Шановні клієнти! Звертаємо Вашу увагу:
Перелік страхових компаній, перевірених Банком, які відповідають вимогам Банку та з якими
клієнти Роздрібного бізнесу можуть укладати Договори страхування на виконання зобов’язань за
кредитом АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Договори страхування, які відповідають вимогам Банку та
які може укладати страхова компанія в рамках співпраці
із Банком
Страхування
Страхування від
Страхування
наземних
нещасних випадків
нерухомого/
транспортних
та здоров’я на
рухомого
засобів (по
випадок хвороби /
майна
КАСКО)
Страхування життя

Назва страхової компанії

Адреса та телефон

ПрАТ «Страхова компанія
«УНІКА»

01032, м. Київ, вул.
Саксаганського,
буд.70-а,
Тел.: 0(800)600600

Так

Так

Так

ПАТ «Страхова компанія
«Універсальна»

01133, м. Київ, б-р
Лесі Українки, 9
Тел.: 0(800)500381

Так

Так

Так

АТ «Страхова компанія
«АРКС» (правонаступник
ПрАТ «СК «АХА
Страхування»)

04070 м. Київ, вул.
Іллінська, 8
Тел.:0(800)302723

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

ПАТ «Страхова компанія
«Українська страхова
група»
ПрАТ «Страхова компанія
«УНІКА Життя»

03038, м. Київ, вул.
Федорова Івана,
буд.32, А.
Тел.: 0(800)500349
01032, м. Київ, вул.
Саксаганського,
буд.70-а
Тел.:(044)2309934

Після оформлення всіх необхідних договорів страхування, згідно з умовами кредитного договору і
договору застави/іпотеки, вони, разом із документами, що підтверджують оплату страхових платежів за даними
договорами, мають бути надані відділення Райффайзен Банку Аваль.
При
ненаданні
позичальником
договорів
страхування,
укладання
яких
є
умовою
надання/обслуговування кредиту, що відповідають вимогам Банку, до закінчення дії попередніх договорів
страхування, Банк має право застосувати до позичальника штрафні санкції, передбачені умовами кредитного
договору (договору застави/іпотеки) за порушення взятих на себе зобов’язань щодо страхування заставного
майна (та інших видів страхування), передбачених умовами кредитного договору, договору застави/іпотеки.
Позичальник має право обрати страхову компанію, не зазначену у поданому вище переліку, лише
після отримання позитивних результатів її перевірки на відповідність вимогам банку згідно з п.2 Порядку
проведення Райффайзен Банком Аваль перевірки/відбору страхових компаній.

Порядок проведення Райффайзен Банком Аваль перевірки/відбору страхових
компаній.
1. Порядок проведення щорічної перевірки/Відбору страхових компаній з метою здійснення страхування
заставного майна та життя/здоров’я клієнтів Банку.
Відбір страхових компаній (надалі - СК) полягає в проведенні перевірки відповідності СК та показників
(результатів) їхньої діяльності переліку вимог, які Райффайзен Банком Аваль (надалі – Банк) публічно висуває до
СК та умов договорів страхування.
Банк приймає заявки СК, що бажають співпрацювати, щорічно, протягом 1 (одного) місяця - у період з 01 по 31
березня включно. В разі, якщо 31 березня припадає на вихідний день, заявки від СК приймаються в останній
робочий день березня.
Процес перевірки/Відбору СК складається з двох етапів.
І етап: Попередній відбір.
Для проходження Попереднього відбору повинна надати в Банк відповідну заявку та пакет документів, згідно
Переліку відомостей та документів, які необхідно подати СК з метою проведення її перевірки на відповідність
вимогам, які висуває Банк до СК та договорів страхування (надалі – Перелік відомостей та документів).
Строк Попереднього відбору становить 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту подання СК заявки і повного
Переліку відомостей та документів.
Рішення про відповідість СК загальним вимогам, вказаним в розділі 1. Переліку вимог Банку до СК, що можуть
укладати Договори страхування з клієнтами Роздрібного бізнесу, приймається КК.
В результаті прийняття Банком позитивного рішення про відповідність СК загальним вимогам Банку, Банк нарочно
направляє СК лист-повідомлення про закінчення Попереднього відбору у довільній формі та пропозицію щодо
укладання Договору про співпрацю. До моменту укладення Договору про співпрацю СК повинен укладасти з
Банком супроводжуючі договори, без яких неможливе укладання Договору про співпрацю, а саме:
- Генеральний депозитний договір, Договір(и) Про Вклад щодо розміщення депозиту в ЦО Банку, окремо для
кожної БЛ (з якою співпрацюватиме СК), на строк не менше, ніж строк дії Договору про співпрацю та на умовах,
визначених Банком, (розміщення депозиту не є обов’язковим для Роздрібного бізнесу);
- Договір банківського рахунку щодо відкриття поточного(-их) рахунку(-ів) в ЦО Банку для зарахування страхових
платежів від клієнтів Банку (для кожної БЛ, з якою співпрацюватиме СК) тощо.
Після укладання зі СК Договору про співпрацю, БЛ Банку укладають з СК Договір доручення Договір доручення (в
залежності від обраного порядкуспівпраці з СК) – з метою здійснення страхування заставного майна та
життя/здоров’я клієнтів кожної окремої БЛ Банку.
Договір про співпрацю (усі супроводжуючі його договори) укладаються на рівні ЦО Банку та СК.
Укладення Договору про співпрацю без укладання Договору доручення не надає СК права здійснювати
страхування заставного майна та життя/здоров’я клієнтів Банку, оскільки виключно в рамках укладених Договорів
доручень затверджуються типові форми та умови Договорів страхування.
ІІ етап: Остаточний відбір.
Після укладання з СК Договору про співпрацю, Банк пропонує укласти Договір доручення, для чого СК повинна
надати Банку копії затверджених Правил страхування, відповідно до яких будуть укладатись Договори страхування
із клієнтами Банку, та проекти типових форм Договорів страхування відповідних видів страхування/страхових
продуктів.
Максимальний строк перевірки Договорів страхування та Правил страхування на відповідність вимогам Банку
становить 30 (тридцять) календарних днів з дати їх отримання Банком.
У разі отримання після перевірки Правил страхування та проектів типових форм Договорів страхування на
відповідність вимогам Банку позитивних результатів Банк/БЛ пропонує СК укласти Договір доручення – для
страхування заставного майна та життя/здоров’я клієнтів Банку (закінчення Остаточного відбору). Договори
дорученя укладаються окремо для кожної БЛ Банку.
При невідповідості умов Договорів страхування вимогам Банку, Договір доручення не укладається.
Банк має право відмовити в укладанні Договору про співпрацю та Договору доручення у разі, якщо Банком та
СК не будуть погоджені тексти (умови) необхідних Договорів страхування протягом 30 календарних днів з дати
укладання Договору про співпрацю.
СК набуває права здійснювати страхування заставного майна та життя/здоров’я клієнтів Банку (кожної окремої
БЛ) після:
- прийняття Банком рішення про відповідість страховика загальним вимогам Банку;
- укладення Договору про співпрацю з Банком;
- укладення Договору доручення з бізнес-лінією Банку, в т.ч. погодження типових форм договорів страхування
необхідних видів страхування/страхових продуктів;
- укладання договору про влад; (розміщення депозитного вкладу не є обов’язковим для Роздрібного бізнесу);

