
ЧАСТИНА 2 ДОГОВОРУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ВИПАДОК ВТРАТИ ПРИБУТКУ СТРАХУВАЛЬНИКА – ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, 
КЛІЄНТА БАНКУ ВНАСЛІДОК ВІДСУТНОСТІ ЙОГО ЗАЙНЯТОСТІ, ЩО ВИНИКЛА У РЕЗУЛЬТАТІ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

Цей договір добровільного страхування фінансових ризиків на випадок втрати прибутку страхувальника – фізичної особи, клієнта банку внаслідок відсутності його зайнятості, що виникла у 
результаті розірвання трудового договору, надалі - Договір страхування, укладений між ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», з місцезнаходженням за адресою: 01032, м. 
Київ, вул. Саксаганського, 105, що має ліцензії АВ № 584650 від 30.06.2011 р.,  видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, (далі - «Страховик») та Страхувальником, чиї 
дані зазначені в Частині 1 Договору страхування на умовах, викладених у Частині 1 та Частині 2 Договору страхування та на підставі Правил добровільного страхування від нещасних випадків та Правил 
добровільного страхування фінансових ризиків (надалі – Правила страхування), та Програмою добровільного страхування фінансових ризиків, на випадок втрати прибутку страхувальника – фізичної особи, клієнта 
Банку, в наслідок відсутності його зайнятості, що виникла у результаті розірвання Трудового договору (надалі – Програма страхування) (що усе разом є невід'ємною частиною Договору страхування).  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ Й СТРАХОВІ РИЗИКИ, МІСЦЕ ДІЇ 
ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
1.1.  Предметом договору страхування за цим Договором страхування є майнові інтереси, що не 
суперечать законодавству України, пов’язані із збитками в результати втрати доходів Страхувальника, 
внаслідок відсутності її зайнятості, яка виникла в результаті розірвання Трудового договору. 
1.2. Страховий ризик - певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування і яка має ознаки 
ймовірності й випадковості настання. Страховим ризиком за цими умовами страхування є: фінансові 
втрати, що виникли у Страхувальника в зв’язку з втратою доходів Страхувальника, внаслідок відсутності 
її зайнятості, яка виникла в результаті розірвання Трудового договору. 
1.3. Страховим випадком згідно з Програмою страхування визначається наступна Страхова подія, зі 
Страхувальником: розірвання трудового договору Страхувальника за ініціативою власника або 
уповноваженого ним органу лише 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). 
1.4. Місце дії Договору страхування – Україна, крім Автономної Республіки Крим та Зони проведення 
Антитерористичної операції.. 
2. ВИНЯТКИ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
2.1. Не підлягають страхуванню і не можуть бути Застрахованими особами, яким на момент укладення 
Договору страхування не виповнилось 18 років або виповнилось 55 років, які є приватними 
підприємцями, не працюють за діючим безстроковим трудовим договором, не мають трудової книжки, 
трудовий стаж яких на останньому місці роботи менше 4 (чотирьох) місяців, а загальний трудовий стаж 
менш 12 (дванадцяти) місяців, характер трудової діяльності яких є тимчасовим, сезонним або за 
сумісництвом. 
2.2. Якщо буде встановлено, що Договір страхування був укладений відносно осіб, які не можуть бути 
Застрахованими особами згідно п. 2.1 Частини 2 Договору страхування, то такий Договір страхування 
вважається неукладеним відносно цих осіб. 
