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1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 

1.1. В даному розділі наведені терміни, що використовуються і значення, в якому їх слід 
розуміти в контексті цих Правил: 

Термін Визначення терміну в цих Правилах 

Банкрутство Визнана господарським судом неспроможність боржника 

відновити свою платоспроможність за допомогою процедури 

санації та реструктуризації та погасити встановлені у поряд-

ку, визначеному Кодексом України з процедур банкрутства, 

грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування 

ліквідаційної процедури. 

Вигодонабувач юридична або дієздатна фізична особа, у тому числі фізична 

особа – підприємець, яка може зазнати збитків у результаті 

настання страхового випадку і яка призначається Страхува-

льником для отримання страхового відшкодування відповід-

но до умов Договору страхування та чинного законодавства 

України. 

Інвестиції всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкла-

даються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльнос-

ті, в результаті якої створюється прибуток (доход) та (або) 

досягається соціальний та екологічний ефект. 

Такими цінностями можуть бути: кошти, цільові банківські 

вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів); рухо-

ме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та 

інші матеріальні цінності); майнові права інтелектуальної 

власності; сукупність технічних, технологічних, комерцій-

них та інших знань, оформлених у вигляді технічної докуме-

нтації, навиків та виробничого досвіду, необхідних для орга-

нізації того чи іншого виду виробництва, але не запатенто-

ваних ("ноу-хау"); права користування землею, водою, ресу-

рсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші 

майнові права; інші цінності. Інвестиції, що спрямовуються 

на створення (придбання), реконструкцію, технічне пере-

оснащення основних засобів, очікуваний строк корисної 

експлуатації яких перевищує один рік, здійснюються у фор-

мі капітальних вкладень. 

Інвестиційна діяльність сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і дер-

жави щодо реалізації інвестицій. 

Інвестори суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення 

про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та 

інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. 

Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, 

покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника 

інвестиційної діяльності. 

 Інвесторами можуть бути фізичні та юридичні особи Украї-

ни, а також інших держав. 

Інвестиційний проект комплекс заходів (організаційно-правових, управлінських, 

аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначе-
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них на основі національної системи цінностей і завдань ін-

новаційного розвитку національної економіки та спрямова-

них на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виро-

бництв, регіонів, виконання яких здійснюється суб’єктами 

інвестиційної діяльності з використанням цінностей відпові-

дно до положень Закону про інвестиційну діяльність. Офор-

млюється інвестиційний проект у вигляді планово-

розрахункових документів, необхідних та достатніх для об-

ґрунтування інвестування, організації та управління робота-

ми з реалізації проекту в межах визначених вартості та тер-

міну його реалізації. 

Ліміт зобов’язань величина, зазначена в Договорі страхування, що не переви-

щує встановлену в Договорі страхування страхову суму й у 

межах якої Страховик зобов’язаний здійснити виплату стра-

хового відшкодування при настанні страхового випадку. 

Об′єкти інвестиційної 

діяльності 

будь-яке майно, в тому числі основні фонди і оборотні кош-

ти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), ці-

льові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелек-

туальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові 

права. 

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

Договору страхування зобов’язаний здійснити виплату стра-

хового відшкодування при настанні страхового випадку. 

Страхове відшкоду-

вання 

страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах 

страхової суми відповідно до умов Договору страхування 

при настанні страхового випадку. 

Страховий випадок подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася і з 

настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити ви-

плату страхового відшкодування Страхувальнику або іншій 

третій особі. 

Страховий платіж 

(страховий внесок, 

страхова премія) 

плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внес-

ти Страховику згідно з Договором страхування. 

Страховий ризик певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка 

має ознаки ймовірності та випадковості настання.  

Страховий тариф ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за ви-

значений період страхування. 

Страховик ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС», яке діє, відповідно до чинного 

законодавства України, на підставі отриманих у встановле-

ному порядку ліцензій на провадження страхової діяльності. 

Страхувальник юридична або дієздатна фізична особа, у тому числі фізична 

особа – підприємець, яка уклала зі Страховиком Договір 

страхування відповідно до цих Правил страхування.  

Учасники інвестиційної 

діяльності 

громадяни та юридичні особи України, інших держав, які 

забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень 

або на підставі доручення інвестора. 

Франшиза частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно 

з Договором страхування.  
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2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1.  Правила добровільного страхування інвестицій, далі – Правила страхування, розро-

блені відповідно до Закону України «Про страхування» та інших нормативно-правових актів 

чинного законодавства України, визначають загальний порядок і умови укладення, виконан-

ня, внесення змін та припинення дії Договорів добровільного страхування інвестицій, далі – 

Договір страхування. 

2.2.  Конкретні умови страхування визначаються Договором страхування. Страховик та 

Страхувальник (далі разом – Сторони) за взаємною згодою в Договорі страхування можуть 

врегулювати (конкретизувати) питання, які не врегульовані (не конкретизовані) Правилами 

страхування за умови, що вони не будуть суперечити іншим положенням Правил страхуван-

ня та чинному законодавству України. 

2.3.  Договір страхування, укладений на підставі Правил 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 при здійсненні інвестиційної діяльності внаслідок втрати інвестицій або їх 

частини, неотримання інвестиційного доходу з причин, визначених у Правилах страхування 

та у Договорі страхування. 

2.4.  Страхувальниками за Договором страхування можуть бути інвестори або будь-які 

інші учасники інвестиційної діяльності. 

2.5.  Страхувальник має право при укладенні Договору страхування призначити Вигодо-

набувача (Вигодонабувачів), який може зазнати збитків в результаті настання страхового ви-

падку, для отримання страхового відшкодування. Страхувальник може змінити Вигодонабу-

вача за Договором страхування до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. 

2.6.  За згодою Сторін, права та обов’язки Страхувальника, відповідно до умов Договору 

страхування, можуть бути поширені на призначених в Договорі страхування 

Вигодонабувачів (окрім обов’язку сплати страхових платежів), за умови ознайомлення таких 

Вигодонабувачів із умовами Договору страхування та Правилами страхування. За таких 

умов, виконання або не виконання Вигодонабувачем таких обов’язків, буде мати такі ж самі 

правові наслідки, якби такі обов’язки виконав або не виконав Страхувальник. 

2.7.  Укладення Договору страхування на користь інших осіб не звільняє Страхувальника 

від виконання обов’язків, передбачених Договором страхування та Правилами страхування. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

3.1.  Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, 

пов'язані з інвестиційною діяльністю Страхувальника або іншої особи, визначеної Страху-

вальником у Договорі страхування. 

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ

4.1.  Сраховими ризиками, на випадок настання яких здійснюється страхування, за цими 
Правилами можуть бути:  

4.1.1.  Невиконання або неналежне виконання зобов’язань Контрагентом за інвестицій-

ним договором (контрактом) за виключенням випадку, коли таке невиконання пов’язано з 

порушенням умов інвестиційного договору (контракту) Страхувальником. 

4.1.2. Пошкодження, знищення об’єкту інвестування або припинення робіт внаслідок 

стихійних лих, катастроф, техногенних аварій, протиправних дій третіх осіб під час або на 

території виконання інвестиційного проекту. 

4.1.3.  Зміна умов інвестиційної діяльності Страхувальника з незалежних від нього обста-

вин. 
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4.1.4.  Відкликання та (або) анулювання ліцензії на провадження господарської діяльнос-

ті. 

4.1.5.  Ліквідація юридичної особи – отримувача інвестиції або смерть фізичної особи – 

отримувача інвестиції. 

4.1.6.  Банкрутство  юридичної або фізичної особи – отримувача інвестиції. 

4.1.7.  Інші передбачені Договором страхування ймовірні та випадкові події. 

4.2.  Страховим випадком є понесення Страхувальником (Вигодонабувачем) збитку при 

здійсненні інвестиційної діяльності внаслідок втрати інвестицій або їх частини, неотримання 

інвестиційного доходу внаслідок настання страхових ризиків передбачених п. 4.1.1 - 4.1.7. 

Правил страхування та Договором страхування. 

4.3.  Конкретний перелік страхових ризиків за кожним окремим Договором страхування 

визначається за згодою Сторін та зазначається в Договорі страхування. 

4.4.  Договором страхування може бути передбачено відшкодування витрат щодо запобі-

гання або зменшення розміру збитків, завданих настанням страхового випадку. 