- укладання договору банківського рахунку.
СК здійснює страхування заставного майна та життя/здоров’я клієнтів Банку виключно відповідної БЛ, в рамках
укладеного Договору доручення. Договори страхування з клієнтами Банку (БЛ) повинні укладатися СК з
використанням типових форм Договорів страхування, які є невід’ємною частиною Договору доручення окремої
БЛ.
У випадку прийняття Банком рішення про відмову у співпраці зі СК за результатами Попереднього або
Остаточного відбору, Банк надсилає нарочно на адресу СК Лист про відмову у співпраці, надаючи вмотивовану
відповідь про підстави невідповідності СК вимогам Банку.
Перелік СК, що уповноважені здійснювати страхування заставного майна та життя/здоров’я клієнтів Роздрібного
бізнесу, які відповідають вимогам Роздрібного бізнесу Банку, розміщується на офіційному сайті Банку
www.aval.ua в розділі «Приватним особам» та у всіх відділеннях Банку (у «Куточках споживача»).
2. Порядок проведення перевірки СК за клопотанням Клієнта Роздрібного бізнесу укласти Договір страхування
з СК, якого немає в переліку СК, що відповідають вимогам Роздрібного бізнесу Банку,
Якщо Клієнт Роздрібного бізнесу бажає укласти Договір страхування з СК, що не зазначена в переліку СК, які
відповідають вимогам Банку, надає до Банку:
1. заяву про бажання укласти Договір страхування, що є умовою надання/обслуговування кредиту, в СК, що не є
уповноваженою в Банку здійснювати страхування заставного майна, життя/здоров’я клієнтів Банку цих БЛ Банку
(надалі в цьому розділі – Заява),
2. документи, згідно Переліку відомостей та документів, які необхідно подати СК з метою проведення її перевірки
на відповідність вимогам, які висуває Банк до СК та умов Договорів страхування. Такі документи можуть бути
надані Клієнтом Банку та/або СК, з якою Клієнт Банку бажає укласти Договір страхування.
У випадку, коли Клієнт Роздрібного бізнесу бажає укласти Договір страхування СК, якої немає в переліку тих, що
відповідають вимогам Банку, при отриманні кредиту, вищезазначені документи Клієнт Роздрібного бізнесу надає
одночасно з документами на отримання кредиту.
В інших випадках, вищезазначені документи, потрібно надавати до Банку за 60 (шістдесят) календарних днів до
закінчення строку дії діючого Договору страхування (закінчення періоду, за який сплачено попередній страховий
платіж).
Подання до Банку Заяви, вищезазначених документів та відомостей, відбувається виключно шляхом надсилання їх
поштою на юридичну адресу Банку (01030, м. Київ, вул. Пирогова 7б) із приміткою «Управління по роботі із
фінансовими установами».
Банк, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання повного переліку відомостей та документів СК
проводить разову перевірку СК та запропонованих Договір страхування на предмет відповідності вимогам Банку
та надає клієнту Банку обґрунтовану відповідь щодо відповідності/невідповідності СК (в т.ч. умов Договору
страхування цієї СК) публічним вимогам, які Банк висуває до СК та її страхових продуктів.

Перелік вимог Банку до СК, що можуть укладати Договори страхування з клієнтами Роздрібного бізнесу
1. Загальні вимоги.
1.1. Загальні вимоги до СК, що здійснюють страхування за видами іншими, ніж страхування життя
№
1
2
3
4

Назва критерію
Наявність фінансової звітності
Резидентність
Термін операційної діяльності на ринку
Кількість співробітників (стандартна форма «Реквізити» регулярної звітності СК, за відсутності
вказаної форми, використовуються дані із приміток до звітності)

5

Розгалуженість мережі

6

Висновки аудиторів

7

Наявність фінансової звітності за міжнародними стандартами
Дотримання вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг (регулятора)
Валові страхові премії – рядок 010*
Власний капітал – Ф1: 1495
Активи – Ф1: 1300
Основні засоби – нерухомість та інші основні засобі на балансі СК Ф1:1010

8
9
10
11
12

Граничні значення для
Граничні значення для
Корпоративного бізнесу
Роздрібного бізнесу
За останні 2 роки річної та квартальної звітністі
Резидент України
Не менше 5 років
Показник не
Не менше 500 працівників
використовується
Показник не
Присутність в усіх обласних центрах
використовується
Позитивні висновки аудиторів – відсутність негативного аудиторського висновку
(або так званого «qualified opinion») за останні 2 (три) роки
Наявність фінансової звітності за міжнародними стандартами – IFRS
Відсутність невиконаних заходів впливу регулятора
400 млн.грн

500 млн.грн
Не менше 250 млн.грн
Не менше 600 млн.грн
Не менше 800 млн.грн
Не менше 10 млн.грн
Не менше 10 млн. грн.
-

13

Наявність ліцензій на здійснення страхування за наступними видами страхування

14

Доля премій, отриманих від фізичних осіб– р.012*/р.010*
Виплати – сума страхових виплат та відшкодувань за вирахуваннями часток, компенсованих
перестраховиками, р.240*-р.150*
Збитки по відношенню до капіталу – чистий збиток (якщо сума рядків 470* та 480* приймає
від’ємне значення) до Власного капіталу (Ф1: 1495)
Показник чутливості – відношення загальної суми цінних паперів на балансі страховика
(розкрито у Розділі 6.3.3.3 "Довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові інвестиції" **)
до Власного капіталу
Показник покриття ліквідними активами та інвестиціями (за виключенням участі у капіталі)
технічних резервів – відношення суми ліквідних активів (див. п.18 Таблиці) та Інших
довгострокових інвестицій (Ф1:1165-1600+1160+1035) до чистих резервів (Ф1: 1530-1180)
Показник покриття ліквідними активами та інвестиціями (за виключенням участі у капіталі)
страхових зобов’язань – відношення суми ліквідних активів (див. п.18 Таблиці) та Інших
довгострокових інвестицій (Ф1:1165-1600+1160+1035) до зобов’язань (Ф1:
1500+1510+1515+1520+1600+1605+1610+1615+1620+1625+1630+1635+1640+1645+1650+1690)
Частка страхових зобов’язань у загальних активах – Ф1:
(1500+1510+1515+1520+1600+1605+1610+1615+1620+1625+1630+1635+1640+1645+1650+1690)/1300