2.3. Страхові події, зазначені в п. 1.3 Частини 2 Договору страхування, не є (не можуть бути визнані) 
Страховими випадками, якщо вони відбулися в результаті: 
2.3.1. умисних дій Страхувальника, направлених на збільшення вірогідності Страхового випадку; 
2.3.2. громадянських заворушень, страйків, заколоту, локаутів, бунту, путчу, введення надзвичайного або 
особливого положення, державного перевороту, змови, повстання, революції й терористичних актів, якщо 
інше не передбачене Договором страхування; 
2.3.3. ядерного інциденту, впливу іонізуючого випромінювання або радіоактивного забруднення; 
2.3.4. громадянської війни, громадських заворушень, всякого роду військових дій або військових заходів і 
їх наслідків; 
2.3.5. вилучень, конфіскації, націоналізації й інших подібних заходів політичного характеру, здійсненних 
за наказом військової або цивільної влади й політичних організацій у країні контрагента; 
2.3.6. не усунення Страхувальником протягом погодженого зі Страховиком строку обставин, що помітно 
підвищують ступінь ризиків; 
2.3.7. здійснення або спроба здійснення умисного злочину Страхувальником або іншою особою, прямо 
або опосередковано зацікавленою в отримані Страхової виплати за Договором страхування; 
2.3.8. період відсутності зайнятості Страхувальника складає менше 2 місяців (умовно часова франшиза), 
які обчислюються від дати розірвання Трудового договору; 
2.3.9. Страхувальник на дату укладання договору страхування знав або повинен був знати про розірвання 
Трудового договору (мав на руках відповідне повідомлення і т.д.); 
2.3.10.  після розірвання Трудового договору Страхувальник вийшов на пенсію, у тому числі 
достроково; 
2.3.11.  відбулося розірвання трудового договору Страхувальника, що є працівником за сумісництвом; 
2.3.12.  відбулося розірвання Трудового договору Страхувальника, згідно з яким робота була сезонною 
або тимчасовою; 
2.3.13. Страхувальник є приватним підприємцем. 
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
3.1. Страхувальник зобов'язаний: 
3.1.1. Сплатити Страхову премію в розмірі та у строки, визначені Програмою страхування й Договором 
страхування; 
3.1.2. При укладанні Договору страхування повідомити Страховика про всі відомі йому обставини, що 
мають істотне значення для визначення ймовірності настання Страхового випадку, та про ті, що відбулися 
до укладання Договору страхування. Істотними визнаються, щонайменше, ті обставини, які обговорені у 
встановленій формі, відповідно до якої укладається Договір страхування. 
3.2. Страховик зобов'язаний: 
3.2.1. Ознайомити Страхувальника із Правилами страхування й умовами Договору страхування; 
3.2.2. Ухвалити рішення щодо визнання або невизнання Страхової події Страховим випадком у строк і  в 
порядку, передбаченим у п. 4.8 і 4.15 Частини 2 Договору страхування; 
3.2.3. Зробити Страхову виплату протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після ухвалення позитивного 
рішення про Страхову виплату й складання страхового акту. 
3.3. Страхувальник має право: 
3.3.1. Перевіряти дотримання Страховиком умов Договору страхування; 
3.3.2. Достроково розірвати Договір страхування відповідно до умов Договору страхування, Програми 
страхування та Правил страхування з обов'язковим письмовим повідомленням про це Страховика не 
пізніше, чим за 30 (тридцять) календарних днів до дати передбачуваного розірвання; 
3.3.3. Одержувати від Страховика інформацію, що стосується його фінансової стабільності, та не є 
комерційною таємницею. 
3.4. Страховик має право: 
3.4.1. Перевіряти, будь-якими доступними йому способами, що не суперечать законодавству України, 
достовірність інформації, що повідомлена Страхувальником, у тому числі проводити медичний огляд 
Страхувальника, назначати відповідні експертизи, самостійно запитувати додаткові відомості; 
3.4.2. Відстрочити Страхову виплату у випадку, якщо відповідними органами внутрішніх справ розпочато 
кримінальне провадження (та/або повідомлено про підозру) щодо Страхувальника відносно обставин, що 
призвели до настання Страхового випадку - до закінчення розслідування й/або судового розгляду; 
3.4.3. Брати участь у якості третьої особи в суді при розгляді будь-якої справи, пов'язаного зі Страховим 
випадком. 
4. ПОРЯДОК СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ 
4.1. При настанні Страхового випадку й при виконанні Страхувальником обов'язків, зазначених у п.п. 
