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Вiдносно Приватного акцiонерного товариства <CTpztxoBa колlпttнiя (БРОКБIЗНЕС> нс ,застосов_yвалilся процел,ра
санацii. не вiдкривалось проваJ)кення л,справi про банкрутство та нс прийtr,lалось рiшсння про лiквiдацiю.
Iнорпtацiя про наявнiсть гарантiйпих фоtl,цiв члt компеtlсаtdйппх cxelll, lцtl зас,tосовуються вiлповiдlrо до
закошодавства

.що гарантiйного фонл,ч страховика належlrгь додатковий та рсзсрвний капiтал. а тtlкож cynra неро,}подiлсного
прибутк.ч (ст. 30 Закон\, Украiни кПро Страхуваннп). Зазначенi покilзники ,}на\одяться в фiнансовiй звiтностi
Копtпанii в докi,лtеlrгi <Фl_Баланс> на вiдповiдну дат\ за посиланням ]"1j_t]]1.:iь,r;аu"Iiдацsау!рý&_аlдЦji
Iнфорпrаrцiя про логовiр с,ц)ах}"ванrrя
,lгi_lно ,l якою
страýовик берс на ссбе
.Щоговiр страх\,ваннJI - це писы,tова \ года rriж страц вальникоNt i страховикошl.
зобов'язання у разi настаннr{ страхового випадк\, здiйснити страхов}, виплату страхувальникл,або iншiй особi.
виlзначенiЙ у логоворi страх\,вання страх}jвальникоN{. на користь якоi 1,кладено логовiр страý,вання (подати допопtогy.
виконати посл_чгу тощо)- а стра)ý,вахьник,}обов'яз},еться gцлдtц,вilти cTpaxoBi платежi t, визначекi строки та

викон\,вати iншi ушtови договор\,.
Щобровiльне cTpax\,BaHHJl - це cTpa\\,BaнIul. яке здiйснюеться на ocHoBi договор\, пIiж стра.хr,вальникоlt i страховикоl,t.
Загальнi уNIови i порялок здiйснення добровiльного страх},вання ви,}нitчаються правила]l|и стра)ý,вання. що
встановJIюються страховикоil{ сал!остiйно вiдповiдно до виltог цього Закону. KoHKpeTHi ,ч}rови стах},вання
ви,}наIIаються при чкладсн Hi :оговорл стра \\,ва ння вiдповiдно Jo,ta коно.lа вства.
Для цiйснення обов'язкового страхування Кабiнет MiHicTpiB УкраТни. якщо iншс нс ви,]начено законо]rt, встановпюс
порядок та правила його проведення. (lорлrи типового договору, особливi yttови лiцензу"вання обов'я,lкового
страх\,вання. розмiри страхових сy]\I та N,rаксиN{ilльнi розлriри сграхових тарифiв або лrетодик!, актчарних po,1pax1 HKiB.

Змiни та доповнення до договор_y сграх\,вання здiйсrпоються у письп.tовiй форпri.
Наявнiсть ч клiснта права на вiдпtову вiд договор_ч цро надання (liнансових послyг:
Клiснт N{а€ право ка iнiцiювання внсссння зпtiн та доповнень до договор\, страхyвання. а також на розiрвання чк Hil
вiдмову вiд договору страхyвання. порядок та сгрок" протягом якого клiснт мох(с використати право на роЗiрВаННя ЧИ
на вiдпtовч вiд договорч ви,}наtпються ч]tIовами договор}, (для добровiльних видiв страх},вання). або вiдповiдниМи
законодавчиN{и та нор\,rативними акта]\Iи (дл.я обов'язкових видiв страхyвання). а також нормаьrи Законy Украiни
кПро страхування)) та Щивiльного кодоксу Украiни.
ВiДПОВiДНО дО Ст. 28 Закон__r' Укра'iни <Про страц,вання)) лiя lоговорr, страх!,вання припиняеться та Bтpatlae .rиннiсть
,}а