15
16
17

18

19

20
21

Приріст валових премій – зміна валових страхових премій рік до року

Добровільне страхування від нещасних випадків
Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби
Добровільне страхування наземного транспорту, крім залізничного
Добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6
Закону України «Про страхування» №85/96-ВР від 07.03.1996р.)
Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування
- Добровільне страхування фінансових ризиків:
- права власності на майно – титул;
- неповернення кредиту тощо

Показник не використовується

Не менше 30%

Не менше 90 млн.грн
Не більше 50%
Не більше 130%

Не більше 90%

Не менше 100%

Не менше 190%

Не більше 30%
Не менше –30%

22
23
24
25
26
27

Приріст чистих страхових премій – зміна чистих премій (валові премії за винятком часток
страхових платежів, належних перестраховикам (р.010*- р.020*)
Рівень утримання – рівень ризиків, які приймає на себе СК за вирахуванням перестрахування,
що розраховується як відношення чистих премій (р.010* – р. 020*) до валових премій (р. 010*)
Покриття чистих премій чистими сформованими резервами – відношення чистих резервів (Ф1:
1530-1180) до чистих премій (010*-020*)
Покриття страхових виплат чистими сформованими резервами – відношення чистих резервів
(Ф1: 1530-1180) до чистих виплат (за вирахуваннями премій, компенсованих
перестраховиками, р.240*-р.150*)
Показник платоспроможності – відношення чистих премій (р.010*-р.020*) до власного капіталу
(Ф1: 1495)
Приріст капіталу – зміна власного капіталу рік до року
Коефіцієнт збитковості розраховується за формулою

Не менше –30%
Не менше 50%
Не менше 25%

Не менше 40%
Не більше 150%
Не більше 350%

Не менше –35%

Не менше –30%

р.240 *  р.260 *  р.270 *  р.320 *  р.330 * ( р.130 *  р.150 *  р.180*)
р.010 *  р.020 *
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де
р.130* - Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій;
р.150* - Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками;
р.180* - Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого Страхувальником або іншою
особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки;
р.240* - Страхові виплати та страхові відшкодування;
р.260* - Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій;
р.270* - Відрахування у резерв катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності
за ядерну шкоду;
р.320* - Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у
звітному періоді;
р.330* - Витрати, що здійснюються у зв’язку з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні
витрати), які сталися в попередніх звітних періодах;
р.010* - Страхові платежі;
р.020* - Частки страхових платежів, належні перестраховикам

Не менше 30%

Комбінований показник – сума показника збитковості (п.31) та показника витрат. Показник
витрат розраховується за формулою:

р.290 *  р.300 *  р.340 *  р.350 *  р.360 *  р.370 *  р.200 *
р.010 *  р.020 *
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де
р. 290* – Відрахування у централізовані страхові резервні фонди;
р.300* – Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією Договорів страхування (аквізиційні
витрати);
р. 340* – Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг;
р.350* – Інші адміністративні витрати;
р.360* – Інші витрати на збут послуг;
р.370* – Інші операційні витрати;
р.200*– Інші операційні доходи;
р.010* - Страхові платежі;
р.020* - Частки страхових платежів, належні перестраховикам

Не більше 100%

* - Розділ 1 ”Звіт про доходи та витрати страховика” (Додаток 2 до Порядку складанння звітних даних страховика), у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України №210 від
28.03.2002р.. Розраховується за останній звітний рік.
** - Розділ 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» (Додаток 2 до Порядку складання звітних даних страховика), у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України
№210 від 28.03.2002р. Розраховується за останній звітний рік.
*** - До складу даних активів включаються виключно Державні облігації України та депозитні сертифікати, що розшифровано у Розділі 6 «Умови забезпечення платоспроможності
страховика» (Додаток 2 до Порядку складання звітних даних страховика), у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України №210 від 28.03.2002р.
Додатково до вимог вище наведеної Таблиці в цілому, та зокрема з врахуванням вимог п.13 цієї Таблиці, для співпраці з Корпоративним бізнесом СК повинна також мати відповідні
страхові продукти та тарифи, відповідної кваліфікації персонал, договори перестрахування, тощо – для здійсненян агрострахування (страхування сільськогосподарських ризиків):
страхування посівів та майбутнього урожаю с/г культур, страхування с/г тварин, у відповідності до вимог Корпоративного бізнесу Банку для таких типів заставного майна.
Якщо СК не відповідає одній чи двом з вищенаведених вимог (критеріїв), проте при цьому належить до групи з рейтингом не нижче інвестиційного, то така СК має право - згідно
відповідного рішення КК ЦО Банку - здійснювати страхування заставного майна, життя/здоров'я клієнтів Корпоративного бізнесу Банку.
Для співпраці СК та Банку в сфері страхування заставного майна, життя/здоров'я клієнтів Роздрібного бізнесу СК повинна відповідати усім наведеним у таблиці вище вимогам
(критеріям).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

1.2. Загальні вимоги до СК, що здійснюють страхування життя (для Роздрібного бізнесу)
Назва критерію
Наявність фінансової звітності
Резидентність
Строк операційної діяльності СК на ринку
Висновки аудиторів
Наявність фінансової звітності за міжнародними стандартами
Дотримання вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг (регулятора)
Валові страхові премії – рядок 010*
Власний капітал – Ф1: 1495
Активи – Ф1: 1300
Наявність ліцензії на здійснення страхування за наступним видом страхування
Показник чутливості – відношення загальної суми цінних паперів на балансі СК (розкрито у Розділі 6.3.3.3)
"Довгострокові фінансові інвестиції" та "Поточні фінансові інвестиції" **) до Власного капіталу (Ф1: 1495)
Показник ліквідності – відношення суми ліквідних активів та інвестицій до суми страхових резервів. Ліквідні
активи розраховуються як грошові кошти та їх еквіваленти (Ф1: 1165), Державні облігації України, депозитні
сертифікати, (відповідні активи*** з Ф1: 1160+1035), за вирахуванням короткострокових кредитів (Ф1: 1600).
Страхові резерви розраховуються як резерви за вирахуванням частки перестраховиків у страхових
резервах (Ф1: 1530-1180). Показник розраховується за останній звітний рік
Приріст валових премій – зміна валових страхових премій рік до року
Кількість клієнтів/застрахованих осіб, застрахованих СК в рамках спільних програм із банківськими
установами за останні 12 (дванадцять) календарних місяці