4.3 і 4.4 Частини 2 Договору страхування, Страховик здійснює Страхувальнику Страхову виплату в 
безготівковому порядку в розмірі _______ (________) від Страхової суми. Страхова виплата здійснюється 
за кожен місяць відсутності Зайнятості Страхувальника й 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 __________(_______) 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 дорівнює 30 дням. У 
випадку наявності в Страхувальника декількох діючих Договорів страхування, укладених на умовах 
Програми добровільного страхування фінансових ризиків, на випадок втрати прибутку страхувальника – 
фізичної особи, держателя банківської карти, в наслідок відсутності його зайнятості, що виникла у 
результаті розірвання Трудового договору 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. 
4.2. Якщо інше не передбачене Договором страхування, Умовна часова франшиза за Договором 
страхування становить 2 місяця з дати останнього розірвання Трудового договору Страхувальника на 
підставі, зазначеній в п.п. 1.3 Частини 2 Договору страхування. 
4.3. Страхувальник зобов'язаний повідомити Страховика про настання Страхової події будь-яким 
доступним способом у розумний строк, але не пізніше, ніж протягом 30 (тридцяти) календарних днів з 
моменту, коли Страхувальнику стало відомо про настання Страхової події, при цьому: 
4.3.1. У випадку виконання вказаних вище обов'язків 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; 
4.3.2. У випадку, якщо Страхувальником буде пропущений встановлений 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. 
4.4. Після закінчення строку Умовної часової франшизи (2 місяця) з дати останнього розірвання 
Трудового договору, для одержання Страхової виплати Страхувальник повинен пред’явити Страховикові 
наступні документи: 
4.4.1. Заява про здійснення Страхової виплати; 
4.4.2. Копія трудової книжки, завірена нотаріусом або печаткою роботодавця за останнім місцем роботи 
Страхувальника (всі сторінки), підтверджуюча дату і причину звільнення Страхувальника; 
4.4.3. Копія Договору страхування;   
4.4.4. Копія розірваного Трудового договору з усіма додатковими угодами, з останнього місця роботи 
Страхувальника (у випадку, якщо Трудовий договір не укладався в письмовій формі, цей факт 
відмічається в заяві про здійснення Страхової виплати); 
4.4.5.  Завірена копія паспорта Страхувальника іншого документа, що посвідчує особу (всі заповненні 
сторінки);   
4.4.6. Оригінал довідки про доходи Страхувальника за формою, наведеною в додатку 3 до «Порядку 
обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунків виплат за 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням» (затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 вересня 2001 №1266), з інформацією про доходи не менш ніж за 3 (три) останні 
місяці перед розірванням Трудового договору, не включаючи місяць розірвання; 
4.4.7. Оригінал довідки, виданої органом державної служби зайнятості, підтверджуючий відсутність 
зайнятості Страхувальника за період часу, вказаний у заяві про здійснення Страхової виплати. 
4.5. Страховик має право обґрунтовано витребувати у Страхувальника будь-які інші необхідні 
документи, якщо з врахуванням конкретних обставин відсутність у Страховика витребуваних документів 
унеможливлює або робить вкрай скрутним для нього встановлення факту Страхового випадку. 
4.6. У випадку, якщо Страховик одержить вищезазначені документи або частину документів від третіх 
осіб (у тому числі за власним запитом в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 
іншим третім особам (юридичним і фізичним особам, установам, організаціям усіх форм власності), то 
одержання таких документів знімає із Страхувальника обов'язок по їх пред’явленню Страховикові (такий 
обов'язок вважається виконаною). 
4.7. Страховик залишає за собою право у встановленому законом порядку витребувати в 
уповноважених державних органах документи, необхідні для розгляду Страхової події й визнання його 
Страховим випадком. 
4.8. Страховик зобов'язаний ухвалити рішення щодо визнання або невизнання Страхової події 
Страховим випадком протягом 30 (тридцяти) робочих днів після одержання документів, зазначених у п. 