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ
І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

5.1.  Не визнаються страховими випадками та виплата страхового відшкодування не 

здійснюється за подіями (шкодою, збитками), що прямо або опосередковано пов’язані з та 

(або) є наслідком: 

5.1.1.  Будь-яких військових дій, а також маневрів або інших військових заходів; вторг-

нення, дій іноземних держав (при оголошенні війни або без оголошення війни); воєнних, 

збройних конфліктів; дії незаконних збройних формувань; повалення (захоплення) влади або 

спроби таких дій; диверсії; найманства; посягання на територіальну цілісність; мародерства; 

агресії іншої держави або заходів щодо її подолання; вторгнення військ іншої держави або 

несанкціонованого перетину кордону військами іншої держави; будь-яких інших дій за полі-

тичними, економічними, соціальними мотивами («Військові ризики»); 

5.1.2.  Дії знарядь та (або) засобів ведення війни, покинутих знарядь та (або) засобів вій-

ни (боєприпасів, мін, бомб тощо); 

5.1.3.  Громадянської війни; громадських заворушень; вуличних заворушень усякого ро-

ду; масових заворушень; заколотів; локаутів; повстань; революцій; узурпації влади; цивіль-

них безладь; військового, воєнного або надзвичайного стану; страйків; державних переворо-

тів; військової диктатури, а також вилучення, примусового вилучення, мобілізації, реквізиції, 

арешту, конфіскації, націоналізації або знищення об’єкту інвестування за розпорядженням 

або рішенням органів державної влади, та інших подібних заходів політичного характеру, які 

здійснюються згідно з розпорядженням військової чи цивільної влади та політичних органі-

зацій в країні Страхувальника або за розпорядженням існуючого де-юре та де-факто уряду 

чи будь-якого органу влади або за вимогою представників військової чи цивільної влади 

(«Страйкові ризики»); 

5.1.4.  Терористичного акту, диверсії («Терористичні ризики»). 

5.1.4.1. Під терористичним актом розуміється застосування зброї, вчинення вибуху, 

підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або 

заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були 

вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації 

воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи 

вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самовряду-

вання, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або 

привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів вин-

ного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою.  

5.1.4.2. Під диверсією розуміється вчинення з метою ослаблення держави вибухів, 

підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних уш-

коджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які 
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мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою 

метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, 

епізоотій чи епіфітотій. 

5.1.5.  «Терористичні ризики» також виключають збиток, пошкодження, витрати і видат-

ки будь-якого типу, які прямо чи опосередковано спричинені, сталися в результаті або у 

зв’язку з будь-якою дією, що проводилась в ході антитерористичної операції та (або) 

операції Об’єднаних сил.Протизаконних дій або бездіяльності державних органів та органів 

місцевого самоврядування, в тому числі внаслідок видання протизаконних документів та 

(або) розпоряджень; 

5.1.6.  Участі Страхувальника (Вигодонабувача) та (або) Контрагента  в акціях та маршах 

протесту, масових безладдях, блокадах (перекриттях) доріг, демонстраціях, мітингах, піке-

тах, страйках, заколотах, бунтах, захопленнях адміністративних будівель, повстаннях, рево-

люціях, в інших цілях та заходах, подібних до вище перелічених. 

5.1.7.  Впливу комп’ютерного вірусу, шкідливої програми чи коду, небажаних електрон-

них повідомлень (спаму), неправомірного втручання до електронної мережі, 

несанкціонованого доступу до системи, збою в роботі, несправності будь-якого комп’ютера, 

електронного приладу, програмного забезпечення, втрати, зменшення функціональності чи 

працездатності комп’ютерної системи, техніки, програмного забезпечення, електронної бази 

даних, носіїв інформації, втрати доступу до даних, якщо інше не передбачено Договором 

страхування; 

5.1.8.  Порушення прав інтелектуальної власності: авторських прав, патентів, правил ви-

користання товарних знаків, марок, брендів, якщо інше не передбачено Договором страху-

вання;  

5.1.9.  Розголошення Страхувальником (Вигодонабувачем) та (або) Контрагентом або ви-

користання ним (нею) в особистих цілях конфіденційної інформації щодо інвестиційного 

проекту (контракту), якщо інше не передбачено Договором страхування; 

5.1.10. Впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі, а також 

радіоактивного, хімічного , біологічного, токсичного забруднення або зараження, застосу-

вання вибухових речовин («Радіоактивні ризики»); 

5.1.11. Навмисних дій або грубої необережності Страхувальника (його працівників або 

представників), що призвели до настання страхового випадку. Під необережністю 

розуміється, що особа: 

5.1.11.1.   Передбачала можливість настання небезпечних наслідків своїх дій (або 

бездіяльності), але легковажно розраховувала на те, що вони не настануть; 

5.1.11.2.  Не передбачала можливості настання небезпечних наслідків своїх дій (або 

бездіяльності), хоча повинна була та мала таку можливість. 

5.1.11.3.  Факт грубої необережності встановлюється на підставі обвинувального вироку 

суду, висновку (рішення) компетентних органів або за згодою Сторін відповідно до умов До-

говору страхування. 

5.1.12. Дій або бездіяльності Страхувальника (його працівників або представників), 

здійснених в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння; 

5.1.13. Змови Страхувальника, Вигодонабувача, Контрагента з третіми особами; 

5.1.14. Розкрадання чи знищення майна під час або безпосередньо після настання страхо-

вого випадку; 

5.1.15.  Пошкодження або знищення майна в процесі будівельних /монтажних робіт; 

5.1.16. Володіння або використання Страхувальником, Контрагентом будівель і споруд, 

конструктивні елементи і інженерні системи яких знаходяться в аварійному стані, об’єктів 

незавершеного будівництва, а також  майна, що знаходиться в них.  

5.1.17. Поширення відомостей, які не відповідають дійсності і завдають шкоди репутації 

організації або окремих осіб, включаючи недостовірну інформацію; 

5.1.18. Використання об'єктів підвищеної небезпеки: пілотованих і непілотованих літаю-

чих об'єктів; будь-яких плавучих об'єктів; промислових, гідротехнічних об'єктів; будівельної 

і сільськогосподарської техніки; будь-якої зброї, знарядь війни, засобів полювання. 
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5.1.19. Нехтування рекомендаціями Страховика щодо зменшення збитку, або не усунен-

ня в строк обставин, що помітно підвищують ступінь ризику, на необхідність усунення яких 

указував Страховик; 

5.2.  Страховик не несе відповідальність за збитки пов’язані з:   

5.2.1.  Змінами законодавства під час здійснення інвестційної діяльності; 

5.2.2.  Заборонами або обмеженнями грошових переказів  з країни боржника або країн, 

через які проходить платіж, введення мораторію, не конвертації валют; 

5.2.3.  Анулюванням заборгованості або перенесенням термінів погашення заборгованос-

ті згідно з двосторонніми урядовими та багатосторонніми міжнародними договорами; 

5.2.4.  Фізичною втратою Страхувальником документів, що підтверджують його права на 

отримання  грошових коштів від Контрагента за інвестиційним договором (контрактом) (ве-

кселів, цінних паперів,тощо); 

5.2.5.  Відміною відповідними державними органами імпортної (експортної) ліцензії, 

введення ембарго на імпорт (експорт); 

5.2.6.  Невиконанням або неналежним виконанням  Страхувальником своїх договірних 

зобов’язань, за інвестиційним договором (контрактом) 

5.2.7.  Невиконанням або неналежним виконанням Страхувальником вимог та розпоря-

джень державних органів, недотримання Страхувальником Законодавства; 

5.2.8.  Обставинами, подій, що були відомі Страхувальнику до  настання страхового ви-

падку, але про які не було письмово повідомлено Страховику. 

5.3.  Страховик не відшкодовує: 

5.3.1.  Моральну шкоду; 

5.3.2.  Неустойку (штраф, пеня), інші фінансові, оперативно-господарські та адміністра-

тивні санкції, інфляційні втрати, курсові зміни валют, упущену вигоду. 

5.3.3.  Збитки, що пов’язані з подією, що настала до моменту початку дії Договору стра-

хування. Події не обумовлені в Договорі страхування і події, що сталися поза зазначеним мі-

сцем дії Договору страхування; 

5.3.4.  При укладенні Договору страхування можуть передбачатися додатково інші особ-

ливі виключення зі страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать чинно-

му законодавству України та Правилам страхування, і які зазначені у Договорі страхування. 

5.4.  За умови сплати додаткового страхового платежу, визначеного Страховиком, окремі 

виключення із числа перерахованих у розділі 5.  Правил страхування можуть бути включені 

в обсяг страхового покриття за Договором страхування, про що повинно бути окремо зазна-

чено в Договорі страхування. 

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ, СТРАХОВИХ ТАРИФІВ,
ФРАНШИЗИ, СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ 

6.1.  Розмір страхової суми визначається за домовленістю  сторін під час укладення До-

говору страхування або внесення змін до нього у розмірі та (або) межах суми інвестицій 

Страхувальника на дату укладення Договору страхування, якщо інше не передбачено Дого-

вором страхування, і зазначається в Договорі страхування. 

6.2.  Страхова сума може включати також величину розумних та доцільних витрат, які 

може понести Страхувальник при настанні страхового випадку. 

6.3.  В межах страхової суми, за згодою Сторін, у Договорі страхування, можуть встано-

влюватися ліміти зобов’язань Страховика за одним або декількома страховими випадками, за 

кількістю інвестиційних проектів, договорів (Контрактів), за кількісттю обєктів інвестування 

та інші ліміти. Якщо Страхувальнику (Вигодонабувачу) здійснена виплата страхового 

відшкодування, то з дати настання страхового випадку, за яким здійснена виплата, Страхо-

вик несе зобов’язання за Договором страхування тільки в межах різниці між страховою су-

мою та сумою виплаченого Страхувальнику (Вигодонабувачу) страхового відшкодування, 

якщо інше не передбачено Договором страхування. 
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6.4.  Страховик несе зобов’язання за ризиками, визначеними у Договорі страхування, у 

межах відповідної страхової суми та (або) лімітів зобов’язань, зазначених в Договорі страху-

вання. Загальна сума страхового відшкодування не може перевищувати страхової суми 

передбаченої Договором страхування.  