Граничні значення до СК
За останні 2 роки та квартальна звітність за поточний рік
Резидент України
Не менше 4 років
Позитивні висновки аудиторів – відсутність негативного аудиторського
висновку (або так званого «qualified opinion») за останні три роки
Наявність фінансової звітності за міжнародними стандартами – IFRS
Відсутність невиконаних заходів впливу регулятора
200 млн. грн.
Не менше 200 млн. грн.
Не менше 800 млн. грн.
Страхування життя
Не більше 200%

Не менше 100%

Не менше –10%
Не менше 5 тис. фізичних осіб

* - Розділ 1 ”Звіт про доходи та витрати страховика” (Додаток 2 до Порядку складання звітних даних страховика), у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України від №210
28.03.2002р. Розраховується за останній звітний рік.
** - Розділ 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» (Додаток 2 до Порядку складання звітних даних страховика), у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України
№210 від 28.03.2002р. Розраховується за останній звітний рік.
*** - До складу даних активів включаються виключно Державні облігації України та депозитні сертифікати, що розшифровано у Розділі 6 «Умови забезпечення платоспроможності
страховика» (Додаток 2 до Порядку складання звітних даних страховика), у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України №210 від 28.03.2002р..
1.3. Наявність у Банку негативної інформації щодо СК/його Кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або інформації про здійснення СК Заборонених операцій, отриманої
Банком від органів державної влади, державних реєстраторів, з офіційних або публічних джерел, є підставою для відмові (в т.ч. шляхом припинення Ділових відносин) у співпраці з
таким СК.

2. Відповідність умов Договорів страхування вимогам Банку до умов Договорів страхування, укладання яких є умовою надання/обслуговування кредиту.
3. Надання СК усіх необхідних документів, наведених у Переліку відомостей та документів, які необхідно подати СК з метою проведення її перевірки на відповідність публічним
вимогам, які висуває Банку до СК та Договорів страхування.
Порядок та строки проведення Банком перевірки СК передбачені цим Положенням.
4. Укладення між Банком та СК Договору про співпрацю та Договору(-ів) доручення, з обов’язковим виконанням зобов’язань СК, визначених цими договорами, в розрізі БЛ Банку
(Корпоративний бізнес/Роздрібний бізнес).
Для укладення Договору доручення на здійснення функцій страхового посередника або Договору доручення на здійснення юридичною особою посередницької діяльності в сфері
страхування в якості страхового агента, СК повинна:
- укласти договір про вклад щодо розміщення депозиту в ЦО Банку, окремо для кожної БЛ Банку, на строк не менше, ніж строк дії Договору про співпрацю, на умовах, визначених
Банком, не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Договору про співпрацю (з метою забезпечення СК взятих на себе зобов’язань за Договорами страхування та
підтвердження платоспроможності СК). Розміщення депозиту не є обов’язковим для Роздрібного бізнесу;
- укласти договір банківського рахунку щодо відкриття поточного(-их) рахунку(-ів) в ЦО Банку для зарахування страхових платежів від клієнтів Банку.
Укладання цих договорів відбувається з використанням типових форм Банку та з дотриманням цього Положення.
Укладання Договорів страхування між клієнтами Банку та СК повинно відбуватися виключно з використанням типових форм Договорів страхування, які погоджені з Банком та є
невід’ємною частиною Договору доручення на здійснення функцій страхового посередника або Договору доручення на здійснення СК посередницької діяльності в сфері страхування в
якості страхового агента.
В перелік СК для клієнтів Роздрібного бізнесу, які відповідають вимогам Банку, включаються СК, з якими ці БЛ Банку уклали Договір доручення на здійснення функцій страхового
посередника або Договору доручення на здійснення юридичною особою посередницької діяльності в сфері страхування в якості страхового агента. Цей перелік СК розміщується на
сайті Банку www.aval.ua в розділі «Послуги приватним особам» та на інформаційних стендах у всіх Відділеннях Банку (у «Куточках споживача»). Клієнт Роздрібного бізнесу має право
обрати СК, яка не зазначена в переліку СК, що відповідають вимогам Банку, за умови позитивних результатів її перевірки відповідно до розділів 1-3. цього Додатка та в порядку,
передбаченому цим Положенням.
У випадку, якщо СК з числа тих, що вже були перевірені Банком та відповідають вимогам Банку, припинила відповідати таким вимогам, Банк завчасно письмово повідомляє про
неприйняття Договорів страхування цієї СК на виконання умов кредитної угоди, надавши відповідне обґрунтування прийнятого рішення.

