
ПРОГРАМА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

фінансових ризиків на випадок втрати доходів Страхувальника - фізичної особи, клієнта 

банку, внаслідок відсутності його зайнятості, яка виникла в результаті розірвання 

Трудового договору 

ВИЗНАЧЕННЯ  

 

"Договір добровільного страхування фінансових ризиків на випадок втрати доходів 

Страхувальника – фізичної особи, клієнта Банку, внаслідок відсутності його зайнятості, 

яка виникла в результаті розірвання Трудового договору" (далі по тексту – «Договір 

страхування») – договір, укладений між Страховиком і Страхувальником, у рамках якого 

Страховик здійснює страхування фінансових ризиків на випадок втрати доходів 

Страхувальника – фізичної особи, клієнта Банку, внаслідок відсутності його зайнятості, яка 

виникла в результаті розірвання Трудового договору;  

"Умовна часова франшиза" - період часу, відсутність Зайнятості Страхувальника протягом 

якого не тягне виникнення зобов'язання Страховика по здійсненню Страхової виплати. У 

випадку, якщо відсутність Зайнятості Страхувальника триває по завершенню зазначеного 

періоду часу (умовної часової франшизи), Страховик несе зобов'язання по здійсненню 

Страхової виплати за весь період відсутності Зайнятості Страхувальника, що має місце 

протягом Строку страхування. Період умовної часової франшизи визначається від дати 

останнього розірвання Трудового договору, що мав місце протягом Строку страхування.  

"Заява на страхування" (далі по тексту – «Заява») – письмовий документ, що містить у собі 

пропозицію Страхувальника до Страховика укласти Договір страхування;  

"Правила страхування" – Правила добровільного страхування фінансових ризиків;  

"Програма страхування" – Програма добровільного страхування фінансових ризиків на 

випадок втрати доходів Страхувальника – фізичної особи, клієнта банку, внаслідок відсутності 

його зайнятості, яка виникла в результаті розірвання Трудового договору, що є Додатком № 1 

до даному Договору;  

"Строк страхування" - період часу, протягом якого діє страхування;   

"Страховий ризик" - Страхова подія, на випадок якого проводиться страхування і яка має 

ознаки ймовірності й випадковості настання;  

"Страхова подія" – втрата доходів Страхувальником – фізичною особою, Клієнтом Банку, 

внаслідок відсутності його зайнятості, яка виникла в результаті розірвання Трудового 

договору, що відбувся в період дії Договору страхування; 

"Страховий випадок" - Страхова подія, яка настала, передбачена цією Програмою 

страхування і  Договором страхування, з настанням якої  в Страховика виникає обов'язок 

зробити Страхову виплату Вигодонабувачу;  

"Страховий тариф" - ставка страхового внеску з одиниці Страхової суми за певний період 

страхування.  

"Страхова виплата" - грошова сума, виплачувана Страховиком згідно з умовами Договору 

страхування при настанні Страхового випадку; 

"Страхова сума" - грошова сума, установлена Договором страхування, у межах якої 

Страховик відповідно умовам страхування зобов'язаний провести Страхову виплату при 

настанні Страхового випадку; 

"Страхова премія" - плата за страхування (плата за надання страхових послуг), яку 

Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховикові, у порядку й у строки, визначені 

Договором страхування.   

"Роботодавець" – суб'єкт господарювання, з яким Страхувальник уклав Трудовий договір. 

"Працівник" - фізична особа, є Страхувальником за договором страхування, яка працює на 

підставі Трудового договору у Роботодавця.   



"Зайнятість" - діяльність Страхувальника за Трудовим договором, що не суперечить 

чинному законодавству України, що дозволяє йому одержати трудовий дохід.  

"Трудовий договір" - угода між Працівником і Роботодавцем, по якій працівник 

зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, відповідно до внутрішнього 

трудового розпорядку, а Роботодавець зобов'язується виплачувати Працівникові заробітну 

плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.  

"Страховик" - ПрАТ "Страхова Компанія" Довіра та Гарантія".  

"Страхувальник" - дієздатна фізична особа, що уклала зі Страховиком Договір страхування.  