6.5. Страховик не несе відповідальності і не відшкодовує ту частину збитків, що 

перевищує страхову суму (ліміт зобов’язань) за Договором страхування. 

6.6.   Протягом строку дії Договору страхування страхова сума може бути змінена за зго-

дою Сторін, якщо інше не передбачене Договором страхування. 

6.7.  Страхові тарифи обчислюються актуарно (математично) на підставі відповідної ста-

тистики настання страхових випадків. 

6.8.  Базові страхові тарифи наведені у Додатку № 1 до Правил страхування. 

6.9. Страховий платіж за Договором страхування визначається, виходячи з розмірів 

страхової суми та страхового тарифу, з урахуванням підвищувальних і понижувальних 

коефіцієнтів, наведених у Додатку 1 до Правил страхування. 

6.10. Страхувальник сплачує Страховикові страховий платіж, як плату за страхування, 

відповідно до умов Договору страхування. 

6.11. Страховий платіж сплачується Страховику безготівково, шляхом перерахування 

коштів на поточний рахунок Страховика (його представника), якщо інше не передбачено До-

говором страхування. 

6.12. Страхувальник згідно з укладеним Договором страхування має право вносити 

страхові платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник-нерезидент – у 

іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передба-

чених чинним законодавством України. 

6.13. Зазначений у Договорі страхування страховий платіж може сплачуватися однора-

зово або частинами. Розмір страхового платежу, порядок  та строки його сплати зазначають-

ся у Договорі страхування. 

6.13.1.  Якщо Договором страхування передбачена сплата страхового платежу частина-

ми або строк дії Договору страхування складається з періодів страхування, то сплата страхо-

вого платежу здійснюється окремо за кожен з них; 

6.13.2. Страхувальник здійснює сплату страхового платежу на підставі графіку сплати, 

передбаченого Договором страхування, без надання Страховиком окремих рахунків, якщо 

інше не передбачене умовами Договору страхування; 

6.13.3. У разі настання страхового випадку до повної сплати Страхувальником страхово-

го платежу за Договором страхування, Страхувальник повинен сплатити Страховику неспла-

чений страховий платіж (частину страхового платежу) у обсязі, передбаченому Договором 

страхування, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня наступного за днем настання події, що 

може бути визнана страховим випадком, якщо інше не передбачене Договором страхування. 
6.13.3.1.   Якщо Страхувальник не сплатив страховий платіж (частину страхового плате-

жу) у визначені у цьому пункті Правил страхування та (або) Договором страхування строки 
та обсязі, Страховик має право, якщо це передбачено умовами Договору страхування, змен-
шити розмір страхового відшкодування на суму одного, декількох, або всіх несплачених 
страхових платежів (частин страхового платежу), про що Страховик повідомляє Страхуваль-
ника та робить відповідну відмітку у страховому акті. 

6.14.  Договором страхування може бути передбачена франшиза, вид та розмір якої ви-

значається за згодою Сторін: 

6.14.1.  Безумовна франшиза вираховується при визначенні суми страхового відшкоду-

вання при настанні кожного та будь-якого страхового випадку; 

6.14.2. Умовна франшиза не вираховується при визначенні суми страхового відшкоду-

вання, якщо розмір збитку перевищує величину умовної франшизи, встановленої Договором 

страхування. Якщо розмір збитку дорівнює або менший за величину умовної франшизи, 

встановленої у Договорі страхування, виплата страхового відшкодування не здійснюється; 

6.14.3.  При часовій франшизі страхове відшкодування не виплачується, якщо обумовле-

на Договором страхування подія сталася до певного строку, вказаного у Договорі страхуван-
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ня, або, якщо дія обставин, передбачених Договором страхування, не закінчилася до визна-

ченого Договором страхування моменту тощо. 

6.15.  Франшиза встановлюється у відсотках (від страхової суми або суми збитку), в 

абсолютній величині, або у одиницях вимірювання часу. 

6.16.  За згодою Сторін може встановлюватися загальна франшиза за Договором страху-

вання, окрема франшиза по кожному окремому об’єкту інвестиційного проекту Договору, 

страховому ризику та (або) випадку тощо. 

6.17.  Якщо протягом строку дії Договору страхування сталися кілька страхових 

випадків, розмір франшизи вираховується при визначенні страхового відшкодування за кож-

ним та будь-яким випадком, якщо інше не передбачене умовами Договору страхування. 

7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1.  Строк та місце (територія) дії Договору страхування встановлюється за згодою 

Сторін і зазначається в Договорі страхування. 
7.1.1.  Строк дії Договору страхування не може перевищувати  строку інвестиційного 

проекту, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
7.2.  Договір страхування набирає чинності з 00 год. 00 хв. дня, що йде за датою внесен-

ня страхового платежу або першої його частини, якщо інше не передбачено Договором стра-

хування. 

7.3.  Договором страхування можуть бути передбачені періоди страхування (періоди дії 

страхового захисту), кожен з яких починає свою дію з 00 год. 00 хв. дня, що йде за датою 

внесення чергової частини страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором стра-

хування.  

7.4.  Дія Договору страхування закінчується о 24 годині 00 хвилин (за Київським часом) 

дати, визначеної в Договорі страхування, як дата закінчення строку дії Договору страхуван-

ня, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1.  Для укладення Договору страхування Страхувальник подає Страховикові письмову 

заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укла-

сти Договір страхування. Письмова заява повинна бути заповнена повністю, не припускаючи 

подвійного тлумачення, і включати у собі усі необхідні для Страховика відомості про пред-

мет Договору страхування та обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня 

страхового ризику. 

8.2.  Страхувальник несе відповідальність за повноту та достовірність зазначених ним у 

заяві даних. Запитання Страховика, включені до заяви про страхування, разом із відповідями 

Страхувальника становлять інформацію, що має істотне значення для укладення Договору 

страхування та оцінки ступеня страхового ризику. У разі надання неправдивої інформації або 

ненадання (приховування) інформації, яка має істотне значення для оцінки ступеня страхо-

вого ризику, Страховик має право відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування 

при настанні страхового випадку. 

8.3.  Подання заяви не зобов’язує Страховика та Страхувальника укладати Договір стра-

хування.  

8.4. Страхувальник зобов’язаний письмово повідомити Страховика про всі інші чинні 

Договори страхування, щодо предмета Договору страхування з іншими страховиками, а та-

кож надати інформацію про страхові випадки, які сталися з предметом Договору страхуван-

ня, до моменту укладення Договору страхування. 

8.5.  При укладенні Договору страхування на вимогу Страховика Страхувальник 

зобов'язаний  надати: 

8.5.1.  Документи, що дозволяють ідентифікувати особу Страхувальника відповідно до 

вимог законодавтсва; 
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8.5.2.  Всю наявну інформацію та документи про інвестиційний проект, а саме: докумен-

ти по інвестиційному проекту (Контракту), інвестиційний контракт, бізнес-план інвестицій-

ного проекту, кредитні договори, документи що характеризують розмір і строки інвестицій, 

репутацію особи, що здійснює інвестиційну діяльність, інформацію щодо компетенції, ква-

ліфікації та досвіду, наявності дозволів, сертифікатів та ліцензій щодо можливості займатися 

діяльністю, в яку інвестуються кошти; 

8.5.3.  Баланс або довідку про фінансовий стан Страхувальника - юридичної особи за ви-

значений Страховиком період, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою); 

8.5.4.  На письмову вимогу Страховика, а також на виконання вимог чинного законодав-

ства України у сфері регулювання протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих 

злочинним шляхом, при укладенні Договору страхування, сплаті страхового платежу або при 

здійсненні виплати страхового відшкодування та в інших випадках, передбачених чинним 

законодавством України, документи, що дозволяють ідентифікувати Страхувальника; 

8.5.5.  Інші документи, необхідні Страховику в кожному конкретному випадку для укла-

дення Договору страхування та оцінки ступеня страхового ризику, перелік яких 

встановлюється при укладенні Договору страхування.  

8.6.  Договір страхування укладається між Страхувальником та Страховиком в письмовій 

формі (в тому числі у формі, яка відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», за 

правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного у письмовій формі). 

8.7.  Договір страхування може бути укладений відповідно до вимог Цивільного кодексу 

України шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (ак-

цепту) другою стороною. Порядок надання пропозиції та прийняття пропозиції встановлюється 

договором страхування. 

8.8.  Факт укладення Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом 

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

8.9.  При укладенні Договору страхування Сторони можуть: 

8.9.1.  Конкретизувати окремі положення Правил страхування; 

8.9.2.  Доповнити Договір страхування умовами, які не врегульовані Правилами страху-

вання, якщо такі доповнення не суперечать чинному законодавству України та Правилам 

страхування. 

8.9.3.  Домовитись про включення в обсяг страхового покриття одного, декількох або 

всіх страхових ризиків, зазначених в пунктах 4.1.1. – 4.1.7. Правил страхування; 

8.9.4.  Домовитись про виключення окремих положень Правил страхування; 

8.9.5.  Домовитись про доповнення Договору страхування умовами, відмінними від тих, 

які зазначені в Правилах страхування, якщо такі доповнення не суперечать чинному законо-

давству. 

