за користування ним.   
 
Страхова премія (внесок) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести 
Страховику згідно з Договором страхування. 
 
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування 
зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 
 
Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах 
страхової суми, відповідно до умов Договору страхування, при настанні страхового випадку. 
 
Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, що відбулася і з настанням 
якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування 
Страхувальнику або іншій третій особі. 
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Страховий Поліс (Сертифікат) – документ, що є формою Договору страхування та 
підтверджує факт укладання Договору страхування.. 
 
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування, і яка має ознаки 
ймовірності та випадковості настання. 
 
Страховий тариф – ставка страхової премії з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування. 
 
Страховик – АТЗТ «Страхова компанія Азов», яке здійснює страхування та бере на себе 
зобов’язання виплатити страхове відшкодування при настанні страхового випадку, 
передбаченого Договором страхування.  
 
Страхувальник – юридична особа або дієздатний громадянин, який уклав із Страховиком 
Договір страхування і сплатив страхову премію відповідно до умов Договору страхування. 
 
Франшиза – частина суми збитку, яка не відшкодовується Страховиком згідно з Договором 
страхування. 
 
Франшиза безумовна - мінімальний розмір збитку, після якого настає вiдповiдальнiсть 
Страховика з виплати страхового відшкодування. 
 
Франшиза умовна – мінімальний розмір збитку, при якому: 
а) Страховик звільняється від відповідальності за відшкодування збитку, якщо розмір 
останнього не перевищує розміру умовної франшизи; 
б) Страховик повністю відшкодовує збиток, якщо його розмір перевищує розмір умовної 
франшизи. 
  

2. Об’єкт страхування 
2.1. Об’єктом страхування згідно з цими Правилами є майнові інтереси, що не суперечать 

законодавству України, пов’язані: 
 
2.1.1. з володінням, користуванням і розпорядженням грошовими коштами або 

матеріальними цінностями, а саме, майнові (фінансові) інтереси 
Страхувальника/Кредитора, пов’язані з понесеними ним збитками та іншими 
витратами, які виникли  внаслідок невиконання (неналежного виконання) 
договірних зобов’язань Позичальниками, які отримали кредити у Кредитора, за 
договорами кредиту; 

 
2.1.2.  з відшкодуванням Страхувальником/Позичальником заподіяної ним Кредитору 

шкоди у зв’язку із невиконанням Страхувальником/Позичальником своїх 
зобов’язань перед Кредитором за договором кредиту щодо погашення суми 
наданого кредиту у повному обсязі та у встановлений строк.     

 
3.  Порядок визначення розмірів страхових сум, ліміту відповідальності  

 та розмірів страхового відшкодування 
 3.1. Розмір страхової суми встановлюється у Договорі страхування за домовленістю між 
Страхувальником і Страховиком на підставі розміру кредитних зобов’язань між Кредитором та 
Позичальником або передбачуваного розміру збитків. 
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 3.2   За Договором страхування в межах страхової суми можуть бути встановлені ліміти 
відповідальності Страховика щодо сплати страхових відшкодувань на кожний окремий 
страховий випадок та/або на окремі витрати згідно з умовами Договору страхування. Розміри 
лімітів відповідальності можуть бути встановлені як у відсотках від страхової суми, так і в 
абсолютному грошовому вираженні. 
 

3.3. За згодою сторін у Договорі страхування може бути встановлена безумовна чи 
умовна франшиза. В Договорі страхування франшиза може встановлюватися по кожному 
страховому випадку. Якщо настає декілька страхових випадків, франшиза вираховується по 
кожному з них, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 
3.4. Франшиза може встановлюватися: 

 
 а) у відсотках від страхової суми (може становити від 0 до 50 %); 

 
 б) в абсолютному грошовому вираженні; 
 
 в) у відносних одиницях від розміру збитку. 
 

4.  Страхові ризики 
4.1. Страховими ризиками за даними Правилами слід вважати:  
 

4.1.1. згідно з пп.2.1.1. цих Правил – збитки Страхувальника/Кредитора, пов’язані з 
втратою ним фінансових коштів та прибутків внаслідок невиконання або 
неналежного виконання Позичальником своїх договірних зобов’язань, 
зазначених в договорах кредиту та всіх додатках до них, укладених між 
Кредитором та Позичальниками; 

 
4.1.2. згідно з пп.2.1.2. цих Правил – настання відповідальності 

Страхувальника/Позичальника за збитки, спричинені ним Кредитору 
внаслідок невиконання Страхувальником/Позичальником перед Кредитором 
своїх договірних зобов’язань, зазначених в договорах кредиту та всіх 
додатках до них, укладених між Кредитором та Позичальниками. 

 
4.2. Страховими випадками за даними Правилами слід вважати:  

 
      4.2.1.  згідно з пп.2.1.1. цих Правил – повна чи часткова несплата Позичальником 

платежів щодо повернення кредиту та повна чи часткова несплата ним 
відсотків за користування кредитом згідно з умовами договору про надання 
кредиту в передбачені Договором страхування строки; 

 
    4.2.2. згідно з пп.2.1.2. цих Правил – настання відповідальності 

Страхувальника/Позичальника за повну чи часткову несплату ним платежів 
щодо повернення кредиту та повну чи часткову несплату відсотків за 
користування кредитом згідно з умовами договору про надання кредиту в 
передбачені Договором страхування строки. 