згодою сгорiн. а також 1 разi:
I) закiнчення строкч дiТl
2) виконання страховиком зобов'язань перед cTpaxvвajlbнцKol.| ].' повноNt,y обсязi.
3) несплати страхувальникоNr стра\ових платсжiв \, BcTaHoB,IcHi :оговорол,t строки. При цьоп,rl,договiр ввах(а€ться
достроково припиненил,r ч випадк.ч. якщо шерший (або черговий) страховий платiж нс бl,в сплачениЙ за письN,IоВою
ви]\Iогою страховика протягоN{ дссяти робочих днiв ll дня пред'явлення TaKoi виýtоги стра.\) вальник\," якщо iнше нс
передбачено уl\lоваI\,rи договор!, :
4) лiквiдацii стра.ýвальника - юридичноi особи або cMepTi страýчвапьника - фiзичноi особи чи втрilти ниNt
дiездатностi. за виняткоNr випадкiв. персдбачених статтялrи 22,ZЗ i 2;l цього Закону-:
5) лiквiдацii страховика \, порядк),. BcTaHoBjIeHo\I\- законодавствоN.t Украiниl
6) прийняття судового рiшення про визнання дOговор},страц,ван}ut недiйсним:
7) в iнших випадках. передбачених ,}аконодitвством Украiни.

!,iю договору страхування [lоже б}ти достоково припинено за ви]\{огою страх},вальника або сграховика. якщо це

передбачено умовал,lи договор\, страхуванкя. Дiя договорl,особистого страхування не N{оже бути припинена
страховикоп,t достроково, якщо на це не]\Iа€ ,}годи страý,вztльника. який виконус Bci уir,tови договорy страхуваннr{. та

якщо iнше не перелбачено yN{овалIи договор\, та законодавством Укрltiни.
Про нашriрдостроково припинити дiю:оговор! стра\},вання б_r-lь-яка сторона ,lобов'я,lана повiJопtити iншr не пi,lнiш
як за З0 калецдарни.\ днiв до дати припинеrтня дii договору cтpa\},BaнHrl" якщо iнше нилt не передбачепо.
У разi дострокового припинення дii договор1 стра.\_\,вання. крiпr договор},стах},вання життя- lи ви[tогою
стра\\,вальника страховик поверта€ йолл1, cTpaxoBi платежi ,la перiол. що :*lлишився до закiнчення дii договор}. з
вiдрах_vванням пор]\.rативншi витрitт на ведення сIIрави. визначених при розрахyнкч страхового тарифу. (lакги.tних
виIlпат сграхових c\,Nl та страхового вiдшкоJчвання. що б,чли :цiйснснi за цилt договоро[t страхування. Якщо ви]\Iога
стрzlхlвilльника обYмовлсна порушення}l страховикоNI v]\IoB договору страх\,вання. то останнiЙ поверта€
страхyвальнику сплаченi ним cTpaxoBi платежi повнiстю.
У разi дострокового припинення договору страх},вання. Kpiпr стра5ування життя. :]а виN,fогою страховика
стахувальникy повертаються повнiстю сплаченi ни}'r cTpaxoBi платежi. Якщо випtога страховика обумовлена
невиконанням страхчвальнико}I }"]\loB договору страхчвання, то страховик поверта€ Йомv cTpa.xoBi плttтОжi За пеРiОд,
що залишився до закiнчення дiiдоговору. з вирах.чв:lнняNr норьlативних витрат на ведсння справи. визначених при
розраýункy страхового тарифч. фактrтчних вип.iIат страхових ci,Nr та стра.\ового вiдшкол,вання. що були злiйсненi н
цим договором стра.\Yва ннJI.
Не допускаегъся повернсння кошrriв готiвкбю. якщо платежi було злiйснсно в бс:зrотiвковiй форпri. за \,N,fови
дострокового припинення договору страхyвання,