8.10.  Усі заяви і повідомлення, передбачені Договором страхування, будуть вважатися 

зробленими належним чином, тільки якщо вони здійснені у письмовій формі та надіслані ре-

комендованим листом, кур’єром, або вручені особисто із зазначеними в ньому адресами 

Сторін, якщо інше не передбачено Договором страхування. Датою отримання таких 

повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата, зазначена на поштовому 

штемпелі відділу зв’язку одержувача. 

8.10.1. Договором страхування може бути передбачене надання вищезазначених заяв та 

повідомлень телефоном або в електронному вигляді, з їх подальшим письмовим 

підтвердженням у визначеному порядку. 

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9.1.  Договір страхування є обов'язковим для виконання Сторонами. 

9.2.  Страховик зобов’язаний: 

9.2.1.  Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 

9.2.2.  У випадку втрати оригіналу Договору страхування (полісу, сертифікату) в період 

його дії, на підставі письмової заяви Страхувальника видати Страхувальнику його дублікат. 
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Після видачі дубліката втрачений примірник Договору страхування (полісу, сертифікату) 

вважається недійсним. 

9.2.3.  Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного 

здійснення виплати страхового відшкодування; 

9.2.4.  Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, 

крім випадків, встановлених законом; 

9.2.5.  При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування на 

умовах та у строк, передбачений Правилами страхування та (або) Договором страхування. 

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового 

відшкодування, шляхом сплати одержувачу страхового відшкодування неустойки (штрафу, 

пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом; 

9.2.6.  Відшкодувати витрати, зазнані Страхувальником при настанні страхового випадку 

щодо запобігання або зменшення розміру збитку, якщо це передбачено умовами Договору 

страхування; 

9.2.7.  За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, щодо зменшення або збі-

льшення страхового ризику, в строк, передбачений Правилами страхування та (або) Догово-

ром страхування, переукласти Договір страхування, або внести зміни до умов Договору 

страхування, або припинити його дію. 

9.3. Страхувальник зобов’язаний: 

9.3.1.  При укладенні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі 

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

надалі в строк, передбачений Правилами страхування та (або) Договором страхування, 

інформувати Страховика про будь-які обставини, що впливають на зміну ступеня страхового 

ризику; 

9.3.2.  Виконувати рекомендації Страховика або забезпечити таке виконання уповнова-

женими ним особами, щодо зниження ступеня страхового ризику та запобігання настанню 

страхових випадків, якщо це передбачено Договором страхування; 

9.3.3.  Сплачувати страхові платежі в розмірах і в строки, передбачені умовами Договору 

страхування; 

9.3.4.  Вживати всіх можливих заходів та дій з метою запобігання та зменшення розміру 

збитків, завданих внаслідок настання події, що може бути визнана страховим випадком; 

9.3.5.  При укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні дого-

вори страхування щодо предмета Договору страхування; 

9.3.6.  У разі збільшення ступеня страхового ризику, сплатити додатковий страховий 

платіж, розмір якого розраховує Страховик.  

9.3.7.  Надати Страховикові для перегляду та копіювання оригінали або нотаріально 

завірені копії документів для проведення ідентифікації Страхувальника у випадках, передба-

чених чинним законодавством України та Правилами страхування; 

9.3.8.  Повідомити Страховика про настання події, що може бути визнана страховим ви-

падком, в строк, передбачений Договором страхування, та діяти згідно з умовами, визначе-

ними у Договорі страхування; 

9.3.9.  За письмовим зверненням Страховика, у разі розгляду обставин події, яка може 

бути визнана страховим випадком, в суді, надати Страховикові або особі визначеній Страхо-

виком, повноваження на право представляти інтереси Страхувальника при розгляді такої 

справи, якщо такий обов’язок передбачений Договором страхування; 

9.3.10.  При подачі Страхувальником (Вигодонабувачем) заяви до суду, що стосується 

події, яка має ознаки страхового випадку, залучити Страховика до участі в судовому розгляді 

в якості третьої особи без самостійних вимог;  

9.3.11.  Якщо після здійснення виплати страхового  відшкодування за Договором страху-

вання виявиться така обставина, що за Договором страхування або чинним законодавством 

повністю чи частково позбавляє Страхувальника права на отримання страхового 

відшкодування, повернути Страховику виплачене страхове відшкодування (чи його 
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відповідну частину) протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання відповідної 

письмової вимоги від Страховика, якщо інше не передбачено умовами Договору страхуван-

ня; 

9.3.12. Дотримуватися конфіденційності у взаємовідносинах із Страховиком, не допуска-

ти передавання інформації, що є комерційною таємницею Страховика, іншим особам, за ви-

нятком випадків, передбачених чинним законодавством України; 

9.3.13. Забезпечити реалізацію права вимоги Страховика до осіб, відповідальних за 

заподіяння збитку; не допускати дій, що позбавлять його права такої вимоги; передати Стра-

ховику документи, що нададуть йому (від свого імені або від імені Страхувальника за 

довіреністю) право такої вимоги до осіб, відповідальних за завдані збитки, протягом 10 (де-

сяти) календарних днів з дати отримання вимоги Страховика або страхового відшкодування, 

якщо інше не передбачено умовами Договору страхування; 

9.3.14. Забезпечити допуск та доступ в місце знаходження об’єктів інвестування та доку-

ментів інвестиційного проекту представників Страховика, експертів, представників компе-

тентних органів, для проведення перевірок, огляду в будь-який час;  

9.3.15. Сприяти Страховику у розслідуванні причин, обставин та наслідків настання 

події, що має ознаки страхового випадку, та (або) у визначенні розміру збитку; 

9.3.16. Дотримуватись правил та вимог нормативних документів, що регламентують дія-

льність, щодо якої здійснюється інвестування; 

9.3.17. Повідомити Страховика про будь-які кошти та (або) майно, одержані від третіх 

осіб в рахунок відшкодування завданого внаслідок страхового випадку збитку; 

9.3.18. Повідомити Страховика про відкриття кримінального провадження, порушення 

провадження у справі  про адміністративні правопорушення, стосовно події, що має ознаки 

страхового випадку; 

9.3.19. У випадку відмови від своїх прав на інвестиції оформити передачу права власнос-

ті на користь Страховика; 

9.3.20. Надати Страховику для проведення виплати страхового відшкодування всі доку-

менти, необхідні для підтвердження факту, визначення причин, обставин настання події, що 

має ознаки страхового випадку, розміру збитків, а також інші документи, необхідні для вип-

лати страхового відшкодування, передбачені Правилами страхування та (або) умовами  До-

говору страхування; 

9.3.21. На письмовий запит Страховика надавати вичерпну інформацію та документи, що 

стосуються виконання інвестиційного проекту; 

9.3.22. Не вносити зміни до інвестиційного контракту, а також, не змінювати об’єкт інве-

стиційної діяльності, без попередньої письмової згоди Страховика; 

9.3.23. При настанні події, що може бути визнана страховим випадком, виконувати 

обов’язки визначенні Договором страхування згідно розділу 11. Правил страхування. 

9.4. Страховик має право: 

9.4.1.  Перевіряти достовірність наданої Страхувальником інформації та документів, що 

стосуються предмета Договору страхування, виконання Страхувальником (Вигодонабува-

чем) умов передбачених Правилами страхування та Договором страхування, а також вимага-

ти надання додаткових документів, що мають значення для оцінки ступеня страхового ризи-

ку, при укладенні Договору страхування і у будь-який момент під час його дії; 

9.4.2.  При укладенні та у будь-який час протягом дії Договору страхування оглядати та 

перевіряти реалізацію інвестиційного проекту із залученням своїх представників, експертів 

та представників компетентних органів; 

9.4.3.  Відмовити в укладенні Договору страхування без пояснень причин відмови. 

9.4.4.  Брати участь у заходах, спрямованих на запобігання та зменшення завданого збит-

ку; 

9.4.5.  За власною ініціативою і за власні кошти (самостійно або з залученням експертів) 

з’ясовувати причини та обставини настання події, яка може бути визнана страховим випад-

ком, призначати та залучати експертів, аварійних комісарів, сюрвейєрів, адвокатів тощо, за-

питувати у Страхувальника інформацію та документи, необхідні для встановлення факту та 
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обставин настання події, яка може бути визнана страховим випадком, та (або) встановлення 

розміру  завданого збитку, включаючи інформацію, що є комерційною таємницею. Зазначені 

дії Страховика не є підставою для визнання Страховиком події страховим випадком; 

9.4.6.  Робити запити про відомості, пов’язані з настанням події, яка за умовами Договору 

страхування може бути визнана страховим випадком, до компетентних  органів,  

підприємств, установ і організацій, що можуть володіти інформацією про обставини настан-

ня події, з питань, пов’язаних із розслідуванням причин, обставин і визначенням розміру 

завданого збитку; 

9.4.7.  Відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо для цього ви-

никнуть (наявні, виявлені) підстави, передбачені Договором страхування та (або) чинним за-

конодавством України; 

9.4.8.  Якщо відповідно до умов Договору страхування страховий платіж сплачується 

декількома частинами (внесками), зменшити розмір страхового відшкодування на суму не-

сплачених частин страхового платежу (внесків) або відстрочити виплату страхового 

відшкодування, відповідно до умов Договору страхування та Правил страхування; 

9.4.9.  В односторонньому порядку достроково припинити дію Договору страхування 

(відмовитись від Договору) на підставі невиконання Страхувальником умов Договору стра-

хування, згідно з чинним законодавством України та Правилами страхування;  

9.4.10. Ініціювати внесення змін та (або) доповнень до умов Договору страхування, дост-

рокове припинення дії Договору страхування, якщо це передбачено Договором страхування, 

з письмовим повідомленням Страхувальника про причини прийняття такого рішення; 

9.4.11. Вимагати від Страхувальника (Вигодонабувача) повернення отриманого страхо-

вого відшкодування (повністю або частково), якщо  стануть  відомі нові обставини настання 

страхового випадку, що повністю або частково позбавляють одержувача страхового 

відшкодування такого права, на підставі умов Договору страхування, Правил страхування та 

(або) чинного законодавства України; 

9.4.12. Відстрочити прийняття рішення про виплату страхового відшкодування або від-

мову у виплаті страхового відшкодування, відповідно до умов Договору страхування згідно 

п. 14.5. Правил страхування. 