 
4.3. Страховим випадком визнаються події, що відбулися протягом строку дії Договору 

страхування.  
 
4.4. Перелік страхових випадків визначається в Договорі страхування. 

 
 



 

 4 

5.  Виключення із страхових випадків та обмеження страхування 
5.1 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, дане страхове покриття не 

поширюється на: 
 

5.1.1     Виключення комп’ютерних ризиків. 
Страховик не несе  відповідальності за збитки будь-якого роду, що прямо чи 
побічно, в цілому або частково виникають або  викликані: 

 
а) нецільовим використанням Інтернету або подібного засобу зв’язку; 
 
б) будь-якою електронною передачею даних або іншої інформації; 
 
в) будь-яким комп’ютерним вірусом або подібними проблемами; 
 
г) нецільовим використанням Інтернет-адреси, Web-сторінки або схожого 

інформаційного ресурсу; 
 
ґ)  будь-якими даними або іншою інформацією, що була відправлена на 

Web-сторінку або схожий інформаційний ресурс; 
 

д) будь-якою втратою або пошкодженням комп’ютерної системи, 
включаючи, але не обмежуючи пошкодження твердого диску та 
програмного забезпечення (якщо такі пошкодження не викликані 
землетрусом, пожежею, повінню, ураганом); 

 
е) функціонуванням або поганим функціонуванням Інтернету або схожого 

засобу зв’язку або Інтернет-адреси, Web-сторінки або подібного 
інформаційного ресурсу (якщо таке погане функціонування не викликано 
землетрусом, пожежею, повінню, ураганом);     

    
є) будь-яким порушенням, не залежно навмисним або ненавмисним, будь-

яких прав на інтелектуальну власність (включаючи та не обмежуючись 
торговельними знаками, авторськими правами або патентами). 

  
5.1.2      Страхування кредитних і фінансових гарантій. 
З даного страхування виключається страхування кредитних та фінансових гарантій, 
а також Страховик не буде нести відповідальності за побічні збитки будь-якого 
характеру, включаючи неустойки, збитки внаслідок прострочень, порушення 
строків, припинення Договору.  

  
5.1.3      Виключення військових та пов’язаних з ними ризиків. 
Дане страхування не поширюється на будь-яку втрату або збиток, що прямо чи 
побічно викликані, відбулися через або внаслідок війни, вторгнення, дій зовнішніх 
ворогів, військових дій або військових операцій (незалежно від того оголошено про 
війну чи ні), громадянської війни, заколоту, громадянського хвилювання, що 
набувають масштабів народного повстання, бунту, революції, страйку, локауту, 
військового повстання або заколоту, бунту, революції, дії військової або узурпованої 
влади, закону військового часу або грабежу або крадіжки, пов’язаної з введенням 
закону військового часу, а також конфіскації, націоналізації, реквізиції, зруйнування 
або шкоди, заподіяної майну будь-якою урядовою, громадською або місцевою 
владою або за ії наказом, або ж будь-якої дії або умови, характерної для будь-чого 
зазначеного вище. 
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Дане страхування також не поширюється на втрату або збиток, що прямо чи побічно 
викликані, відбулися через або внаслідок дії будь-якої особи або групи осіб, які 
діють від імені або у зв’язку з будь-якою організацією, метою якої є повалення або 
впливання де-юре або де-факто на уряд шляхом терористичних або інших 
насильницьких заходів. 

 
5.1.4      Виключення ризиків тероризму. 
Дія даного страхування не поширюється на збитки, пошкодження або витрати будь-
якого роду, що прямо чи побічно викликані, є наслідком або відбулися у зв’язку з 
будь-яким терористичним актом не залежно від будь-якої іншої причини або подій, 
що відбулися одночасно або в будь-якій іншій черговості із збитком. 

 
Для розуміння даного виключення «Терористичний акт» – дія, що включає у себе, 
але не обмежує застосування сили або насильства та/або загрозу застосування сили 
або насильства особою, або групою осіб не залежно від того, чи діють вони 
самостійно чи представляють або пов’язані з будь-якою(-ими) організацією(-ями) 
або урядом, що здійснюється в політичних, релігійних, ідеологічних або схожих 
цілях, що включають намір впливати на будь-який уряд та/або для настрашки 
суспільства або його частини. 
 
Дане виключення поширюється на збиток, пошкодження, витрати будь-якого 
походження, що прямо чи побічно викликані, є наслідком або відбулися у зв’язку з 
будь-якою дією взяття під контроль, запобігання, стримування або будь-якою іншою 
дією, пов’язаною з будь-яким терористичним актом. 
 