Вимоги до договорів страхування, які укладаються клієнтами Роздрібного бізнесу при
здійсненні Активних операцій
У цих вимогах терміни викладені у наступному значенні:
Банк – АТ «Райффайзен Банк Аваль».
ДС – договір страхування (поліс, сертифікат) – це письмова угода між Страхувальником і СК, згідно з якою СК бере на себе
зобов'язання у разі настання Страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у ДС
Страхувальником, на користь якої укладено ДС, а Страхувальник зобов'язується сплачувати Страхові платежі у визначені строки
та виконувати інші умови ДС.
Кредитний договір – Договір на здійснення Активної операції, включаючи Кредитний Договір, Договір про надання гарантій,
Договір про авалювання векселів тощо.
Кредитний комітет Банку – Кредитний комітет АТ «Райффайзен Банк Аваль» - колегіальний орган ЦО Банку, основним
завданням якого є забезпечення мінімізації ризиків, що можуть виникати при здійсненні Активних операцій з Клієнтами.
СК – страхова компанія, яка відповідає вимогам Банку та уповноважена здійснювати страхування забезпечення та
життя/здоров’я Клієнтів/поручителів за Активними операціями.
Страхувальник – Клієнт або поручитель за Активною операцією – юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із СК ДС
або є Страхувальниками відповідно до законодавства України.
Страхове відшкодування – грошова сума, яка виплачується СК відповідно до умов ДС при настанні Страхового випадку.
Страховий випадок – подія, передбачена ДС або законодавством України, яка відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок
СК здійснити виплату Страхової суми (Страхового відшкодування) Страхувальнику або третій особі (Вигодонабувачу,
спадкоємцям).
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості
настання.
Страхова сума – грошова сума, в межах якої СК відповідно до умов страхування зобов'язаний здійснити виплату при настанні
страхового випадку. Розмір Страхової суми визначається ДС під час його укладання (чи внесення змін до нього) або
законодавством України.
ТЗ – транспортний засіб: пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановлене на ньому
спеціальне обладнання чи механізми.
Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується СК згідно з ДС.
ЦО – Центральний офіс Банку.
Загальні вимоги до типових форм ДС
1.
Вигодонабувач за ДС – Банк, в частині заборгованості за кредитом і до моменту повної її погашення
Клієнтом/Страхувальником; частка Банку у сумі виплати при відшкодуванні збитків за ДС дорівнює сумі фактичної
заборгованості Клієнта за Кредитним договором включаючи нараховані, але не сплачені проценти, комісії, пені, штрафи та
інші платежі, а також розмір відшкодування витрат та збитків Банку у випадках, передбачених Кредитним договором.
2.
Термін дії ДС – дорівнює терміну дії Кредитного договору/договору застави (іпотеки)/поруки, крім страхування права
власності, що зазначено в підрозділі 3.4 цього Положення, якщо інше не передбачено умовами здійснення Активної операції.
Термін дії ДС може складати 1 (один) рік із щорічним продовженням його дії до моменту закінчення терміну дії Кредитного
договору/договору застави (іпотеки)/поруки.
3.
Перелік Страхових ризиків за ДС – обов’язково повинен включати мінімальний перелік Страхових ризиків, що зазначені
в розділі «Спеціальні вимоги до договорів окремих видів страхування» цих вимог в розрізі кожного виду страхування. За
бажанням Страхувальника до переліку Страхових ризиків за ДС можуть бути включені й інші Страхові ризики.
4.
Період страхування – 1 (один) рік (надалі – Період страхування). Дія ДС подовжується на наступний Період
страхування за умови обов’язкового внесення Страхового платежу у повному обсязі за наступний Період страхування.
5.
Порядок сплати річних Страхових платежів – в повному обсязі не пізніше дня закінчення поточного Періоду страхування
(за який сплачено Страховий платіж) або одноразово за весь термін дії ДС, якщо інше не передбачено спеціальними
вимогами до окремих видів страхування.
6.
Внесення змін та доповнень, а також дострокове припинення дії ДС чи зміна Вигодонабувача можливі лише за
попередньою письмовою згодою Вигодонабувача, Страхувальника та СК.
7.
Вигодонабувач має право вчиняти будь-які дії, які повинен чи має право вчиняти Страхувальник, в тому числі вносити
Страхові платежі, СК зобов’язана прийняти такі платежі, а Страхувальник, в свою чергу, зобов’язаний в повному обсязі
відшкодувати Вигодонабувачу суми сплачених останнім таких Страхових платежів. При цьому вчинення таких дій
Вигодонабувачем буде породжувати такі ж самі правові наслідки, якби такі дії були вчинені Страхувальником.
8.
Зміна Страхової суми на кожний наступний Період страхування допускається виключно за попереднім погодженням її
розміру Вигодонабувачем (за винятком випадків, коли Договором доручення СК уповноважена самостійно визначати ринкову
вартість об’єкту страхування/заставного майна).
9.
У випадку розбіжностей між положеннями ДС та правилами страхування СК перевага надається положенням ДС.
10.
СК протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виявлення порушення Страхувальником умов ДС, зобов’язана повідомити
Страхувальника/Банк про невиконання або неналежне виконання Страхувальником своїх зобов’язань за ДС, що впливає на
його дійсність (зокрема про невчасну/неповну оплату Страхового платежу у належні терміни тощо).
11.
СК має письмово інформувати Банк про настання Страхових випадків за ДС протягом 2 (двох) робочих днів, з дня
звернення Страхувальника до СК із заявою про настання Страхового випадку, якщо інший порядок взаємодії між Банком та СК
не передбачений Договором доручення.
12.
Рішення про виплату або відмову у виплаті Страхового відшкодування приймається СК протягом 10 (десяти) робочих
днів з дня надання всіх необхідних документів Страхувальником. Страхове відшкодування виплачується протягом 10 (десяти)
робочих днів з дня прийняття СК рішення про виплату Страхового відшкодування.
13.
Виплата Страхового відшкодування за ДС здійснюється на користь Банку в розмірі збитку за мінусом Франшизи, але
не більше заборгованості Страхувальника перед Банком згідно Кредитного договору. Різниця між сумою Страхового
відшкодування та сумою, виплаченою Банку, належить до виплати Страхувальникові (або його спадкоємцям). На підставі
письмового дозволу Банку вся сума Страхового відшкодування може бути виплачена на користь Страхувальника або третьої
особи, що безпосередньо проводитиме ремонтно-відновлювальні роботи для відновлення майна, що є забезпеченням і
приведення його у такий стан, який був до настання Страхового випадку.
14.
Виплата Страхового відшкодування, в т.ч. спосіб здійснення виплати, за ДС, обов’язково у письмовій формі
погоджується з Банком шляхом написання Банку (його структурним підрозділам) листа із запитом реквізитів особи, на користь
якої буде перерахована сума Страхового відшкодування.

Спеціальні вимоги до договорів окремих видів страхування
Добровільне страхування наземних ТЗ – КАСКО (крім сільськогосподарської техніки)
Страхова сума при страхуванні ТЗ дорівнює сумі його Ринкової вартості. Ринкова вартість нового ТЗ відповідає вартості, що
вказана в договорі купівлі-продажу, рахунку-фактурі, специфікації, та відповідає вартості, вказаній в договорі застави. При
страхуванні ТЗ на кожен наступний Період страхування Страхова сума може бути змінена:
до розміру Ринкової вартості, вказаної у Висновку про вартість майна;
або до розміру вартості ТЗ, визначеної страховою компанією самостійно та вказаної в ДС, за умови погодження даної
процедури між Банком та СК в рамках співпраці на договірних засадах.
Франшиза:
1. Франшиза безумовна договірна.
При пошкодженнях ТЗ – не більше 1,0% від Страхової суми на кожен Період страхування;
При викраденні, Конструктивному (фізичному) знищенні ТЗ або фактичній загибелі ТЗ – не більше 10,0% від Страхової суми на
кожен Період страхування.
2. Франшиза безумовна додаткова – відсутня.
Перелік Страхових ризиків/Страхових випадків:
1. Втрата ТЗ внаслідок будь-якого незаконного заволодіння ТЗ іншою особою;
2. Пошкодження та/або знищення ТЗ внаслідок:
дорожньо-транспортної пригоди (надалі - ДТП);
ПДТО;
стихійного лиха;
пожежі, вибуху;
падіння на ТЗ будь-яких предметів, нападу тварин тощо.
Особливі види ТЗ:
Якщо ТЗ, що страхуються, є ТЗ спеціального призначення (пожежні, санітарні, бетонні міксери, авто лавки, автокрани,
екскаватори тощо), допускається страхування із мінімальним переліком Страхових ризиків, а саме:
– Пожежа, вибух;
– ПДТО;
– Будь-яке незаконне заволодіння.
Увага! Баштовий кран згідно Правил дорожнього руху не являється транспортним засобом – тому страхувати його по КАСКО
не можна. Він страхується як рухоме майно, – тобто Територією дії Договору страхування буде адреса місцезнаходження
застрахованої техніки.
Будь-які ТЗ, з року випуску яких минуло більше10 років, доцільно страхувати від наступних Страхових ризиків:
– Будь-яке незаконне заволодіння;
– Конструктивне (фізичне) знищення ТЗ (внаслідок ДТП; ПДТО; стихійного лиха; пожежі, вибуху; падіння на ТЗ будь-яких
предметів, нападу тварин тощо).
Визначення збитків.
Збитки визначаються:

в разі повного або Конструктивного (фізичного) знищення ТЗ (вартість ремонту на момент настання Страхового
випадку перевищує 75% Дійсної вартості ТЗ) чи будь-якого незаконного заволодіння ТЗ – розміром Страхової суми, з
урахуванням зносу за період з дати початку строку дії ДС до моменту настання Страхового випадку;

в разі пошкодження ТЗ – вартістю відновлювального ремонту на станції технічного обслуговування за узгодженням
зацікавлених сторін з урахуванням гарантійних зобов’язань продавця застрахованого ТЗ перед власником цього ТЗ, беручи до
уваги середні ринкові ціни на вартість запасних частин, матеріалів та вартості нормо-часу ремонтних робіт, що склалися в
регіоні, де проводиться відновлювальний ремонт пошкодженого застрахованого ТЗ.
Вимоги до водіїв, допущених до керування ТЗ:
При приватному використанні/експлуатації ТЗ (клієнти Приватного бізнесу) – ДС повинен передбачати, що допущені до
керування ТЗ є власник/співвласники ТЗ, які зазначені в Свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, або особи, які мають
тимчасовий реєстраційний талон, або будь-які особи, які на моменту укладання ДС мають право керувати ТЗ на законних
підставах, водійський стаж яких більше 1 (одного) року.
При службовому використанні, використання ТЗ для здійснення підприємницької діяльності, коли ТЗ використовують різні особи
– ДС повинен передбачати, що допущені до керування ТЗ є будь-які особи на законних підставах, водійський стаж яких більше
1 (одного) року.
Умови зберігання в нічний час - без обмежень.
Територія дії Договору страхування - Україна, за винятком:

населених пунктів Донецької та Луганської областей України, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів
України переліку, де проводилася антитерористична операція та/або Операція об’єднаних сил (ООС), на території яких
органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент
настання події, що має ознаки Страхового випадку, а також прилеглі до них підконтрольні органам державної влади України та
органам місцевого самоврядування території адміністративних районів України, в межах яких знаходяться населені пункти,
розташовані на лінії зіткнення, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку,

територій, які законодавчими актами України визнано як тимчасово окуповані.
Страхування нерухомого/рухомого майна, яке є забезпеченням за Активною операцією
Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
Порядок та правила обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження
або псування затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №358.

Предмет ДС - майнові інтереси, які не суперечать Закону про страхування та пов'язані з володінням, користуванням і
розпорядженням нерухомим майном (нерухомістю), що є предметом іпотеки.
Страхова сума визначається в розмірі повної вартості майна, що є предметом іпотеки, але не менше ніж вартість, зазначена
в іпотечному договорі.
Франшиза:
1. Франшиза безумовна договірна - не більше 2,0 % від Страхової суми,
2. Франшиза безумовна додаткова – відсутня.
Страховими ризиками є:
- стихійне лихо (до стихійного лиха належать землетрус, зсув, обвал, осип, осідання земної поверхні, карстове провалля,
ерозія ґрунту, каменепад, зливи, град, сильний снігопад, тиск снігу, що виник внаслідок сильного снігопаду, сильний мороз,
сильна спека, сильний вітер, включаючи шквали і смерчі, сильні пилові бурі, сильне налипання снігу, високий рівень води
(водопілля, повінь), підтоплення (підвищення рівня ґрунтових вод), сходження снігової лавини, сель, сильний туман, вітрогін,
вітролом, удар блискавки, падіння дерев);
- пожежа;
- вибух;
- пошкодження димом;
- проведення робіт, пов'язаних з будівництвом/реконструкцією об'єктів нерухомості, розміщених поряд із застрахованим
майном, або сусідніх приміщень, які не належать Страхувальнику;
- падіння пілотованих літальних об'єктів, їх частин, вантажу та багажу, що ними перевозяться, а також розливання палива;
- зіткнення із застрахованим майном або наїзд на це майно технічних засобів, що рухаються під керуванням чи без
керування людини та використовують для пересування будь-який вид енергії;
- аварії в системах тепло-, водо-, газопостачання, в електричних мережах, виробничі аварії (зокрема, викид перегрітих мас,
розповсюдження хвилі токсичних газів і парів, витікання агресивних речовин);
- падіння стовпів, щогл освітлення, інших конструкцій, за винятком тих випадків, що виникли внаслідок їх неправильної
установки або монтажу;
- протиправні дії третіх осіб: хуліганство, Крадіжка, Грабіж, Розбій, умисне знищення або пошкодження майна (вандалізм,
підпал, підрив);
- вплив води та/або інших рідин у разі виникнення аварії (в тому числі пошкодження, розрив, замерзання) систем
водопостачання, каналізації, опалювальних систем і систем пожежогасіння та/або проникнення води та/або інших рідин із
сусідніх приміщень, що сталися внаслідок:

розриву або замерзання систем водопостачання, каналізації, водяного та парового опалення,
включаючи
водопостачальні крани, гідрометри, опалювальні батареї, парові котли, бойлерні, обладнання водяного та парового опалення,
системи пожежогасіння;

раптового пошкодження, розриву або замерзання безпосередньо з'єднаних із системами водопостачання,
каналізації, водяного та парового опалення кранів, вентилів, баків, ванн, радіаторів, опалювальних котлів, бойлерів тощо.
Територія дії Договору страхування - адреса місцезнаходження застрахованого майна, за винятком:

населених пунктів Донецької та Луганської областей України, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів
України переліку, де проводилася антитерористична операція та/або Операція об’єднаних сил (ООС), на території яких
органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент
настання події, що має ознаки Страхового випадку, а також прилеглі до них підконтрольні органам державної влади України та
органам місцевого самоврядування території адміністративних районів України, в межах яких знаходяться населені пункти,
розташовані на лінії зіткнення, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку,