4.4 Частини 2 Договору страхування, а також документів, або офіційних відмов уповноважених 
державних органів у наданні Страховикові документів, зазначених у п. 4.7 Частини 2 Договору 
страхування, і повідомити про своє рішення 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 повинно бути мотивоване Страховиком у письмовій формі і відображене в 
страховому акті. Якщо Страховик після одержання ним від Страхувальника вище зазначених документів 
не зможе ухвалити рішення щодо визнання або невизнання Страхової події Страховим випадком у зв'язку 
з необхідністю запитів додаткових документів, то Страховик зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів 
повідомити Страхувальника про це, вказавши орган державної влади, орган місцевого самоврядування 
або іншу третю особу, якій Страховик направляв відповідний запит і можливий строк одержання 
відповіді на такий запит. 
4.9. Страховик не має права безпідставно витребувати документи, які не є необхідними для ухвалення 
рішення про визнання або невизнання Страхової події Страховим випадком. Страховик зобов'язаний 
інформувати Страхувальника за їх звернення про поточний стан ухвалення рішення про визнання або 
невизнання Страхової події Страховим випадком, давати пояснення щодо документів, витребуваних 
додатково до  вже представлених. 
4.10. Страховик зобов'язаний провести Страхову виплату, відповідно до п. 4.1 Частини 2 Договору 
страхування, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати визнання Страхової події Страховим 
випадком. Виплата проводиться на поточний рахунок, зазначений у п.1 Частини 1 Договору страхування, 
або на поточний рахунок, вказаний Страхувальником додатково у безготівковому порядку. 
4.11. Якщо незайнятість Страхувальника триває й після закінчення строку Умовної часової франшизи, то 
для одержання чергової Страхової виплати Страхувальник зобов'язаний надати наступні документи: 
4.11.1. Заява про здійснення Страхової виплати; 
4.11.2. Копія Частини 1 Договору страхування; 
4.11.3. Засвідчена копія паспорта Страхувальника або іншого документа, що посвідчують особу (всі 
заповненні сторінки);   
4.11.4.  Оригінал довідки, виданої органом державної служби зайнятості, що підтверджує відсутність 
зайнятості Страхувальника за період, вказаний у заяві про здійснення Страхової виплати. 
4.12. Страховик має право обґрунтовано витребувати у Страхувальника будь-які інші необхідні 
документи, якщо з урахуванням конкретних обставин відсутність у Страховика витребуваних документів 
унеможливлює або робить вкрай скрутним для нього встановлення факту Страхового випадку. 
4.13. У випадку якщо Страховик одержить вищезазначені документи або частину документів від третіх 
осіб (у тому числі за власним запитом в органі державної влади, органи місцевого самоврядування, іншим 
третім особам (юридичним і фізичним особам, установам, організаціям усіх форм власності), то 
одержання таких документів знімає зі Страхувальника обов'язок за їх пред’явлення Страховикові (такий 
обов'язок вважається виконаною). 
4.14. Страховик залишає за собою право у встановленому законом порядку витребувати в 
уповноважених державних органах документи, необхідні для розгляду Страхової події й визнання її 
Страховим випадком. 
4.15. Страховик зобов'язаний ухвалити рішення щодо визнання або невизнання Страхової події 
Страховим випадком протягом 5 (п'яти) робочих днів після одержання документів, зазначених у п. 4.11 
Частини 2 Договору страхування, а також документів, або офіційних відмов уповноважених державних 
органів у наданні Страховикові документів, зазначених у п. 4.14 Частини 2 Договору страхування, і 
повідомити про своє рішення 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 повинно 
бути мотивоване Страховиком у письмовій формі і відображене в страховому акті. Якщо Страховик після 
одержання ним від Страхувальника вищезазначених документів не зможе ухвалити рішення щодо 



визнання або невизнання Страхової події Страховим випадком у зв'язку з необхідністю запитів 
додаткових документів, то Страховик зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити 
Страхувальника про це, вказавши орган державної влади, орган місцевого самоврядування або іншу 
третю особу, якій Страховик направляв відповідний запит і можливий строк одержання відповіді на такий 
запит. 
4.16. Страховик зобов'язаний провести Страхову виплату, відповідно до п. 4.1 Частини 2 Договору 
страхування, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати визнання Страхової події Страховим випадком. 