"Вигодонабувач" – особа, на користь якої укладений Договір страхування і яка має право на 

одержання Страхової виплати. Вигодонабувач по договорам страхування укладених у рамках 

даного Договору є АТ «БАНК ФОРВАРД»;  

"Державна служба зайнятості" - служба, яка здійснює функції реалізації державної політики 

зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки, 

працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян у порядку, що 

визначається Кабінетом Міністрів України та діяльність якої здійснюється під керівництвом 

Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій і 

органів місцевого самоврядування. Державна служба зайнятості складається з: Державного 

центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, центру зайнятості 

Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, 

міських і районних у містах центрів зайнятості, центрів організації професійного навчання 

незайнятого населення і центрів професійної орієнтації населення, інспекцій по контролю над 

дотриманням законодавства про зайнятість населення.  

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

1.1. Відповідно до Закону України «Про страхування», Правилами страхування та дійсною 

Програмою страхування Страховик укладає зі Страхувальником Договори страхування.  

1.2. За договором страхування, укладеним відповідно до дійсної Програми страхування, 

Страховик зобов'язується за обумовлену Договором Страхову премію при настанні 

Страхового випадку зазначеного в розділі 2 Програми страхування, зробити Страхову виплату 

в порядку та на умовах, передбачених Програмою страхування.  

1.3. Договір страхування вважається укладеним у рамках Програми страхування у випадку, 

якщо в Договорі страхування прямо вказується на її застосування, і сама Програма 

страхування прикладена до Договору страхування або передана Страхувальнику до або під 

час укладання Договору страхування. Програма страхування є невід'ємною частиною 

Договору страхування та обов'язкова для виконання Страхувальником, Страховиком і 

Вигодонабувачем. 

1.4. Не підлягають страхуванню і не можуть бути Застрахованими особами, яким на момент 

укладання Договору страхування не здійснилося 18 років або здійснилося 55 років, які є 

приватними підприємцями, не працюють по діючому безстроковому Трудовому договору, не 

мають трудової книжки, виробничий стаж яких на останньому місці роботи менше 4 

(чотирьох) місяців, а загальний виробничий стаж менш 12 (дванадцяти) місяців, характер 

трудової діяльності яких є тимчасовим, сезонним або по сумісництву.  

1.5. Якщо буде встановлено, що Договір страхування був укладений відносно осіб, які не 

можуть бути Застрахованими особами згідно п. 1.4 дійсної Програми страхування, то такий 

Договір страхування вважається неукладеним відносно цих осіб.    

 

2. ПРЕДМЕТ СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ  

 



2.1. Предметом страхування є майнові інтереси, що  не суперечать законодавству України, 

пов'язані зі збитками в результаті втрати доходів Страхувальником особи, внаслідок  

відсутності його Зайнятості, яка виникла в результаті розірвання Трудового договору. 

2.2. Страховим випадком згідно із Програмою страхування визначається наступна Страхова 

подія, що відбулась зі Страхувальником: розірвання Трудового договору Страхувальника з 

ініціативи власника або уповноваженого органу тільки у випадках: зміна в організації 

виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання 

підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату співробітників (п.1 

статті 40 Кодексу законів про працю України).    

 

3. ВИКЛЮЧЕННЯ  

 

3.1. Страхові події, зазначені в п. 2.2 Програми страхування, не є Страховими випадками, 

якщо вони відбулися в результаті:  

3.1.1. навмисних дій Страхувальника, спрямованих на збільшення ймовірності Страхового 

випадку;  

3.1.2. громадських заворушень, страйків, заколоту, локаутів, бунту, путчу, введення 

надзвичайного або особливого положення, державного перевороту, змови, повстання, 

революції та терористичних актів, якщо інше не передбачене Договором страхування;  

3.1.3. ядерного інциденту, впливу іонізуючого випромінювання або радіоактивного 

забруднення;  

3.1.4. цивільної війни, народних заворушень, усякого роду військових дій або військових 

заходів та їх наслідків;  

3.1.5. вилучення, конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного характеру, 

зроблених за наказом військової або цивільної влади та політичних організацій у країні 

контрагента;  

3.1.6. не усунення Страхувальником протягом погодженого зі Страховиком строку обставин, 

що помітно підвищують ступінь ризиків;  

3.1.7. здійснення або спроби здійснення навмисного злочину Страхувальником або іншою 

особою, прямо або побічно зацікавленим в одержанні Страхової виплати за договором 