5.2. Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, за цими Правилами не визнаються 
страховими випадками та не підлягають відшкодуванню збитки, заподіяні внаслідок: 

5.2.1 подій та/або їх наслідків, які були відомі Страхувальнику на початок дії 
Договору страхування, або Страхувальник повинен був передбачити, що 
вони можуть призвести до страхового випадку; 

 
5.2.2 свідомо або несвідомо непрофесiйно складених умови договору кредиту; 

 
5.2.3 невиконання чи не належного виконання Страхувальником зобов'язань, 

покладених на нього Договором страхування, або недотримання 
Страхувальником вимог чинного законодавства, порушення яких призвело 
до настання страхового випадку чи визначено як злочин; 

 
5.2.4 невиконання або неналежного виконання Страхувальником/Кредитором 

своїх зобов'язань щодо Позичальника; 
 

5.2.5 халатного ставлення робітників Страхувальника/Кредитора до службових 
обов’язків, а також скоєння навмисного злочину (протиправних діянь, 
адміністративних правопорушень) робітниками 
Страхувальника/Кредитора,  що призвело до настання страхового випадку 
або мало відношення до страхового випадку; 

 
5.2.6 зміни умов договору кредиту без погодження зі Страховиком; 

 
5.2.7 встановлення судовими або слідчими органами факту змови між 

Кредитором та Позичальником щодо непогашення кредиту та/або 
процентів за користування ним. 
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5.3. Договором страхування можуть передбачатися інші виключення із страхових 
випадків та обмеження страхування, які не суперечать чинному законодавству України. 

 
6.  Строк та місце дії Договору страхування 

 6.1. Договір страхування може бути укладений на будь-який строк, за домовленістю між 
Страхувальником і Страховиком, але з урахуванням строку дії договору кредиту, укладеним 
між Кредитором і Позичальником. 
 

6.2. Дія Договору страхування поширюється на територію України, якщо інше не 
передбачено Договором страхування.  

 
7.  Порядок укладення Договору страхування 

 7.1. Страхування здійснюється на підставі Договору страхування, укладеного між 
Страховиком і Страхувальником. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає 
Страховику письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє 
про свій намір укласти Договір страхування, з наданням необхідної інформації, визначеної за 
домовленістю сторін. 
 
 7.2.  На підставі наданої Страхувальником згідно з п.7.1. цих Правил інформації 
Страховик: 
 

- узгоджує заходи щодо зниження ступеня ризику та, в разі необхідності, розглядає 
питання про внесення особливих умов до Договору; 

 
- приймає рішення щодо укладення Договору страхування або щодо відмови в його 

укладанні. 
 
 7.3 Під час укладання Договору страхування Страхувальник повинен повідомити 
Страховику про всі відомі йому обставини, що суттєво впливають на визначення ймовірності 
настання страхового випадку і розмірів можливих збитків. Страхувальник несе відповідальність 
за достовірність і повноту даних, наданих Страховику. 
 

7.4 Під час дії Договору страхування Страхувальник повинен у встановлені в Договорі 
строки інформувати Страховика про будь-які суттєві зміни обставин, наданих під час 
підписання Договору, що стали йому відомі в період дії Договору страхування, згідно з 
пунктом 8.3.2 цих Правил. 

 
7.5. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не узгоджено в Договорі страхування. Договором страхування може бути 
передбачено, що, якщо страховий випадок настав до сплати Страхувальником страхової премії 
у повному обсязі, та розмір страхового відшкодування дорівнює чи перевищує розмір страхової 
премії, що має бути сплачена Страхувальником, Страховик має право утримати несплачену 
страхову премію із суми страхового відшкодування, що належить до сплати Страхувальнику. 
 

7.6. Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, днем сплати страхової премії 
або її страхових внесків вважається: 

 
- день сплати страхової премії в касу банку або день передачі страхової премії 

представнику Страховика - при оплаті страхової премії готівкою, що підтверджується 
видачею Страхувальнику відповідної квитанції; 
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- день списання суми страхової премії з поточного рахунку при сплаті страхової премії 
в безготівковій формі, що підтверджується банківською випискою. 

 
7.7.  Конкретні терміни і порядок сплати страхових внесків вказуються в Договорі 

страхування. 
 

7.8. Дія Договору страхування закінчується о 24-00 годині за Київським часом того дня, 
який вказано в Договорі страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
 

7.9. Факт укладання Договору страхування може підтверджуватися видачею 
Страховиком Страхувальнику страхового Поліса (Сертифікату). У випадку втрати 
Страхувальником під час дії Договору страхування Поліса (Сертифікату) йому видається (на 
підставі письмової заяви Страхувальника) дублікат страхового Поліса (Сертифікату). Після 
видачі дублікату втрачений страховий Поліс (Сертифікат) вважається недійсним і виплати 
страхового відшкодування за ним не здійснюються. 

 
7.10. Сторони за взаємною згодою можуть приймати додаткові умови страхування. 

 
7.11. Якщо інше не обумовлено Договором страхування, всі зміни та доповнення до 

умов Договору страхування вносяться за домовленістю сторін на підставі письмової заяви 
однієї із сторін протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заяви іншою стороною. 
Такі зміни умов Договору страхування оформлюються Додатковою угодою у двох 
примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з сторін. Такі 
Додаткові угоди стають невід’ємною частиною Договору страхування, вступають в силу з 
моменту підписання та діють протягом строку дії зазначеного Договору страхування, якщо 
інше не обумовлено в Договорі страхування. До отримання оригіналів факсимільні копії 
Додаткових угод, підписані сторонами та скріплені печатками сторін, мають силу оригіналів. 