Виплата проводиться на поточний рахунок, зазначений у п.1 Частини 1 Договору страхування, або на 
поточний рахунок, вказаний Страхувальником додатково, у безготівковому порядку. 
4.17. Страховик має право відмовити в Страховій виплаті у випадку: 
4.17.1. Якщо Страхувальник надав Страховикові свідомо неправильні або недостовірні відомості про 
факти, що впливають на встановлення ступеня ризику настання Страхової події, передбаченого 
Договором страхування; 
4.17.2. Передбаченому в п. 2.1 Частини 2 Договору страхування, при цьому Страховик повертає 
Страхувальникові за його письмовою заявою Страхову премію або відповідну її частину; 
4.17.3. Якщо Страхувальник подав свідомо неправдиві відомості про предмет договору страхування або 
про факт настання Страхової події; 
4.17.4. Якщо Страхувальник або інші особи не повідомили Страховика про настання Страхової події в 
строк і в порядку, встановленому цим Договором страхування й чинним законодавством України без 
поважних на це причин або створив Страховикові перешкоди у визначенні обставин, характеру та 
розміру збитків; 
4.17.5.  Вчинення Страхувальником або Вигодонабувачем, або Застрахованою особою, умисного 
злочину, що призвів до Страхової події. 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1. Невиконання Страхувальником своїх обов'язків, передбачених Договором страхування, є підставою 
для відмови в Страховій виплаті. 
5.2. При порушенні Страховиком строків Страхової виплати відповідно до п.п. 4.10 та 4.16. Частини 2 
Договору страхування, він оплачує Страхувальникові 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. 
6. ПОРЯДОК ЗМІНА УМОВ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ, ІНШІ 
УМОВИ 
6.1. Дія Договору страхування припиняється у зв'язку із закінченням строку його дії або достроково по 
наступних підставах: 

6.2. Виконання Страховиком своїх зобов'язань за Договором страхування у повному обсязі; 
6.3. На вимогу (ініціативу) Страховика у випадках, передбачених законодавством України; 
6.4. З ініціативи Страхувальника; 
6.5. Якщо можливість настання Страхового випадку відпала, і існування Страхового ризику 
припинилося за обставинами іншими, ніж Страховий випадок; 
6.6. Прийняття судом рішення про визнання Договору страхування недійсним. 
6.7. При достроковому розірванні Договору страхування за ініціативою 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. Про намір достроково 
припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше, ніж за 
30 днів до дати припинення дії Договору страхування. 
6.8. У випадку дострокового припинення дії Договору страхування на вимогу Страхувальника, 
Страховик повертає йому Страхові премії за період, що залишився до закінчення дії Договору 
страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку 
Страхового тарифу (40% від суми Страхової премії), фактичних Страхових виплат, які були понесені за 
цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов 
Договору страхування, то останній повертає Страхувальникові сплачені ним Страхові премії повністю. 
6.9. Якщо жодна із Сторін Договору страхування письмово не повідомить іншу Сторону про відмову від 
продовження Договору страхування на наступний рік, в строк, не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до 
закінчення Строку дії Договору страхування, Строк дії Договору страхування продовжується на 1 (один) 
рік на умовах, встановлених Договором страхування при його укладанні, за умови сплати 
Страхувальником Страхового платежу за наступний Строк дії Договору страхування, протягом 10 
(десяти) календарних днів з дати закінчення попереднього Строку дії Договору страхування. Строк дії 
Договору страхування може бути продовжений необмежену кількість разів, при цьому новий Строк дії 
Договору страхування починається з дня, наступного за останнім днем попереднього Строку дії Договору 
страхування. 
6.10. Всі зміни й доповнення до Договору страхування повинні бути вчинені в письмовій формі і 
підписані Страхувальником і Страховиком. 
6.11. Спори за Договором страхування вирішуються шляхом переговорів між сторонами. При 
неможливості досягнення згоди спір підлягає вирішенню в судовому порядку відповідно до 
законодавства України. 

 

 