9.5. Страхувальник має право: 

9.5.1.  Отримувати від Страховика будь-яку інформацію, що стосується умов Договору 

страхування та Правил страхування; 

9.5.2.  На виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку на умовах 

Договору страхування; 

9.5.3.  При укладенні Договору страхування призначити Вигодонабувача, а також 

замінювати його до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено умовами Дого-

вору страхування; 

9.5.4.  Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову 

Страховика у здійсненні виплати страхового відшкодування та (або) його розмір; 

9.5.5.   За письмовою заявою до Страховика, отримати дублікат Договору страхування 

(страхового поліса, сертифіката, свідоцтва), у разі втрати його оригіналу протягом строку дії 

Договору страхування (страхового поліса, сертифіката, свідоцтва); 

9.5.6.  Ініціювати внесення змін та (або) доповнень до умов Договору страхування, дост-

рокове припинення дії Договору страхування, якщо це передбачено Договором страхування, 

за умови письмового повідомлення Страховика про причини прийняття такого рішення. 

9.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки 

Сторін, які не суперечать умовам Правил страхування та чинному законодавству України. 
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10. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.

10.1.  Зміни та доповнення до умов Договору страхування протягом строку його дії вно-

сяться за взаємною згодою Сторін, на підставі письмової заяви однієї зі Сторін, шляхом ук-

ладення додаткового договору до Договору страхування протягом 5 (п’яти) робочих днів, з 

моменту отримання заяви іншою Стороною, якщо інше не передбачене Договором страху-

вання. 

10.2.  Додатковий договір є невід’ємною частиною Договору страхування та укладається 

в кількості примірників Договору страхування. 

10.3.  Якщо будь-яка зі Сторін Договору страхування не згодна на внесення змін до умов 

Договору страхування, в той же строк (5 робочих днів) вирішується питання про дію Дого-

вору страхування на попередніх умовах або про припинення його дії. 

10.4.  З моменту отримання заяви однією зі Сторін до моменту прийняття рішення про 

внесення змін або про припинення дії, Договір страхування продовжує діяти на попередніх 

умовах, якщо інше не передбачене Договором страхування. 

10.5.  Під час дії Договору страхування Страхувальник зобов’язаний повідомити Стра-

ховика про будь-яку зміну ступеня страхового ризику, або неможливість реалізації строку 

окупності проекту протягом 24 годин, якщо інше не передбачено умовами Договору страху-

вання та узгодити з ним подальші дії по інвестиційному проекту. 

10.6.  Після отримання від Страхувальника заяви про зміну ступеня страхового ризику 

Страховик протягом 5 (п’яти) робочих днів, оцінює вплив нових обставин на ступінь страхо-

вого ризику та приймає рішення про необхідність  внесення  змін  до умов Договору страху-

вання, або про дострокове  припинення його дії або про продовження дії Договору страху-

вання на попередніх умовах, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

10.7.  У разі збільшення ступеня страхового ризику та прийняття Страховиком рішення 

про необхідність внесення змін до Договору страхування зміни до Договору страхування 

вносяться шляхом укладення додаткового договору або Договір страхування 

переукладається з урахуванням зазначених змін протягом 5 (п’яти) робочих днів після прий-

няття такого рішення, якщо інше не передбачено Договором страхування. У цьому випадку 

Страховик має право на отримання від Страхувальника додаткового страхового платежу. 

10.8.  Якщо ступінь страхового ризику збільшиться і Страхувальник не повідомить про 

це Страховика або не сплатить (сплатить у неповному обсязі) додатковий страховий платіж 

протягом строку, встановленого в додатковому договорі, то при настанні страхового випадку 

внаслідок обставин, які вплинули на збільшення ступеня страхового ризику, або при 

збільшенні розміру збитку внаслідок обставин, що вплинули на збільшення страхового ризи-

ку, Страховик має право відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування за цим 

випадком або зменшити розмір страхового відшкодування на 50 %, якщо інший відсоток не 

обумовлений Договором страхування. 

11. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

11.1.  При настанні події, що може бути визнана страховим випадком, відповідно до 

умов Договору страхування, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний: 

11.1.1. Відразу, як тільки йому стало відомо про настання такої події, але не пізніше 24 

годин, якщо інший строк не передбачений умовами Договору страхування, вжити всіх мож-

ливих і доступних, в обставинах, що виникли, заходів щодо: 

- запобігання та зменшення розміру можливих збитків;

- усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку;

- з’ясування характеру та обставин настання події, що стала причиною збитків, а також

забезпечення можливості пред’явлення Страховиком права вимоги до осіб відповідальних за 

завданий збиток.  

11.1.2. У найкоротший строк після її настання (але не пізніше 24 годин з моменту, коли 

Страхувальнику (Вигодонабувачу) стало відомо про подію, яку відповідно до розділу 4. Пра-
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вил страхування та Договору страхування може бути визнано страховим випадком, якщо 

інший строк не передбачений Договором страхування), повідомити відповідні компетентні 

державні органи або установи, звернення до яких передбачене чинним законодавством, що 

діє у місці настання події, викликати на місце події їхніх представників, дочекатися їх і от-

римати від них документи, які підтверджують факт настання, час і обставини події, якщо 

інше не передбачено Договором страхування. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) не ма-

ють можливості самостійно вчинити такі дії, то вони повинні забезпечити їх виконання 

відповідальними співробітниками та проконтролювати виконання ними цих обов'язків; 

11.1.3. Протягом 24 годин з моменту, коли Страхувальнику (Вигодонабувачу) стало 

відомо про подію, яку,  відповідно до розділу 4.  Правил страхування та умов Договору стра-

хування, може бути визнано страховим випадком, якщо інший строк не передбачений Дого-

вором страхування, повідомити Страховика про цю подію у спосіб, як це зазначено у 

Договорі страхування (факсом, телефоном, засобами електронного звязку тощо). Переви-

щення зазначеного строку повідомлення Страховика про настання події, яку може бути виз-

нано страховим випадком, є припустимим у випадку, коли Страхувальник (Вигодонабувач) з 

об’єктивних причин не мав можливості повідомити Страховика, це має бути підтверджено 

документально; 

11.1.4. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту настання події, яка може бути визнана 

страховим випадком, письмово повідомити про настання події Страховика шляхом надання 

повідомлення про настання події, встановленої Страховиком форми. Перевищення зазначе-

ного строку повідомлення Страховика про настання події, яку може бути визнано страховим 

випадком, є припустимим у випадку, коли Страхувальник з об’єктивних причин не мав 

можливості повідомити Страховика, це має бути підтверджено документально. 

11.2.  В разі настання події, яка може бути визнана страховим випадком,  Страхувальник 

також зобов′язаний: 

11.2.1. Забезпечити Страховику (представникові Страховика) можливість проводити 

розслідування обставин, причин події, яка може бути визнана страховим випадком, та вста-

новлення розміру збитку, з правом Страховика залучати експертів, суб’єктів оціночної дія-

льності, спеціалістів; 

11.2.2. Забезпечити участь Страховику (представникові Страховика) в будь-яких 

спеціально створених комісіях, щодо настання та розслідування події; 

11.2.3. Виконувати рекомендації Страховика щодо дій у разі настання події, що може бу-

ти визнана страховим випадком, погоджувати всі свої дії зі Страховиком; 

11.2.4. Повідомити (надати) Страховику всю інформацію, що має відношення до події, 

що може бути визнана страховим випадком, та документи, передбачені розділом 12. Правил 

страхування та (або) умовами Договору страхування;  

11.2.5. Вжити заходів для збору і передавання Страховикові всіх необхідних документів 

для визначення розміру завданого збитку та прийняття рішення про виплату або відмову у 

виплаті страхового відшкодування; 

11.3.  Надання Страхувальнику у зв’язку з настанням події, яка може бути визнана стра-

ховим випадком, інструкцій з боку Страховика або його представника, а також вжиття 

останніми заходів із запобігання та зменшення розміру збитку ще не є підставою для визнан-

ня цієї події страховим випадком. 