 
7.12. Якщо одна із сторін не згодна на внесення змін та доповнень до умов Договору 

страхування, в п’ятиденний строк вирішується питання про дію Договору страхування на 
попередніх умовах або про припинення дії Договору, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. При цьому, у випадку прийняття Сторонами рішення про припинення дії 
Договору, Страховик в 30-ти денний строк повертає Страхувальнику сплачену ним страхову 
премію за період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з вирахуванням 
нормативних витрат на ведення справи, визначених у Додатку  № 1 до цих Правил, фактичних 
виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором 
страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
 

7.13. При достроковому припиненні Договору страхування не допускається повернення 
коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі. 
 

8   Права та обов'язки сторін 
 

8.1    Страховик зобов’язаний: 
  

8.1.1 ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 
 

8.1.2 протягом 2-х робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 
своєчасної виплати страхового відшкодування; 

 
8.1.3 при настанні страхового випадку, за умови подання Страхувальником всіх 

оформлених належним чином документів, передбачених Договором 
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страхування, та таких, що вимагає Страховик, здійснити виплату страхового 
відшкодування у передбачений Договором термін. Страховик несе майнову 
відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом 
сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається 
умовами Договору страхування; 

 
8.1.4 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 

випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено 
Договором страхування, але ні за яких обставин розмір такого 
відшкодування не повинен перевищувати страхову суму за Договором 
страхування або відповідного ліміту відповідальності, встановленого в 
Договорі страхування; 

 
8.1.5 за заявою Страхувальника, у випадку здійснення ним заходів, що зменшили 

страховий ризик, переукласти або внести зміни в Договір страхування з 
урахуванням цих обставин; 

 
8.1.6 тримати у таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за 

винятком випадків, передбачених законодавством України. 
 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші обов’язки 
Страховика. 

 
8.2    Страховик має право: 

 
8.2.1   перевіряти достовірність пред’явлених Страхувальником відомостей про 

об’єкт страхування; 
 

8.2.2   під час дії Договору страхування перевіряти дотримання 
Страхувальником/Кредитором та його співробітниками інструкцій та 
положень, що регулюють їхню діяльність, та виконання ними умов цих 
Правил і Договору страхування; 

 
8.2.3 під час дії Договору страхування перевіряти виконання Страхувальником 

умов цих Правил і Договору страхування; 
 
8.2.4 при настанні страхового випадку давати інструкції, спрямовані на 

зменшення збитків, що є обов’язковими для Страхувальника;  
 

8.2.5 при необхідності направляти запити до компетентних органів щодо надання 
відповідних документів та інформації, що підтверджує факт і причини 
настання страхових випадків; 

 
8.2.6 самостійно з’ясовувати причини і обставини страхових випадків; 
 
8.2.7 вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення 

факту настання страхового випадку і визначення розміру збитків, 
включаючи відомості, що становлять комерційну таємницю; 

 
8.2.8 при повідомленні про обставини, що тягнуть збільшення страхового ризику, 

вимагати зміни умов Договору страхування та/або сплати додаткового 
страхового внеску пропорційно збільшенню ризику. Якщо Страхувальник 
заперечує проти зміни умов Договору страхування та/або доплати 
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страхового внеску, Страховик має право вимагати розірвання Договору 
страхування; 

 
8.2.9 якщо інше не передбачено Договором страхування, відстрочити виплату 

страхового відшкодування у випадках, якщо: 
 

а) у Страховика є мотивовані сумніви щодо дійсності документів, які 
підтверджують страховий випадок – доти, доки не буде підтверджена 
дійсність таких документів, але на строк, що не перевищує 6 (шести) 
місяців; 
 
б) не повністю з’ясовано обставини страхового випадку, розмір збитків – до 
з’ясування таких обставин але на строк, що не перевищує 6 (шести) місяців; 
 
в) обставини страхового випадку перебувають на розгляді судового або 
слідчого органу – до одержання Страховиком рішення суду або ухвали про 
припинення (закриття) судового провадження, що набрали чинності; 
 
г) в інших випадках, передбачених Договором страхування. 

 
8.2.10 після виплати страхового відшкодування здійснити право вимоги (регресу) 

до особи, відповідальної за заподіяні Страхувальнику/Кредитору збитки; 
 
8.2.11 вимагати повернення виплаченої суми відшкодування або відповідної її 

частини, якщо Страхувальник відмовився від свого права вимоги до особи, 
відповідальної за збитки, відшкодовані Страховиком, або здійснення цього 
права  стало неможливим з вини Страхувальника; 

 
8.2.12 під час дії всього терміну позовної давності, передбаченого чинним 

законодавством України, вимагати повернення виплаченого страхового 
відшкодування, якщо на те виникнуть обґрунтування, передбачені 
законодавством, умовами цих Правил чи Договору страхування; 

 
8.2.13 достроково припинити дію Договору страхування; 

 
8.2.14 відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених 

Розділами 5 та 13 цих Правил.  
 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права Страховика. 
 