територій України, які законодавчими актами України визнано як тимчасово окуповані.
Інші умови страхування (виключення зі страхування, порядок виплати Страхового відшкодування, права та обов’язки сторін,
типова форма ДС та інше) визначено Постановою Кабінету Міністрів України №358.
Добровільне страхування нерухомого (предмету іпотеки)/рухомого майна, яке є забезпеченням за Активною операцією
Страхова сума при страхуванні нерухомого та/або рухомого майна, яке є предметом застави/іпотеки, дорівнює сумі його
Ринкової вартості, визначеної умовами договору застави/іпотеки. Тобто, якщо умовами договору застави передбачена зміна
вартості протягом дії договору застави, страхова сума має відповідати актуальній ринковій вартості (визначеній на дату
укладення договору страхування).
Франшиза:
1. Франшиза безумовна договірна:
- при страхуванні житлової нерухомості - не більше 1,0 % від Страхової суми на кожний Період страхування по кожному та
будь-якому збитку,
- при страхуванні комерційної нерухомості та страхування рухомого майна - не більше 5,0 % від Страхової суми на кожний
Період страхування по кожному та будь-якому збитку
2. Франшиза безумовна додаткова – відсутня.
Мінімальний перелік Страхових ризиків/Страхових випадків:
Пошкодження, псування та/або повне знищення (втрата) майна внаслідок настання будь-якого із зазначених нижче Страхових
ризиків.
При страхуванні житлової нерухомості:
- Вогневі ризики: пожежі, вибуху, удару блискавки;
- Стихійні лиха: зливи, граду, повені, землетрусу, обвалу, зсуву, просідання ґрунту, бурі, шквалу, урагану, шторму, сильних
снігопадів та тиску снігового шару;
- Падіння пілотованих літальних апаратів (їх частин, уламків або вантажу з них);
- Дії води або інших рідин - затоплення як наслідок аварії комунальних систем (водопровідних, каналізаційних, опалювальних
та протипожежних систем);
- ПДТО;
При страхуванні комерційної нерухомості (в т.ч. промислові та сільськогосподарські об’єкти):
- Вогневі ризики: пожежа, вибуху, удару блискавки;
- Падіння пілотованих літальних апаратів (їх частин, уламків або вантажу з них);
- ПДТО;
При страхуванні рухомого майна (обладнання, товарів в обігу тощо):

- Вогневі ризики: пожежа, вибуху, удару блискавки;
- Падіння пілотованих літальних апаратів (їх частин, уламків або вантажу з них);
- Крадіжки зі зломом, Грабежу, Розбою.
При страхуванні земельної ділянки:
- Стихійні лиха: зливи, граду, повені, землетрусу, обвалу, зсуву, просідання ґрунту, бурі, шквалу, урагану, шторму, сильних
снігопадів та тиску снігового шару;
- ПДТО;
- Падіння пілотованих літальних апаратів (їх частин, уламків або вантажу з них).
Додаткові Страхові ризики при страхуванні комерційної нерухомості та рухомого майна:
- Стихійні лиха: зливи, граду, повені, землетрусу, обвалу, зсуву, просідання ґрунту, бурі, шквалу, урагану, шторму, сильних
снігопадів та тиску снігового шару;
- Дії води або інших рідин - затоплення як наслідок аварії комунальних систем (водопровідних, каналізаційних, опалювальних
та протипожежних систем).
Рішення про включення до ДС додаткових Страхових ризиків (одного чи обох) приймає Кредитний комітет Банку або
уповноважений орган, якому делеговані відповідні повноваження на прийняття рішень по Активним операціям, в рамках
наданих лімітів повноважень.
Визначення збитків:
У разі повного знищення майна збитки визначаються в розмірі дійсної вартості майна на день настання Страхового випадку, за
вирахуванням вартості залишків майна, придатних для подальшого використання або реалізації. Повним знищенням майна
вважається такий його стан, коли витрати на відновлення дорівнюють або перевищують Страхову суму за ДС.
У разі пошкодження майна – в розмірі:

поточної вартості витрат на відтворення (відновлення або ремонт) і приведення майна до такого (ідентичного) стану, в
якому воно було прийнято на страхування;

поточної вартості витрат на заміщення (створення) нового майна, аналогічного до застрахованому, який може бути
йому рівноцінною заміною, із врахуванням особливостей фізичного стану (в тому числі – зносу) майна, його поточного
використання та ін.
Територія дії Договору страхування - адреса місцезнаходження застрахованого майна, за винятком:

населених пунктів Донецької та Луганської областей України, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів
України переліку, де проводилася антитерористична операція та/або Операція об’єднаних сил (ООС), на території яких
органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент
настання події, що має ознаки Страхового випадку, а також прилеглі до них підконтрольні органам державної влади України та
органам місцевого самоврядування території адміністративних районів України, в межах яких знаходяться населені пункти,
розташовані на лінії зіткнення, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку,

територій України, які законодавчими актами України визнано як тимчасово окуповані.
Особисте страхування Клієнтів/поручителів
Особисте страхування від Нещасного випадку та здоров’я на випадок хвороби та/або життя при укладанні ДС в рамках
надання/обслуговування кредитів із майновим забезпеченням (заставою/іпотекою)
Страхова сума при особистому страхуванні (страхування від Нещасних випадків, здоров’я на випадок хвороби, життя)
дорівнює сумі заборгованості за Кредитним договором на момент укладання ДС.
Під заборгованістю для клієнтів Малого та Мікробізнесу вважати затверджений ліміт Активної операції за Кредитним договором.
На момент внесення Страхового платежу на наступні Періоди страхування Страхова сума дорівнює:

сумі заборгованості за Кредитним договором з невідновлювальним лімітом (Страхова сума змінюється відповідно до
графіку погашення кредиту/зменшення кредитного ліміту або фактичній заборгованості за кредитом (у випадку
порушення/міни графіку погашення кредиту);

сумі ліміту Активної операції за Кредитним договором з відновлювальним лімітом (наприклад овердрафт,
відновлювальна кредитна лінія).
Франшиза - відсутня.
Страховими ризиками/Страховими випадками є обставини, які призвели до:
при страхуванні клієнтів Приватного бізнесу:

смерті Страхувальника внаслідок Нещасного випадку або хвороби;

стійкої втрати працездатності Страхувальником – встановлення І чи ІІ групи інвалідності – внаслідок Нещасного випадку
або хвороби.
при страхуванні клієнтів Малого та Мікробізнесу:
 смерті Страхувальника внаслідок Нещасного випадку;
 стійкої втрати працездатності Страхувальником – встановлення І чи ІІ групи інвалідності – внаслідок Нещасного випадку.
Визначення розміру Страхового відшкодування.
При настанні Страхового випадку Страхове відшкодування здійснюється у наступних розмірах:
- при особистому страхуванні Клієнтів/поручителів, згідно умов кредитів із майновим забезпеченням:

у разі смерті Страхувальника - 100% Страхової суми;

при встановленні Страхувальнику інвалідності І-ої групи - 100% Страхової суми, інвалідності ІІ-ої групи – 80% Страхової
суми.

при особистому страхуванні Клієнта/поручителів, згідно умов кредитів без майнового забезпечення:

у разі смерті Страхувальника або при встановленні Страхувальнику інвалідності І-ої або ІІ-ої групи – в розмірі
заборгованості Клієнта за кредитом на день настання Страхового випадку.