11.4.  Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника в разі 

настання події, яка може бути визнана страховим випадком. 

12. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

12.1.  Для встановлення факту, причин, наслідків, обставин настання події, що може бу-

ти визнана страховим випадком, прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті стра-

хового відшкодування та для визначення розміру збитку, Страхувальник (Вигодонабувач) 

зобов’язаний надати Страховику відповідні документи: 
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12.1.1. Письмову заяву про виплату страхового відшкодування за формою встановленою 

Страховиком; 

12.1.2. Примірник Договору страхування (страхового поліса, сертифіката, свідоцтва) або 

його дублікат, що належить Страхувальникові, з усіма додатками; 

12.1.3. Документи, що, відповідно до чинного законодавства України, дозволяють 

ідентифікувати одержувача страхового відшкодування; 

12.1.4. Документи на підставі яких здійснюються інвестиції (в т.ч. інвестиційні проекти, 

договори, контракти, тощо); 

12.1.5. Фінансові документи інвестиційного проекту; 

12.1.6. Листування між Страхувальником Контрагентом та іншими учасниками інвести-

ційного Договору (Контракту) щодо виконання договірних зобов’язань); 

12.1.7. Документи, що підтверджують невиконання або неналежне виконання Контраге-

нтом та (або) іншими учасниками зобов’язань за інвестиційним договором (контрактом); 

12.1.8. Документи, що підтверджують вартість об’єкту інвестиційної діяльності, настан-

ня строку повернення інвестицій та (або) факт і суму не одержаного Страхувальником задек-

ларованого доходу від інвестиційної діяльності; 

12.1.9. Документи, що підтверджують розмір заподіяних збитків (акти аудиторської пе-

ревірки, експертизи, звіти про оцінку, платіжні документи, тощо); 

12.1.10. У всіх випадках, коли в розслідуванні обставин, що спричинили завдання збит-

ку, брали участь органи досудового розслідування/ правоохоронні органи:  

12.1.10.1.  Якщо подія сталася на території України: 

 копію заяви або повідомлення Страхувальника про кримінальне правопорушення

досудове розслідування; 

 витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

 документ, що підтверджує внесення органом досудового розслідування відомостей

про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками 

відповідного злочину, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, із 

зазначенням попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення 

(повідомлення про початок досудового розслідування тощо); 

 копію постанови слідчого, прокурора або ухвали суду про закриття кримінального

провадження, зупинення досудового розслідування або рішення (вироку) суду; 

12.1.10.2.  Якщо подія сталася на території іншої держави – довідку про відкриття 

кримінального провадження та (або) інші документи, що застосовуються в подібних випад-

ках, складені відповідно до чинного законодавства місця, де сталася або була виявлена подія; 

12.1.11. Документи, що підтверджують здійснені Страхувальником витрати щодо 

запобігання або зменшення розміру збитків, завданих настанням події, яка може бути визна-

на страховим випадком, якщо відшкодування таких витрат передбачене умовами Договору 

страхування; 

12.1.12. Інші документи на обґрунтований письмовий запит Страховика щодо факту, об-

ставин, причин настання страхового випадку, розміру зазнаного збитку, а також майнового 

інтересу особи, яка є одержувачем страхового відшкодування. 

12.2.  Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, нада-

ються Страховикові у формі оригіналів, нотаріально засвідчених копій, простих копій за 

умови надання Страховикові можливості звірення копій цих документів з їхніми 

оригіналами. 

12.3.  Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, вважа-

ються наданими Страхувальником, якщо такі документи надані в повному обсязі та (або) не 

містять  наступних недоліків: не відповідають належній формі та (або) оформлені з пору-

шенням (відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту тощо). Про наявність таких  

недоліків Страховик повідомляє Страхувальникові в письмовій формі протягом 5 (п’яти) ро-

бочих днів з дати отримання таких документів, якщо інше не передбачено умовами Договору 

страхування. 
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12.4.  З метою встановлення факту, причин та обставин настання страхового випадку, 

розміру збитку, Страховик має право передбачити у Договорі страхування необхідність на-

дання Страхувальником інших документів. 

12.5.  Враховуючи особливості конкретного страхового випадку, Страховик може змен-

шити перелік документів, передбачений пунктом 12.1. Правил страхування та (або) Догово-

ром страхування. 

13. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО

ВІДШКОДУВАННЯ. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ СТРАХОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ  

13.1. Страхове відшкодування підлягає виплаті після повного встановлення обставин, 

причин та визначення розміру збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку. 

13.2. Розмір страхового відшкодування, за одним страховим випадком, та загальний 

розмір суми виплачених страхових відшкодувань, що сталися протягом строку дії Договору 

страхування, встановлюється в розмірі прямих збитків та не може перевищувати страхової 

суми, визначеної у Договорі страхування. 

13.2.1. Розмір збитку визначається, як різниця між страховою сумою по Договору стра-

хування (але не вище фактичних інвестицій Страхувальника по інвестиційному проекту, а 

також норматива прибутку, якщо він обумовлений при укладенні Договору страхування) і 

фактично одержаним доходом за інвестиційним проектом до закінчення встановленого в До-

говорі строку окупності інвестиційного проекту. 

13.3. Якщо у Договорі страхування передбачені ліміти зобов’язань Страховика, то Стра-

ховик здійснює виплату страхового відшкодування у межах встановлених у Договорі страху-

вання лімітів зобов’язань. 

13.4. У разі здійснення виплати страхового відшкодування, обсяг зобов’язань Страхови-

ка (максимальний розмір страхового відшкодування, який на момент укладення Договору 

страхування дорівнює страховій сумі) зменшується на розмір виплаченого відшкодування, 

якщо інше не передбачене умовами Договору страхування.  

13.5. Страхувальник має право за додатковий платіж відновити обсяг зобов’язань Стра-

ховика, шляхом укладення сторонами додаткового договору до Договору страхування, якщо 

інше не передбачено умовами Договору страхування. 

13.6. Договір страхування, за яким сплачено страхове відшкодування, розмір якого мен-

ший розміру страхової суми, зберігає чинність до кінця обумовленого строку дії, якщо інше 

не передбачене Договором страхування. 

13.7. У разі настання страхового випадку страхове відшкодування визначається у розмірі 

прямих (реальних) збитків Страхувальника (Вигодонабувача) внаслідок настання страхового 

випадку з вирахуванням, якщо інше не передбачене умовами Договору страхування: 

13.7.1. Суми зменшення розміру страхового відшкодування у випадках, передбачених 

Правилами страхування і Договором страхування; 

13.7.2. Розміру безумовної франшизи, якщо вона передбачена Договором страхування; 

13.7.3. Суми, одержані від третіх осіб в рахунок відшкодування завданого внаслідок 

страхового випадку збитку. 

13.7.4. Розміру збитків, відшкодованих Страхувальнику (Вигодонабувачу) іншими стра-

ховиками у зв’язку з цим страховим випадком. 

13.8. За згодою Сторін, умовами Договору страхування може бути передбачений інший 

порядок визначення розміру збитків та суми страхового відшкодування у разі настання стра-

хового випадку. 

13.9. Страховик відшкодовує Страхувальнику (Вигодонабувачу) витрати, здійснені 

останнім з метою запобігання або зменшення розміру збитків, завданих настанням страхово-

го випадку, відповідно до пункту 4.2. Правил страхування, якщо вони передбачені умовами 

Договору страхування, які разом із сумою страхового відшкодування не можуть перевищу-

вати розміру страхової суми, встановленої у Договорі страхування.  
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13.10.  Вартість документально підтверджених витрат, відшкодування яких передбачено 

умовами Договору страхування, Страховик включає в страхове відшкодування. 

13.11. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, в межах фактичних вит-

рат переходить право вимоги, яке Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи, 

відповідальної за завданий збиток. 

13.12. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний не допускати обмеження права ви-

моги Страховика. Якщо виявиться, що реалізація права вимоги є неможливою або обмеже-

ною через дії Страхувальника (Вигодонабувача), Страховик звільняється від зобов’язання 

виплатити страхове відшкодування, а якщо виплата вже здійснена, Страхувальник (Вигодо-

набувач) зобов’язаний повернути Страховикові отримане відшкодування, протягом 

30 (тридцяти) календарних днів від дня отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) 

претензії Страховика, якщо інше не передбачене умовами Договору страхування. 

13.13. Якщо на момент настання страхового випадку щодо предмета Договору страху-

вання діяли також інші Договори страхування, Страховик виплачує страхове відшкодування 

в розмірі частини розрахованого страхового відшкодування за страховим випадком, яке 

визначається як відношення страхової суми, встановленої Договором страхування, до 

сукупності страхових сум за всіма укладеними Договорами страхування, за якими мають бу-

ти здійснені виплати страхового відшкодування за цим страховим випадком, якщо інше не 

передбачене умовами Договору страхування. 