8.3 Страхувальник зобов’язаний: 
 

8.3.1   своєчасно вносити страхові платежі, виконувати умови цих Правил та 
Договору страхування; 

 
8.3.2   при укладанні Договору страхування надати Страховику інформацію про всі 

відомі Страхувальнику обставини, що мають істотне значення для оцінки 
страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які зміни страхового 
ризику; 

 
8.3.3   повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього 

об’єкта страхування; 
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8.3.4   вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 
настання страхового випадку; 

 
8.3.5   повідомити Страховика про настання страхового випадку в термін, 

передбачений Договором страхування.  
 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші обов’язки 
Страхувальника. 

 
8.4 Страхувальник має право: 

 
8.4.1 вимагати виплату страхового відшкодування у рамках страхової суми чи 

відповідного ліміту відповідальності, з урахуванням конкретних умов 
Договору страхування; 

 
8.4.2 у разі здійснення заходів щодо зменшення страхового ризику, 

запропонувати Страховику переукласти Договір страхування або внести 
зміни до чинного Договору в порядку, передбаченому умовами страхування; 

 
8.4.3 на дострокове припинення Договору страхування в порядку, передбаченому 

цими Правилами та Договором страхування; 
 

8.4.4 внести зміни та доповнення до Договору страхування у порядку, 
передбаченому цими Правилами та Договором страхування. 

 
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права 

Страхувальника. 
 

8.5. Сторони звільняються від відповідальності при настанні форс-мажорних обставин. 
 

9    Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку  
 

9.1 У випадку настання події, яка може бути кваліфікована як страхова (потенційна 
страхова подія), Страхувальник зобов’язаний докласти всіх можливих зусиль для запобігання та 
зменшення розміру збитків, а також для забезпечення права вимоги до винної сторони, тобто 
діяти так, якщо б не був укладений Договір страхування, зв’язатися із Страховиком або його 
представником і дотримуватися їхніх вказівок, якщо такі вказівки будуть надані. 

 
9.2 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, повідомлення про потенційну 

страхову подію повинно надаватися Страховику або його уповноваженій особі негайно, не 
пізніше 24-х годин з моменту настання такого випадку найшвидшим з можливих способів, для 
того, щоб Страховик мав можливість призначити представника для з’ясування обставин 
випадку. При цьому, якщо інше не встановлено в Договорі страхування, Страхувальник або 
Вигодонабувач надають Страховику письмове повідомлення про настання потенційної 
страхової події, з викладенням обставин такої події, протягом 5 робочих днів з дня настання 
такої події.  
 

9.3 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, повідомлення про настання 
страхового випадку повинно надаватися Страховику або його уповноваженій особі негайно, не 
пізніше 24-х годин з моменту настання такого випадку найшвидшим з можливих способів. При 
цьому, якщо інше не встановлено в Договорі страхування, протягом 5 робочих днів з дня 
настання такого випадку Страхувальник або Вигодонабувач надають Страховику письмове 
повідомлення про такий випадок з викладенням всіх обставин, а після подання такого 
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повідомлення Страхувальник або Вигодонабувач надають заяву про виплату страхового 
відшкодування, та інші документи, зазначені в пунктах10.1 та 10.2 цих Правил. 
 

9.4 Якщо з поважних причин Страхувальник не зміг повідомити Страховика про настання 
потенційної страхової події або страхового випадку у встановлений в Договорі страхування 
термін, він повинен підтвердити це документально, якщо інше не обумовлено в Договорі 
страхування. 
 

9.5 Будь-які дії Страховика, спрямовані на запобігання настання випадку, який може бути 
кваліфікований як страховий, не тягнуть за собою безумовного визнання Страховиком своєї 
відповідальності та зобов’язань стосовно виплати страхового відшкодування за конкретним 
страховим випадком. 
 

10 Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку 
та розмір збитку 

 
10.1 Для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у 

виплаті, про визнання або невизнання події страховим випадком, про визначення розміру 
збитків, завданих страховим випадком, для розрахунку суми страхового відшкодування, 
Страхувальник або Вигодонабувач повинні надати Страховику письмове повідомлення про 
настання події, що призвела до збитків, письмову заяву на виплату страхового відшкодування 
та документи, що підтверджують: 
 

10.1.1 факт настання страхового випадку; 
 
10.1.2 розмір понесених збитків; 

 
10.1.3    причини й характер настання збитків; 

 
10.1.4   заходи, що були вжиті Страхувальником щодо запобігання та зменшення 

збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку; 
 
10.1.5   витрати, понесені Страхувальником з метою запобігання або зменшення 

розмірів збитку. 
 
Конкретний перелік документів встановлюється в Договорі страхування. 

 
10.2 Із врахуванням умов конкретного Договору страхування та обсягу страхового 

покриття за таким Договором Страховик має право вимагати оригінали або належним чином 
засвідчені копії інших документів, що підтверджують факт та обставини настання страхового 
випадку, розмір збитків та виконання Страхувальником умов цих Правил і Договору 
страхування. 

 
10.3 Страховик має право скоротити викладений у пунктах 10.1 та 10.2 перелік 

документів або вимагати у Страхувальника додаткові документи, якщо з урахуванням 
конкретних обставин їх відсутність робить неможливим встановлення факту настання 
страхового випадку і визначення розміру завданої шкоди. 