страхування;  

3.1.8. період відсутності Зайнятості Страхувальника становив менш 2 місяців (Умовна часова 

франшиза), які обчислюються від дати розірвання Трудового договору;  

3.1.9. Страхувальник на дату укладання договору страхування знав або повинен був знати про 

розірвання Трудового договору (мав на руках відповідне повідомлення і т.п.);  

3.1.10. після розірвання Трудового договору Страхувальник вийшов на пенсію, у тому числі 

дострокову;  

3.1.11. відбулося розірвання Трудового договору Страхувальника, що є працівником по 

сумісництву;  

3.1.12. відбулося розірвання Трудового договору Страхувальника, згідно з яким робота була 

сезонною або тимчасовою;  

3.1.13. Страхувальник є приватним підприємцем.    

 

4. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВА ПРЕМІЯ  

  

4.1. Страхова сума в Договорі страхування встановлюється за згодою Страхувальника і 

Страховика.   

4.2. По страхуванню втрати доходів Страхувальником внаслідок відсутності його Зайнятості в 

межах максимально можливого збитку від настання страхового випадку, яке Страхувальник, 

як можна очікувати, зазнав би при настанні страхового випадку з урахуванням розміру 

доходів Страхувальника особи та розміру його зобов'язань, у тому числі по кредитних 

договорах, якщо інше не передбачене Договором.  



Щомісячна Страхова премія по Договору страхування розраховується по Страховому тарифу 

та рівняється добутку Страхової суми на Страховий тариф, при цьому Страхова премія 

округляється до копійок, і таке округлення відбувається в більшу сторону. Страхова премія 

може бути також визначена як фіксована грошова сума. Страхова премія може сплачуватись 

одноразово або в розстрочку страховими внесками. Сума страхової премії вказується в 

Договорі страхування.  

4.3.    Порядок сплати Страхової премії вказується в Договорі страхування. Страхова премія з 

Договору страхування сплачується на рахунок Страховика в строк визначений Договором 

страхування.   

 

5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, СТРОК І МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. 

ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ  

 

5.1. Договір страхування укладається в письмовій формі шляхом складання одного 

однойменного документа (угоди) або вручення Страхувальнику на підставі його Заяви на 

страхування Договору Страхування, підписаного Страховиком. Згода Страхувальника укласти 

Договори страхування на запропонованих Страховиком умовах підтверджується прийняттям 

від Страховика Договору Страхування.   

5.2. Після укладання Договору страхування Страхувальник робить оплату Страхової премії 

Страховику в порядку, передбаченому розділом 4 «Страхова сума. Страхова премія» 

Програми страхування.  

5.3. Якщо інше не встановлене Договором страхування, він вважається, що вступив в силу по 

відношенню до Страхувальника через 2 (два) календарних місяця з моменту його підписання, 

за умови, що цей Страхувальник не попадає під виключення передбачені розділом 3 Програми 

страхування. При цьому страхування поширюється на весь Строк страхування, зазначений у 

Договорі Страхування, незалежно від того, коли Договір страхування набув чинності, але не 

раніше, чим з моменту одержання Страховиком Заяви на страхування.  

5.4. Термін дії Договору страхування вказується в Договорі страхування.  

5.5. Дія Договору страхування припиняється у зв'язку із закінченням строку його дії або 

достроково за наступними підставами:  

5.5.1. Виконання Страховиком своїх зобов'язань за договором страхування в повному обсязі;  

5.5.2. На вимогу (ініціативі) Страховика у випадках, передбачених Програмою страхування та 

Договором страхування, якщо така вимога обумовлена порушенням Страхувальником 

положень Програми страхування або Договору страхування;  

5.5.3. З ініціативи Страхувальника відповідно до пп.7.3.2. Програми страхування;  

5.5.4. Якщо можливість настання Страхового випадку відпала, та існування страхового ризику 

припинилося зважаючи на інші обставини, ніж Страховий випадок.  

5.6. При достроковому розірванні Договору страхування з ініціативи Страхувальника, 

Страховик і Страхувальник можуть укласти Додаткову угоду до Договору страхування про 

його дострокове розірвання з моменту укладення такої угоди або з іншої дати, зазначеної в цій 

угоді.  