13.14. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) одержав відшкодування за збиток від 

третіх осіб, Страховик сплачує тільки різницю між сумою, яка підлягає сплаті за умовами 

Договору страхування, та сумою, отриманою від третіх осіб. Страхувальник зобов’язаний 

сповістити Страховика про отримання таких сум негайно, протягом 5 (п’яти) робочих днів, з 

дати отримання, якщо інший строк не передбачений умовами Договору страхування. Якщо 

відшкодування від третіх осіб було отримано пізніше, ніж Страховик здійснив виплату стра-

хового відшкодування, Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику протягом 5 

(п’яти) робочих днів з моменту отримання відшкодування від третіх осіб надлишкові кошти, 

якщо інший строк не передбачений умовами Договору страхування. 

14. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ У

ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

14.1. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування на підставі письмової зая-

ви про виплату страхового відшкодування та страхового акту, складеного Страховиком у 

формі, що визначається Страховиком. 

14.2. Для прийняття рішення про здійснення виплати або відмову у здійсненні виплати 

страхового відшкодування Страхувальник (Вигодонабувач) повинен надати Страховикові 

документи, передбачені розділом 12.  Правил страхування та (або) умовами Договору стра-

хування. 

14.3. Страховик з метою прийняття рішення про здійснення виплати або відмову у 

здійсненні виплати страхового відшкодування може робити запити про відомості, пов’язані з 

настанням страхового випадку, до компетентних органів, підприємств, установ та 

організацій, що володіють інформацією про обставини настання страхового випадку: 

14.3.1. Якщо у Страховика виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності наданих 

Страхувальником (Вигодонабувачем) відомостей і документів, що підтверджують факт, при-

чини та обставини настання страхового випадку, а також розмір завданого збитку; 

14.3.2. Якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини, причини 

настання страхового випадку та розмір завданого збитку. У такому разі з метою встановлен-

ня обставин, причин настання страхового випадку і розміру збитку Страховик має право 

призначити розслідування або експертизу, яку проводить експерт незалежної експертної 

організації; 

14.3.3. В інших випадках, передбачених умовами Договору страхування. 
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14.4.  Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту одержання Страховиком всіх 

документів, необхідних для підтвердження факту, причин, обставин настання страхового ви-

падку та визначення розміру збитків, а саме документів, передбачених розділом 12. Правил 

страхування та (або) умовами Договору страхування, та відповідей на запити Страховика від 

підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про обставини настання 

страхового випадку, якщо інший строк не передбачений Договором страхування, Страховик: 

14.4.1.  Приймає рішення про здійснення виплати страхового відшкодування шляхом 

складення страхового акта і протягом 30 (тридцяти) робочих днів, з дня складення страхово-

го акта, здійснює виплату страхового відшкодування, якщо інший строк не передбачений 

умовами Договору страхування, або 

14.4.2.  Приймає обґрунтоване рішення про відмову у здійсненні виплати страхового 

відшкодування. Страховик письмово повідомляє Страхувальника про відмову у виплаті 

страхового відшкодування з обґрунтуванням причин, протягом 10 (десяти) робочих днів з 

дня прийняття такого рішення, якщо інший строк не передбачений умовами Договору стра-

хування. 

14.5.  Страховик може відстрочити прийняття рішення про визнання події страховим ви-

падком, у тому числі про здійснення виплати або відмову у здійсненні виплати страхового 

відшкодування, якщо це передбачено умовами Договору страхування: 

- до дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про набрання рішенням

у цивільній, господарській або кримінальній справі законної сили, якщо спір щодо факту, 

причин та обставин події та розміру збитку розглядається судом;  

- до дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про результати

закінчення розслідування компетентними органами, якщо за фактом події проводилось 

розслідування компетентними органами; 

- до дня, наступного за днем, коли Страховику стало відомо про закриття

кримінального провадження чи зупинення досудового розслідування, якщо за фактом події 

або щодо Страхувальника було розпочате кримінальне провадження.  

15. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО

ВІДШКОДУВАННЯ 

15.1.  Підставами для відмови Страховика у здійсненні виплати страхового 

відшкодування є: 

15.1.1. Навмисні дії Страхувальника, Контрагента,  інших учасників інвестиційного про-

екту, в тому числі Вигодонабувача, працівників Страхувальника, їхніх представників або 

осіб, які діяли за їхнім дорученням, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена 

норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянських або службових 

обов’язків, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, 

здоров’я, честі, гідності й ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника й інших зазна-

чених у цьому пункті осіб встановлюється відповідно до чинного законодавства України; 

15.1.2. Вчинення Страхувальником та (або) Контрагентом,  іншими учасниками інвести-

ційного проекту, особою, на користь якої укладено Договір страхування, їхніми працівника-

ми або іншими особами, що діяли за їх дорученням  або з їх відома, умисного злочину, що 

призвів до настання страхового випадку; 

15.1.3. Подання Страхувальником (Вигодонабувачем) свідомо неправдивих відомостей 

про предмет Договору страхування або про факт, обставини або причини настання страхово-

го випадку; 

15.1.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Вигодонабува-

чем) Страховика та (або) відповідні компетентні органи про настання події, що має ознаки 

страхового випадку, без поважних на це причин у строки, визначені в Правилах страхування 

та (або) Договорі страхування, або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, 

характеру й розміру завданого збитку; 
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15.1.5. Отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування збитків 

від третіх осіб. Якщо збиток відшкодований частково, виплата страхового відшкодування 

здійснюється з відрахуванням суми, отриманої від зазначених осіб, як компенсація завданого 

збитку; 

15.1.6. Відмова Страхувальника (Вигодонабувача) від права вимоги до особи, 

відповідальної за завдані збитки, або якщо реалізація цього права стала неможлива з вини 

Страхувальника (Вигодонабувача), якщо інше не передбачено Договором страхування; 

15.1.7. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником своїх обов’язків, зазна-

чених у Договорі страхування; 

15.1.8. Дії Страхувальника, направлені на отримання неправомірної вигоди від страху-

вання; 

15.1.9. Невжиття Страхувальником та (або) Контрагентом, та (або) іншими учасниками 

інвестиційного проекту, в тому числі Вигодонабувачем, працівниками Страхувальника, їхні-

ми представниками, заходів запобігання чи зменшення розміру збитків, або рятування чи 

збереження об′єкту інвестиційного проекту після настання страхового випадку, що призвело 

до загибелі, знищення об′єкту  інвестиційного проекту або його додаткового пошкодження; 

15.1.10. Не відповідність обсягу і характеру збитків по інвестиційному проекту причи-

нам і обставинам заявленої події; 

15.1.11. Виконання Страхувальником інвестиційного проекту з порушенням вимог пе-

редбаченим чинним законодавством країни, де були допущені такі порушення; 

15.1.12. Неусунення Страхувальником протягом узгодженого зі Страховиком строку об-

ставин, які істотно підвищують ступінь ризику та про необхідність ліквідації яких Страхува-

льника було повідомлено Страховиком та (або) іншими компетентними органами , якщо ін-

ше не передбачене Договором Страхування; 

15.1.13.  Внесення Страхувальником змін до інвестиційного контракту або зміна об’єкту 

інвестиційної діяльності, без попередньої письмової згоди Страховика. 

15.1.14. Інші випадки, передбачені чинним законом. 

15.2.  Несвоєчасне повідомлення Страхувальником Страховика про зміну ступеня стра-

хового ризику звільняє Страховика від обов’язку виплатити страхове відшкодування за стра-

ховими подіями, що сталися в період з дати зміни (включно) до дати фактичного отримання 

Страховиком зазначеного письмового повідомлення (включно). 

15.3.  Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для 

відмови у здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону та 

Правилам страхування. 

15.4.  Відмову Страховика у здійсненні виплати страховоговідшкодування може бути 

оскаржено у судовому порядку. 

16. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

16.1.  Дія Договору страхування припиняється та Договір страхування втрачає чинність 

за згодою Сторін, а також у разі: 

16.1.1. Закінчення строку дії Договору страхування; 

16.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

16.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором страху-

вання строки; 

16.1.4. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – 

фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом 

України «Про страхування»; 

16.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 

16.1.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 

16.1.7. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

16.2.  Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона зо-

бов’язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припи-

нення Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
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16.3.  У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страху-

вальника, Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що залишився до 

закінчення дії Договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення спра-

ви, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат страхового 

відшкодування, що були здійснені за Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника 

обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає 

Страхувальнику сплачений ним страховий платіж повністю. 

16.4.  У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страховика 

Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Стра-

ховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страхо-

вик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії До-

говору страхування з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при 

розрахунку страхового тарифу та виплат страхового відшкодування, що були здійснені за 

Договором страхування. 

16.5.  У разі дострокового припинення дії Договору страхування повернення страхового 

платежу не може бути здійснено в іншій формі, ніж та, в якій був сплачений платіж. 

16.6.  Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі дострокового 

припинення дії Договору страхування здійснюється після врегулювання всіх заявлених 

Страхувальником збитків, а саме після: 

16.6.1. Здійснення виплат страхового відшкодування; або 

16.6.2. Прийняття Страховиком рішень про відмову здійснити виплату страхового 

відшкодування. 

16.7.  Сторони можуть бути звільнені від відповідальності за часткове або повне невико-

нання зобов’язань за умовами Договору страхування, якщо таке невиконання зобов’язань 

стало наслідком дії обставин непереборної сили. 