 
10.4 Ненадання таких документів, що обґрунтовують витрати на відшкодування, дає 

Страховику право відмовити у виплаті відшкодування в частині збитку, не підтвердженій 
такими документами. 
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11 Порядок та умови здійснення страхового відшкодування 
 

11.1 Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику або Вигодонабувачу при 
настанні страхового випадку, передбаченого Договором страхування, лише після того, як 
будуть повністю встановлені причини та розмір збитку.  

 
11.2 Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з чинним 

законодавством відповідно до умов Договору страхування на підставі заяви Страхувальника 
або Вигодонабувача та страхового акта, який складається Страховиком або уповноваженою 
особою у формі, визначеній Страховиком. 
 

11.3 Для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування Страхувальник або 
Вигодонабувач надають Страховику заяву на виплату страхового відшкодування, документи, 
перелічені в пунктах 10.1, 10.2 даних Правил, інші документи, необхідні у кожному 
конкретному випадку. На підставі наданих документів Страховик встановлює факт настання 
страхового випадку та з’ясовує причини та розмір збитку.  
 

11.4 Виплата страхового відшкодування здійснюється в строк, передбачений Договором 
страхування. 
 

11.5 Рішення про відмову в виплаті страхового відшкодування або про зменшення його 
розміру Страховик повідомляє Страхувальнику та/або Вигодонабувачу в письмовій формі з 
мотивованим обґрунтуванням причини відмови, в строки, вказані в Договорі страхування. 

 
11.6 Якщо за фактами, пов'язаними з настанням страхового випадку, порушено 

кримінальну справу або розпочато судовий процес, прийняття рішення про виплату страхового 
відшкодування може бути відстрочено до закінчення розслідування або судового розбирання. 
 

11.7 Загальний розмір страхового відшкодування не може перевищувати страхової суми, 
встановленої в Договорі страхування. Розміри страхового відшкодування за збитки 
Страхувальника, пов’язані зі страховим випадком відповідно до умов цих Правил не можуть 
перевищувати відповідні ліміти відповідальності Страховика, якщо інше не передбачено 
умовами Договору страхування. 

 
11.8 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, то Страховик може зменшити 

суму страхового відшкодування, належну Страхувальнику/Вигодонабувачу, на суму 
заборгованості із страхової премії та/або на суму майбутніх страхових платежів страхової 
премії, належної Страховику. 
 

11.9 За несвоєчасну виплату страхового відшкодування Страховик несе майнову 
відповідальність шляхом сплати неустойки (штрафу, пені), розмір якої встановлюється в 
Договорі страхування. 
 

12 Строк прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування або про 
відмову у виплаті 

 
12.1 Якщо інше не обумовлено Договором страхування, протягом 30 (тридцяти) робочих 

днів з моменту надання Страхувальником або Вигодонабувачем відповідних відомостей і 
документів Страховик зобов’язаний прийняти одне з наступних рішень: 
 

12.1.1 про виплату страхового відшкодування. В цьому випадку Страхувальник 
або Вигодонабувач ознайомлюються зі страховим актом, складеним та 
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затвердженим Страховиком, з визнанням настання страхового випадку, а 
також із зазначенням суми та порядку виплати страхового відшкодування; 

 
12.1.2 про відмову у виплаті страхового відшкодування. В цьому випадку 

Страхувальник або Вигодонабувач ознайомлюються зі страховим актом, 
складеним та затвердженим Страховиком, із зазначенням причини відмови з 
посиланням на відповідні норми закону та умови Договору страхування (або 
цих Правил); 

 
12.1.3 про проведення додаткового страхового розслідування. У цьому випадку 

Страхувальник або Вигодонабувач отримують мотивоване рішення про 
проведення додаткового розслідування, підписане Страховиком. Крім того, 
таке рішення може містити вимоги до Страхувальника та/або 
Вигодонабувача надати необхідні відомості, якщо він їх має чи повинен 
мати, і відповідні підстави, згідно з якими Страховик вважає, що ці 
відомості є чи повинні бути у Страхувальника та/або Вигодонабувача. 
Також, у рішенні повинен зазначатися строк закінчення додаткового 
розслідування. 

 
12.2 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, виплата страхового відшкодування 

здійснюється на розрахунковий рахунок, вказаний Страхувальником / Вигодонабувачем у 
строки, встановлені в Договорі страхування. 

 
12.3 До Страховика, який сплатив страхове відшкодування у рамках виплаченої суми 

переходить право вимоги, яке Страхувальник має до особи, відповідальної за завдання шкоди.  
 

12.4 Страхувальник зобов’язаний при отриманні страхового відшкодування передати 
Страховику всі наявні у нього документи, інші докази і виконати всі дії, необхідні для 
здійснення права вимоги Страховика до винної у завданні шкоди особи. 

 
13    Причини відмови у виплаті страхового відшкодування 

 
13.1     Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є: 

 
13.1.1. навмисні дії Страхувальника чи особи, на користь якої укладено Договір 

страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Кваліфікація дій 
Страхувальника чи особи, на користь якої укладено Договір страхування, 
встановлюється згідно з чинним законодавством України; 

 
13.1.2. вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь 

якої укладений Договір страхування, умисного злочину, що призвів до 
страхового випадку; 

 
13.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт 

страхування або про факт настання страхового випадку, чи приховання від 
Страховика інформації, необхідної для об’єктивної оцінки ризику; 

 
13.1.4. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового 

випадку без поважних на то причин або створення Страховику перешкод у 
визначенні обставин, характеру і розміру збитків;  

 
13.1.5. отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, 

винної у їх заподіянні; 
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13.1.6. несплата Страхувальником страхової премії у строки, узгоджені Договором 

страхування; 
 

13.1.7. інші випадки, передбачені законодавством України. 
 