5.7. При достроковому припиненні дії Договору страхування з ініціативи Страхувальника, 

Страховик повертає Страхувальнику суму страхових платежів за період, який залишився до 

закінчення дії договору, з утриманням нормативних витрат на ведення справи, певних при 

розрахунках страхового тарифу (40% від суми страхової премії), фактичних виплат страхових 

сум і страхового відшкодування, які були здійснені за цим договором страхування, за 

винятком випадку, коли розірвання Договору страхування відбулося на вимогу 

Страхувальника у зв'язку з порушенням Страховиком умов Договору страхування. У цьому 

випадку Страховик повертає Страхувальнику оплачені їм страхові платежі повністю.  

5.8. Усі зміни та доповнення до Договору страхування повинні бути зроблені в письмовій 

формі та підписані Страхувальником і Страховиком.  



5.9. Якщо жодна зі сторін Договору страхування письмово не повідомить іншу Сторону про 

відмову від продовження договору страхування на наступний рік, у строк, не пізніше, ніж за 

20 (двадцять) днів до закінчення терміну дії договору страхування, термін дії Договору 

страхування продовжується на 1 (один) рік на умовах, установлених Договором страхування 

при його укладенні, за умови сплати Страхувальником страхового платежу за наступний 

Термін дії Договору страхування, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати закінчення 

попереднього терміну дії договору страхування. Термін дії Договору страхування може бути 

продовжений необмежену кількість раз, при цьому новий термін дії Договору страхування 

починається від дня, що випливає за останнім днем попереднього Терміну дії Договору 

страхування.  

5.10. Місце дії Договору страхування – Україна, крім Автономної Республіки Крим і Зони 

проведення Антитерористичної операції.   

  

6. ПОРЯДОК СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ  

  

6.1. При настанні Страхового випадку та при виконанні Страхувальником і/або 

Вигодонабувачем обов'язків, зазначених у п. п. 6.2. і 6.3. Програми страхування, Страховик 

здійснює Вигодонабувачу Страхову виплату в розмірі частини від Страхової суми, 

визначеним в Договорі страхування.   

Страхова виплата здійснюється за кожен місяць відсутності Зайнятості Страхувальника та 

визначається в розмірі середньомісячного доходу Страхувальника, розрахованого за три 

місяці, що передують розірванню Трудового договору, не включаючи місяць розірвання, але в 

кожному разі зазначений розмір Страхової виплати не повинен перевищувати 1/6 (1/12) від 

Страхової суми. Страхова виплата за Період відсутності Зайнятості Страхувальника, що 

безпосередньо передує даті закінчення дії подій, що носять ознаки Страхового випадку, і 

менший місяця, визначається пропорційно кількості днів, що входять у зазначений період 

часу, виходячи з того, що з метою розрахунків зазначеної пропорції місяць приймається  

рівним 30 дням. У випадку наявності у Страхувальника декількох діючих Договорів 

страхування, укладений на умовах діючої Програми страхування, сукупний розмір Страхової 

виплати із приводу, що визнається страховим по зазначених Договорах страхування, не 

повинен перевищувати середньомісячного доходу Страхувальника, розрахованого за три 

місяці, що передують розірванню Трудового договору, не включаючи місяця розірвання.  

6.2. Якщо інше не передбачене Договором страхування, Умовна часова франшиза за 

договором страхування становить 2 місяця з дати останнього розірвання Трудового договору 

Страхувальника на підставі, зазначеним в п.п. 2.2. цієї Програми страхування.  

6.3. Страхувальник зобов'язаний повідомити Страховика про настання Страхової події будь-

яким доступним способом у розумний термін, але не пізніше, ніж протягом 30 (тридцяти) 

календарних днів з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про настання Страхової  

події, при цьому:  

6.3.1. У випадку виконання передбаченої вище умови іншою особою Страхувальник має право 

такий обов'язок не виконувати (обов'язок Страхувальника вважається виконаним), що не може 

розглядатися як порушення вищевказаних вимог про повідомлення і як підстава для відмови в 

Страховій виплаті;  

6.3.2. У випадку, якщо Страхувальником буде пропущений установлений строк для 

повідомлення Страховика про Страхову подію, то дана обставина не буде підставою для 

відмови Страховика в Страховій виплаті, якщо буде доведено, що Страховик вчасно довідався 

про настання Страхового випадку або що відсутність у Страховика відомостей про це не 

могло позначитися на його обов'язку виплатити Страхову виплату.  