16.8.  Під непереборною силою розуміються зовнішні та надзвичайні події, що опису-

ються сукупністю таких умов: 

16.8.1. Зазначені події сталися після набрання чинності Договором страхування; 

16.8.2. Ці події не визначені в Правилах страхування та (або) Договорі страхування як 

виключення зі страхових випадків та обмеження страхування; 

16.8.3. Ці події виникли незалежно від волі Сторін Договору страхування, і при цьому 

їхньому настанню і подальшій дії Сторони Договору страхування не могли протистояти за 

допомогою всіх розумних зусиль і засобів, що могли бути застосовані до конкретних проявів 

непереборної сили; 

16.8.4. Часткове або повне невиконання будь-якою зі Сторін Договору страхування зо-

бов’язань за умовами Договору страхування є прямим наслідком дії обставин непереборної 

сили. 

16.9.  При настанні дії обставин непереборної сили строк виконання зобов’язань Сторін 

за умовами Договору страхування збільшується відповідно до строку, протягом якого будуть 

діяти обставини непереборної сили. Якщо цей період буде тривати понад строк, визначений 

Договором страхування, то будь-яка зі Сторін буде вправі відмовитися від подальшого вико-

нання зобов’язань за умовами Договору страхування. При цьому жодна зі Сторін не буде ма-

ти права на відшкодування можливих збитків. 

16.10. Сторона Договору страхування, для якої стало неможливим виконання зо-

бов’язань за умовами Договору страхування внаслідок дії обставин непереборної сили, по-

винна найбільш швидким з можливих способів сповістити іншу Сторону Договору страху-

вання про ситуацію, що склалася, а також протягом строку, визначеного умовами Договору 

страхування, надіслати поштою зареєстроване підтвердження дії цих обставин, видане 

відповідним компетентним органом. 

16.11. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання дії обставин 

непереборної сили не дає надалі права Стороні Договору страхування, на яку подіяли ці об-
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ставини, посилатися на них як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконан-

ня зобов’язань за умовами Договору страхування. 

17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1.  Спори, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору страхування, 

вирішуються Сторонами шляхом переговорів. 

17.2.  У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спори вирішуються відповідно до 

чинного законодавства України. 

18. ОСОБЛИВІ УМОВИ

18.1.  Конкретні умови страхування встановлюються Договором страхування за згодою 

Сторін і не повинні суперечити Правилам страхування та чинному законодавству України. 

18.2.  Права та обов’язки Страховика та (або) Страхувальника, підстави для відмови у 

здійсненні страхових виплат, зазначені в Правилах страхування, але які не передбачені Зако-

ном України «Про страхування», не повинні суперечити чинному законодавству України та, 

з метою їх правозастосування, повинні бути передбачені умовами Договору страхуван-

ня.Правилами страхування регламентовані основні умови страхування. 

18.3.  За згодою Сторін до умов Договору страхування можуть бути внесені застережен-

ня, доповнення, зміни та особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страху-

вання, що відповідають положенням Правил страхування та не суперечать чинному законо-

давству України. 



Додаток №1  до Правил  

добровільного страхування інвестицій 

№ 050   від «11»  червня 2020 року 

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Розмір страхового тарифу за договором страхування розраховується на підставі ба-

зових страхових тарифів (Таблиця 1)  в залежності від страхового ризику, що приймається 

на страхування і коригується підвищувальними і знижувальними коефіцієнтами (К2-К3) в 

залежності від обсягу страхових зобов'язань Страховика, розміру франшизи тощо.  

1.2.  Підвищувальні та знижувальні коефіцієнти застосовуються для об'єктивного вста-

новлення ціни страхування. Коефіцієнти застосовуються до річної тарифної ставки шляхом 

множення на базовий страховий тариф за наявності підстав для їх застосування. 

1.2.1. Тариф для Договорів добровільного страхування інвестицій обчислюється за фор-

мулою : БТ (базове значення страхового тарифу (наведені у Таблиці 1)) х К1 х К2 х К3. 

1.2.2.  В залежності від інвестиційного Договору (Контракту) та (або) параметрів інвес-

тиційного проекту, наявності факторів, що впливають на рівень ризику можуть застосову-

ватись наступні коефіцієнти: 

Підвищувальні коефіцієнти Знижувальні коефіцієнти 

Від 1,10 до 5,00 Від 0,99 до 0,10 

1.3.  Наведені страхові тарифи використовуються при укладенні договору страхування 

строком на 1 (один) рік.  

Таблиця 1 

Базові страхові тарифи добровільного страхування інвестицій. 

Страхові ризики 

Страховий 

тариф (% від 

страхової суми) 

Невиконання або неналежне виконання зобов’язань Контрагентом за ін-

вестиційним Договором (контрактом) за виключенням випадку, коли 

таке невиконання пов’язане з порушенням умов інвестиційного догово-

ру (контракту) Страхувальником. 

0,7 

Пошкодження, знищення об’єкту інвестування  або припинення робіт 

внаслідок стихійних лих, катастроф, техногенних аварій, протиправних 

дій третіх осіб під час  або на території виконання інвестиційного проек-

ту. 

0,3 

Зміна умов інвестиційної діяльності Страхувальника з незалежних від 

нього обставин. 
0,2 

Відкликання та (або) анулювання ліцензії на провадження господарської 

діяльності 
0,3 

Ліквідація юридичної особи – отримувача інвестиції або смерть фізичної 

особи – отримувача інвестиції 
0,4 

Банкрутство  юридичної або фізичної особи – отримувача інвестиції. 0,2 

Інші передбачені Договором страхування ймовірні та випадкові події. 0,1 – 8,0 



1.4. Поправочний коефіцієнт (Kl) застосовується при врахуванні обся1·,, н:1сю1ої н1,lІІtНіІ.l<1-
льності Страхувальника (франшизи) та наведений у Таблиці 2. 

Таб.,нщи 2 

Франшиза Поправочний коефіцієнт 
Поправочний коефіцієнт (Кl) 

(умовна, безумовна, % ) 
при безумовній франшизі 

(Кl) 
при умовній франшизі 

0,0 1, 15 1, 15 
0,5 1,05 1,05 
1,0 1,00 1,00 
2,5 0,92 0,93 
5,0 0,89 0.90 
7,5 0,85 0,88 
10,0 0,81 0.85 -
15,0 0,75 0.83 
20,0 0,70 0.80 

1.5. Поправочний коефіцієнт (К2), враховує багаторазовість страхування та відсутність ви
плат страхових відшкодувань за раніше укладеними договорами страхування та наведений у 
Таблиці З 

Таблиця 3 

Умови страхування Поправочний 
коефіцієнт (К2) 

Укладення договору страхування на 2-й рік страхування 0,95 
Укладення договору страхування на 3-й рік страхування 0,90 
Укладення Д договору страхування на 4-й рік страхування 0,85 
Укладення договору страхування на 5-й рік страхування та більше 0,75 

1.6. Поправочний коефіцієнт (КЗ). У разі укладення договору страхування строком ме11111� 
одного року страховий платіж складає частину від суми річного страхового платежу та 
розраховується із застосуванням відповідно до (КЗ) та Таблиці 4, 

Таблиця 4 

Коефіцієнт короткостроковості при добровільному страхуванні інвестицій (КЗ) 

Строк дії Договору страхування (в місяцях*) 
до 1 І ДО 2 І ДО 3 j до 4 І до 5 І ДО б І до 7 І до 8 І ДО 9 І ДО 1 О І до 11 І 12

Коефіцієнт від річного страхового тарифу 
0,20 І 0,30 І 0,40 І о,5о І о,бо І 0,10 І 0,15 l 0,80 І о,85 І о.9о І о.95 І 1.00 

І

• При цьому страховий внесок за неповний місяць страхування сплачується як :за пов- І 

ний.

1.7. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування ·ш 11 o:LOI()

сторш. 

1.8. Нормат витрат на ведення справи складає до 75% від страхового тариф). 

Актуарій КудраД.Ю. 

Свідоцтво № 01- О 1 О від 25.07.201 Зр. 

І 



/ 



НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАiНИ
Вптяг

з Щержавного ре€стру фiнансових установ про видачу лiцензii для
здiйснення дiяльностi з надання фiнансових послуг

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"стрАховА компАнUI "БрокБIзнЕс"

(найменувашrя небанкiвськоi фiнансовоi установи, якiй видано лiцеrвiю дlя здiйснення дiяlIьностi з наданнrt

фiнансовlо< посrryг)

2034487|
(iдеrrгифiкацiйний код за еЩРПОУ)

||.12.2020 Ns 2 1 /2 l 08-пк
(дата i номер рiшешrя про видачу лiцеrrзii дlя здiйснення дiяльностi з надання фiнансовшr посrryг)

добровiльне страхування судових витрат;
добровiльне стр€lхування iнвестицiй;
обов' язкове медичне стр€tхувilння ;

обов'язкове страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу
у випадках, передбачених Законом Украiни "Про нафту i газ";
обов'язкове страхування майнових ризикiв користувача надр пiд час дослiдно-
промислового i промислового видобування та використання газу (метану) вугiльних
р9долищ

(перелiк фiнансовlл< послуг, якi може надавати небанкiвська фiнансова установа)
||.|2.2020

(лата формування витяry)

Нача-пьник управлiння
лiцензування стр€lхових компанiй

лiцензування .Щмитро СМАЛЪ
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