13.1 Умовами Договору страхування можуть передбачатися інші підстави для відмови у 
здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить законодавству України. 

 
13.2 Відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржено 

Страхувальником у судовому порядку. 
 

13.3 Страховик має підставу частково або повністю відмовити у відшкодуванні збитку, 
якщо Страхувальник не виконав обов’язків, передбачених даними Правилами або Договором 
страхування. 
 

14 Умови припинення Договору страхування 
 

14.1 Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а 
також у випадку: 
 

14.1.1 закінчення строку дії; 
 

14.1.2 виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному 
обсязі; 

 
14.1.3 несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором 

страхування строки; 
 
14.1.4 ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника-

громадянина чи втрати ним дієздатності, крім випадків, передбачених 
чинним законодавством України;  

 
14.1.5 ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством 

України; 
 

14.1.6 прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 
 

14.1.7 в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
 

14.2 Дія Договору страхування може бути достроково припинена на вимогу 
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 

 
14.3 Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона 

зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії 
Договору страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 
 

14.4 У випадку дострокового припинення Договору страхування на вимогу 
Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 
закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового 
відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога 
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Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то 
останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.  
 

14.5 У випадку дострокового припинення Договору страхування на вимогу Страховика 
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 
Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то 
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, 
з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахуванні 
страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум і страхового відшкодування, які були 
здійснені за цим Договором страхування. 

 
14.6 Згідно з пп. 14.1.6 Договір страхування вважається недійсним з моменту його 

укладання у випадках, передбачених Цивільним кодексом України. Згідно з цими Правилами та 
чинним законодавством України, Договір страхування визнається недійсним і не підлягає 
виконанню, також у випадку, якщо він був укладений після настання страхового випадку. 

 
15   Порядок вирішення спорів 

 
15.1 Всі суперечки і розбіжності, що можуть виникати у зв’язку з підписанням і дією 

Договору страхування, укладеного на підставі даних Правил, будуть вирішуватися шляхом 
переговорів між сторонами. У випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, 
розбіжності будуть розглядатися у відповідному судовому органі України за місцем 
знаходження відповідача, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

 
15.2 За всіма іншими питаннями, не передбаченими Договором страхування, сторони 

керуються законодавством України. 
 

16 Страхові тарифи 
 

16.1 Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений 
період страхування.  

 
16.2 Базові страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (Додаток № 1 до 

Правил). Розмір нормативних витрат на ведення справи визначається при актуарних 
розрахунках базових страхових тарифів. 
 

16.3 Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за 
згодою сторін і встановлюється з урахуванням ступеня ризику і умов Договору страхування 
шляхом використання поправочних коефіцієнтів до базового тарифу (Додаток № 1 до Правил). 
 
 
 
 
 
 



























 

1. Пункт 1.2. Розділу 1 Правил доповнити наступними визначеннями: 

 

Ступінь страхового ризику - це величина ймовірності настання страхового випадку та 

розміру збитків в залежності від певних факторів, таких як історія страхування; економічні, 

політичні фактори; об'єм ризиків та інші фактори. 

 

 

2. Назву Розділу 2 Правил змінити на «Предмет Договору страхування». 

 

 

3. Назву Розділу 3 Правил змінити на «Порядок визначення розмірів страхових сум та 

(або) розмірів страхових виплат». 

 

 

4. Пункт 4.1 Розділу 4 Правил змінити та викласти у наступній редакції: 

 

4.1 За цими Правилами Страховик бере на себе зобов’язання за встановлену Договором 

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

виплату страхового відшкодування відповідно до умов Договору страхування шляхом 

відшкодування Кредитодавцю або іншій особі, визначеній Страхувальником у Договорі 

страхування (Вигодонабувачу), збитку, понесеного ними внаслідок непогашення або 

неповного погашення позичальником суми кредиту та/або відсотків за кредит у зв’язку з 

невиконанням або неналежним виконанням позичальником зобов’язань за відповідним 

договором, у тому числі внаслідок невиконання гарантом (поручителем) за кредитним 

договором. 

     

 

5. Пункт 7.1  Розділу 7 Правил доповнити другим абзацом наступного змісту: 

 

Договір страхування укладається у письмовій формі або в паперовому вигляді, або у 

вигляді електронного документа, створеного із використанням інформаційно-

телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог діючого законодавства, у тому числі 

законодавства, що регулює правовідносини у сфері електронної комерції під час вчинення 

електронних правочинів. 