6.4. Після закінчення строку Умовної часової франшизи (2 місяця) з дати останнього 

розірвання Трудового договору, для одержання Страхової виплати Страхувальник повинен 

представити Страховику наступні документи:  

6.4.1. Заява про здійснення Страхової виплати;  



6.4.2. Копія трудової книжки, завірена нотаріусом або печаткою роботодавця за останнім 

місцем роботи Страхувальника (усі сторінки), що підтверджує дату та причину звільнення 

Страхувальника;  

6.4.3. Копія Договору страхування;    

6.4.4. Копія розірваного Трудового договору з усіма додатковими угодами, з останнього місця 

роботи Страхувальника (у випадку, якщо Трудова угода не укладалась в письмовій формі, цей 

факт відзначається в заяві про здійснення Страхової виплати);  

6.4.5. Засвідчена копія паспорта Страхувальника іншого документа, що засвідчує особистість 

(усі сторінки);   

6.4.6. Оригінал довідки про доходи Страхувальника за формою, наведеної в додатку до 

«Порядку вирахування середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для 

розрахунків виплат по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню» 

(затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266), з 

інформацією про доходи не менш ніж за 3 (три) останніх місяці перед розірванням Трудового 

договору, не включаючи місяць розірвання;  

6.4.7. Оригінал довідки, виданої органом Державної служби зайнятості, що підтверджує 

відсутність Зайнятості Страхувальника за період часу, зазначений у заяві про здійснення 

Страхової виплати.  

6.5. Страховик має право обґрунтовано вимагати в Страхувальника будь-які інші необхідні 

документи, якщо з урахуванням конкретних обставин відсутність у Страховика запитуваних 

документів унеможливлює або максимально ускладнює для нього встановлення факту 

Страхового випадку.  

6.6. У випадку, якщо Страховик одержить зазначені вище документи або частину документів 

від третіх осіб ( у тому числі по власному запиту в органі державної влади, органі місцевого 

самоврядування, іншим третім особам (юридичним і фізичним особам, установам, 

організаціям усіх форм власності)), то одержання таких документів знімає зі Страхувальника 

зобов’язання їхнього надання Страховику (таке зобов’язання вважається виконаним).  

6.7. Страховик залишає за собою право у встановленому законом порядку запросити в 

уповноважених державних органах документи, необхідні для розгляду Страхової події та 

визнання її Страховим випадком.  

6.8. Страховик зобов'язаний прийняти рішення щодо визнання або невизнання Страхової події 

Страховим випадком протягом 30 (тридцяти) робочих днів після одержання документів, 

зазначених у п. 6.4. Програми страхування, а також документів, або офіційних відмов 

уповноважених державних органів у наданні Страховикові документів, зазначених у п. 6.7. 

Програми страхування, і повідомити про своє рішення Страхувальнику. Рішення про визнання 

або невизнання Страхової події Страховим випадком оформляється страховим актом. У 

випадку, якщо Страховик прийме рішення щодо невизнання Страхової події Страховим 

випадком, то таке рішення в обов'язковому порядку повинно бути мотивовано Страховиком у 

письмовій формі та відображено в страховому акті. Якщо Страховик після одержання їм від 

Страхувальника зазначених вище документів не зможе ухвалити рішення щодо визнання або 

невизнання Страхової події Страховим випадком у зв'язку із необхідністю запитів додаткових 

документів, то Страховик зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити 

Страхувальника про це, вказавши орган державної влади, орган муніципального 

самоврядування або інша третя особа, якому Страховик направляє відповідний запит і 

можливий строк одержання відповіді на такий запит. 

6.9. Страховик не має права безпідставно вимагати документи, які не є необхідними для 

ухвалення рішення про визнання або невизнання Страхової події Страховим випадком. 

Страховик зобов'язаний інформувати Страхувальника на їхні звернення про хід прийняття 

рішення щодо визнання або невизнання Страхової події Страховим випадком, давати 

пояснення щодо документів, запитуваних додатково до  вже представлених.  

6.10. Страховик зобов'язаний провести Страхову виплату, визнану відповідно до п. 6.1. 

Програми страхування, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати визнання Страхової 



події Страховим випадком. Виплата проводиться на поточний рахунок, зазначений 

Страхувальником.  