 

 

6. Підпункт 8.2.9 пункт 8.2 Розділу 8  змінити та викласти у наступній редакції: 

 

8.2.9 Якщо інше не передбачено Договором страхування, продовжити строк страхового 

розслідування у випадках, якщо:  

а) у Страховика є мотивовані сумніви щодо достовірності та правомочності документів, які 

підтверджують факт, причини та обставини настання потенційного страхового випадку – 

доти, доки не буде підтверджена дійсність таких документів, але на строк, що не перевищує 

6 (шість) місяців; 

б) у Страховика є мотивовані сумніви щодо розміру збитку та/або щодо майнового 

інтересу/права Вигодонабувача на отримання страхового відшкодування та/або щодо підстав 

для виплати страхового відшкодування - до отримання підтвердження цих підстав та/або 

вірності такого розрахунку та/або наявності такого майнового інтересу/права 

Вигодонабувача, але не більше, ніж на 90 (дев’яносто) робочих днів; 

в) не повністю з’ясовано обставини потенційного страхового випадку, розмір збитків та 

витрат – до з’ясування таких обставин але на строк, що не перевищує 6 (шість) місяців; 



Зміни № 4 до Правил добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за 
непогашення кредиту) № 16 від 10.10.06р. 

ПрАТ «СК «АЗІНКО» 2 

г) обставини потенційного страхового випадку перебувають у судовому провадженні або 

знаходяться на стадії досудового розслідуванні – до одержання Страховиком остаточного 

рішення відповідного органу; 

ґ)  в інших випадках, передбачених Договором страхування. 

 

 

7. Назву Розділу 11 Правил змінити на «Порядок і умови здійснення страхових виплат». 

 

 

8. В пункт 11.6 Розділу 11 внести зміни та викласти у наступній редакції:  

 

11.6. Якщо за фактами, пов'язаними з настанням страхового випадку, розпочато кримінальне 

провадження або розпочато судовий процес, прийняття рішення про виплату страхового 

відшкодування може бути відстрочено до закінчення досудового розслідування або судового 

розгляду. 

 

 

9. Назву Розділу 12 Правил змінити на «Строк прийняття рішення про здійснення або 

відмову в здійсненні страхових виплат». 

 

 

10. Підпункт 12.1.3 пункту 12.1 Розділу 12 Правил змінити та викласти у наступній 

редакції: 

 

12.1.3 про продовження строку страхового розслідування. У цьому випадку Страхувальник 

або Вигодонабувач отримують мотивоване рішення про продовження строку страхового 

розслідування, підписане Страховиком. Крім того, таке рішення може містити вимоги до 

Страхувальника та/або Вигодонабувача надати необхідні відомості, якщо вони їх мають чи 

повинні мати, і відповідні підстави, згідно з якими Страховик вважає, що ці відомості є чи 

повинні бути у Страхувальника та/або Вигодонабувача. Також, у рішенні повинен 

зазначатися строк, на який продовжується розслідування. 

 

 

11. Пункт 12.2 Розділу 12 Правил змінити та викласти у наступній редакції: 

 

12.2 Якщо інше не передбачено Договором страхування, страхове відшкодування 

виплачується на реквізити, вказані у заяві Страхувальника (Вигодонабувача) на виплату 

страхового відшкодування в строки, встановлені в Договорі страхування, та вважається 

сплаченим:  

 з моменту списання суми страхового відшкодування з поточного рахунку Страховика 

– при сплаті  за безготівковим розрахунком; 

 з моменту відправлення поштового переказу – при сплаті через 

установи(підприємства)  поштового зв'язку;  

 з моменту видачі суми страхового відшкодування готівковими коштами з каси 

Страховика.   

 

 

12. Назву Розділу 13 змінити на «Причини відмови у страховій виплаті або виплаті 

страхового відшкодування». 

 

 

13. Доповнити Правила Розділом 17 «Особливі умови» наступного змісту: 
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17.1 Умови, що містяться в цих Правилах, можуть бути змінені (виключені, розширені або 

доповнені) за згодою Сторін при укладанні Договору страхування або до настання 

страхового випадку, якщо такі зміни не суперечать закону. 

17.2 Наслідки збільшення страхового ризику під час дії Договору страхування. 

17.2.1  Під час дії Договору страхування, згідно з підпунктом 8.2.2 цих 

Правил/Особливих умов Страхувальник зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів 

повідомити Страховика про будь-які зміни, які стали йому відомі, в обставинах, які були 

представлені Страховику при укладанні Договору страхування, якщо ці зміни можуть 

вплинути на збільшення страхового ризику (зміна обставин визнається суттєвою, коли вони 

змінилися настільки, що, якби сторони мали змогу це передбачити, то Договір страхування 

взагалі не було б укладено, або було б укладено на значно інших умовах).  

17.2.2  В разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення 

страхового ризику, Страховик має право вимагати зміни умов Договору страхування та/або 

сплати Страхувальником додаткового страхового платежу відповідно до збільшення ризику.  

17.2.3  Якщо Страхувальник заперечує проти зміни умов Договору страхування або 

доплати страхового платежу, Страховик має право вимагати дострокового припинення дії 

Договору страхування. При цьому, Страховик повертає Страхувальнику 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, якщо інше не 

передбачено Договором страхування.  

17.2.4  Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку, якщо 

Страхувальник не повідомить Страховика про значні зміни під час дії Договору страхування 

в обставинах, які враховувались при укладанні Договору страхування, останній має право 

вимагати дострокового припинення дії Договору страхування, а якщо це сталося після 

настання страхового випадку – відмовити у виплаті страхового відшкодування.  
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