6.11. Якщо незайнятість Страхувальника триває після закінчення строку Умовної часовий 

франшизи, то для одержання чергової Страхової виплати Страхувальник зобов’язаний надати 

наступні документи:  

6.11.1. Заява про здійснення Страхової виплати;  

6.11.2. Копія Договору страхування;  

6.11.3. Засвідчена копія паспорта Страхувальника або іншого документа, що засвідчує 

особистість (усі сторінки);  

6.11.4. Оригінал довідки, виданої органом Державної служби зайнятості, що підтверджує 

відсутність Зайнятості Страхувальника особи за період часу, зазначений у заяві про 

здійснення Страхової виплати.  

6.12. Страховик має право обґрунтовано вимагати у Страхувальника будь-які інші необхідні 

документи, якщо з урахуванням конкретних обставин відсутність у Страховика запитуваних 

документів унеможливлює або максимально ускладнює для нього встановлення факту 

Страхового випадку.  

6.13. У випадку якщо Страховик одержить зазначені вище документи або частину документів 

від третіх осіб ( у тому числі по власному запиту в органі державної влади, органі місцевого 

самоврядування, іншим третім особам (юридичним і фізичним особам, установам, 

організаціям усіх форм власності)), то одержання таких документів знімає зі Страхувальника 

зобов’язання їхнього надання Страховику (таке зобов’язання вважається виконаним).  

6.14. Страховик залишає за собою право у встановленому законом порядку запросити в 

уповноважених державних органах документи, необхідні для розгляду Страхової події та 

визнання його Страховим випадком.  

6.15. Страховик зобов'язаний прийняти рішення щодо визнання або невизнання Страхової 

події Страховим випадком протягом 5 (п'яти) робочих днів після одержання документів, 

зазначених у п. 6.11. Програми страхування, а також документів, або офіційних відмов 

уповноважених державних органів у наданні Страховику документів, зазначених у п. 6.14. 

Програми страхування, і повідомити про своє рішення і Страхувальнику. Рішення про 

визнання або невизнання Страхової події Страховим випадком оформляється страховим 

актом. У випадку, якщо Страховик ухвалить рішення щодо невизнання Страхової події 

Страховим випадком, то таке рішення в обов'язковому порядку повинне бути мотивовано 

Страховиком у письмовій формі та відображено у страховому акті. Якщо Страховик після 

одержання їм від Страхувальника зазначених вище документів не зможе ухвалити рішення 

щодо визнання або невизнання Страхової події Страховим випадком у зв'язку із необхідністю 

запитів додаткових документів, то Страховик зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів 

повідомити Страхувальника про це, вказавши орган державної влади, орган муніципального 

самоврядування або інша третя особа, якому Страховик направляє відповідний запит і 

можливий строк одержання відповіді на такий запит. 

6.16. Страховик зобов'язаний провести Страхову виплату, певну відповідно до п. 6.1. 

Програми страхування, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати визнання Страхової події 

Страховим випадком. Виплата проводиться на поточний рахунок, зазначений 

Страхувальником.  

6.17. Страховик має право відмовити у Страховій виплаті у випадку: 

6.17.1. Якщо Страхувальник повідомив Страховику свідомо неправильні або недостовірні 

відомості про факти, що впливають на встановлення ступеня ризику настання Страхової події, 

передбаченого Договором страхування;  

6.17.2. Передбаченому в п. 1.5 Програми страхування, при цьому Страховик повертає 

Страхувальнику по його письмовій заяві Страхову премію або відповідну її частину;  

6.17.3. Якщо Страхувальник надав свідомо неправдиві відомість, пов'язані із причинами та 

обставинами настання Страхової події;  



6.17.4. Якщо Страхувальник або інші особи не повідомили Страховику про настання 

Страхової події в строк і в порядку, установленому Програмою страхування та чинним 

законодавством України.    

 

7. ЗАГАЛЬНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН  

 

7.1. Страхувальник зобов'язаний:  

7.1.1. Сплатити Страхову премію в розмірі та строки, визначені Програмою страхування та 

Договором страхування; 

7.1.2. При укладанні Договору страхування повідомити Страховика про всі відомі йому 

обставини, що мають істотне значення для визначення ймовірності настання Страхового 

випадку і що були до укладання Договору страхування. Істотними визначаються, 

щонайменше, ті обставини, які обумовлені у встановленій формі, відповідно до якої 

укладається Договір страхування.  

7.2. Страховик зобов'язаний:  

7.2.1. Ознайомити Страхувальника із Правилами страхування та умовами Договору 

страхування;  

7.2.2. Прийняти рішення щодо визнання або невизнання Страхової події Страховим випадком 

у строк і порядку, передбаченим у п.п. 6.8. і 6.15. Програми страхування;  

7.2.3. Зробити Страхову виплату протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після ухвалення 

позитивного рішення про Страхову виплату та скласти страховий акт.  

7.3. Страхувальник має право: 

7.3.1. Перевіряти дотримання Страховиком умов Договору страхування;  

7.3.2. Достроково розірвати Договір страхування з обов'язковим письмовим повідомленням 

про це Страховика не пізніше, чим за 30 (тридцять) календарних днів до дати передбачуваного 

розірвання;  

7.3.3. Одержувати від Страховика інформацію, що стосується його фінансової стійкості та не є 

комерційною таємницею.  

7.4. Страховик має право:  

7.4.1. Перевіряти, будь-якими доступними йому способами, що не суперечить законодавству 

України, вірогідність інформації, повідомлюваної Страхувальником, у тому числі проводити 

медичний огляд Страхувальника, призначати відповідні експертизи, самостійно запитувати 

додаткові відомості;  

7.4.2. Здійснити відтермінування Страхової виплати у випадку, якщо відповідними органами 

внутрішніх справ порушене кримінальне провадження проти Страхувальника відносно 

обставин, тих що призвели до настання Страхового випадку - до закінчення розслідування 

та/або судового розгляду;  

7.4.3. Брати участь у якості третьої особи в суді при розгляді будь-якої справи, пов’язаної зі 

Страховим випадком.   

  

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

  

8.1. Невиконання Страхувальником своїх обов'язків, передбачених Програмою страхування 

та/або Договором страхування, є підставою для відмови в Страховій виплаті. 

8.2. При порушенні Страховиком строків Страхової виплати відповідно до п. 7.2.3  Програми 

страхування, він сплачує Страхувальнику на його вимогу неустойку у вигляді пені в розмірі 

0.1% (нуля цілих і однієї десятої відсотка) від розміру Страхової виплати за кожний день 

прострочення.    

 

9. ФОРС-МАЖОР  

 



9.1. При настанні обставин непереборної сили ( форс-мажор) Страховик має право 

призупинити виконання зобов'язань за договором страхування на час дії таких обставин.  

9.2. Під обставинами непереборної сили сторони розуміють: воєнні дії і їх наслідки, 

терористичні акти, цивільні хвилювання, страйки, заколоти, конфіскації, реквізиції, арешт, 

знищення або ушкодження майна за розпорядженням цивільних або військової влади, 

введення надзвичайного або особливого стану, бунти, путчі, державні перевороти, змови, 

повстання, революції, впливи ядерної енергії.    

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

10.1. Усі повідомлення та сповіщення у зв'язку з виконанням і припиненням Договору 

страхування направляються на адреси, які зазначені в розділі 11 Програми страхування та у 

Договорі страхування. У випадку зміни адреси та/або реквізитів сторони Договору 

страхування зобов'язані протягом 10 (десяти) календарних днів після настання таких змін 

сповістити один одного про це. Якщо стороні не було повідомлено про зміну адреси та/або 

реквізитів іншої сторони завчасно, то всі повідомлення та сповіщення, спрямовані по 

колишній адресі, будуть вважатися отриманими з дати їх вступу по колишній адресі. Будь-які 

повідомлення та сповіщення у зв'язку з висновком, виконанням або припиненням Договору 

страхування, вважаються спрямованими сторонами на адресу один одного, тільки якщо вони 

зроблені в письмовій формі.  

10.2. Усі зміни і доповнення до Договору страхування повинні бути зроблені в письмовій 

формі.  

10.3. Зміни і доповнення в Програму страхування вносяться відповідно до чинного 

законодавства України.  

10.4. Спори за договором страхування вирішуються шляхом переговорів між сторонами. При 

неможливості досягнення згоди суперечка підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно 

до законодавства України.    

 