Територія дії Договору страхування - весь світ, за винятком:

зон воєнних конфліктів,

населених пунктів Донецької та Луганської областей України, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів
України переліку, де проводилася антитерористична операція та/або Операція об’єднаних сил (ООС), на території яких
органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент
настання події, що має ознаки Страхового випадку, а також прилеглі до них підконтрольні органам державної влади України та
органам місцевого самоврядування території адміністративних районів України, в межах яких знаходяться населені пункти,
розташовані на лінії зіткнення, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку,

територій України, які законодавчими актами України визнано як тимчасово окуповані.
Особливості визнання події Страховим випадком:
- Смерть та/або встановлення стійкої втрати працездатності мають визнаватись Страховими випадками, якщо Нещасний
випадок/хвороба наступили упродовж строку дії ДС без обмеження проміжку часу з моменту настання Нещасного
випадку/хвороби до настання смерті та/або встановлення стійкої втрати працездатності.

Смерть та/або встановлення стійкої втрати працездатності, мають визнаватись Страховими випадками, якщо вони
наступили в тому числі після закінчення строку дії ДС, але не пізніше, ніж через 12 місяців після дати настання Нещасного
випадку/хвороби, які сталися під час дії ДС, та між Нещасним випадком/хворобою і смертю та/або втратою працездатності
встановлено і документально підтверджено прямий причинний зв'язок.
Особисте страхування життя при укладанні ДС в рамках надання/обслуговування кредитів без майнового забезпечення
Страхова сума при страхуванні життя дорівнює:
- у випадку надання/обслуговування кредиту з не відновлювальним лімітом – сумі кредиту (при оформлені ДС під час видачі
кредиту) або сумі, яка більше або дорівнює розміру заборгованості Клієнта за Кредитним договором (при оформлені ДС під
час дії кредитних зобов’язань),
- у випадку надання/обслуговування кредиту з відновлювальним лімітом:
1.
при умові щомісячної сплати Страхового платежу – сумі не меншій, ніж сума заборгованості (залишок заборгованості)
на момент сплати Страхового платежу,
2.
при одноразовій сплаті за весь строк дії ДС – сумі, що дорівнює ліміту Активної операції.
Франшиза - відсутня.
Страховими ризиками/Страховими випадками є обставини, які призвели до:
- смерті застрахованої особи, яка сталася протягом строку дії ДС,
- інвалідності І-ої або ІІ-ої групи застрахованої особи.
Порядок сплати Страхового платежу:
- у випадку надання/обслуговування кредиту з не відновлювальним лімітом – одноразово (одним загальним платежем) за
весь строк дії ДС,
- у випаду надання/обслуговування кредиту з відновлювальним лімітом:
1.
щомісячна безготівкова сплата Страхового платежу, за умови обов’язкового постійного доручення щодо щомісячного
перерахування коштів з рахунку Клієнта на користь СК,
2.
одноразова (одним загальним платежем) сплата за весь строк дії ДС.
Визначення розміру Страхового відшкодування.
При настанні Страхового випадку Страхове відшкодування здійснюється у наступному розмірі:

у разі смерті Страхувальника, при встановленні Страхувальнику інвалідності І-ої групи або ІІ-ої групи - 100% фактичної
заборгованості Страхувальника за Кредитним договором, враховуючи нараховані несплачені проценти, розраховані пені,
штрафи за останні 3 (три) місяців, які передували Страховому випадку, передбачені Кредитним договором.
Територія дії Договору страхування - весь світ, за винятком:

зон воєнних конфліктів,

населених пунктів Донецької та Луганської областей України, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів
України переліку, де проводилася антитерористична операція та/або Операція об’єднаних сил (ООС), на території яких
органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент
настання події, що має ознаки Страхового випадку, а також прилеглі до них підконтрольні органам державної влади України та
органам місцевого самоврядування території адміністративних районів України, в межах яких знаходяться населені пункти,
розташовані на лінії зіткнення, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку,

територій України, які законодавчими актами України визнано як тимчасово окуповані.
Страхування права власності (титул)
Страхова сума - при страхуванні права власності на нерухоме майно (в т.ч. земельну ділянку), яке є предметом
застави/іпотеки, дорівнює:
- Розміру ліміту Активної операції - у разі укладення ДС, що діятиме протягом першого року дії Кредитного договору;
- фактичної основної заборгованості Страхувальника за Кредитним договором.
У випадку якщо заборгованість за кредитом більша ніж Ринкова вартість майна, що зазначена в договорі застави/іпотеки,
Страхова сума повинна дорівнювати Ринковій вартості майна.
Строк дії ДС:
ДС має укладатись на строк, що дорівнює різниці між 3 (трьома) роками та строком, протягом якого Клієнт володіє майном.
Строк дії ДС може складати 1 (один) рік із щорічним продовженням його дії на наступний Період страхування.
Франшиза:
1. Франшиза безумовна договірна – не більше 2,0 % від Страхової суми на кожний Період страхування по кожному та будьякому збитку.
2. Франшиза безумовна додаткова – відсутня.

Страховим випадком є факт понесення фінансових збитків Страхувальником внаслідок втрати права власності
Страхувальника на нерухоме майно, що встановлений та підтверджений шляхом визнання судом правочину недійсним,
прийнятого за наступних підстав:
- недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог цивільного законодавства;
- вчинення правочину фізичною особою за межами її цивільної дієздатності або вчинення правочину юридичною особою,
якого вона не мала права вчиняти (без відповідного дозволу / ліцензії);
- вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності;
- вчинення правочину під впливом помилки;
- вчинення правочину під впливом обману;
- вчинення правочину під впливом насильства.
Визначення збитків:
При визначенні понесених збитків враховується прямий збиток Страхувальника - витрати, які Страхувальник, право власності
якого порушене за підстав, визначених ДС, здійснив чи повинен здійснити для відновлення порушеного права.
Територія дії Договору страхування - адреса місцезнаходження застрахованого майна, за винятком:

населених пунктів Донецької та Луганської областей України, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів
України переліку, де проводилася антитерористична операція та/або Операція об’єднаних сил (ООС), на території яких
органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент
настання події, що має ознаки Страхового випадку, а також прилеглі до них підконтрольні органам державної влади України та
органам місцевого самоврядування території адміністративних районів України, в межах яких знаходяться населені пункти,
розташовані на лінії зіткнення, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку,

територій України, які законодавчими актами України визнано як тимчасово окуповані.
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ
У випадку наявності зобов’язання Клієнта, згідно умов Кредитного договору (у випадку надання в заставу ТЗ), укласти договір
страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу, такий договір повинен бути укладений згідно
та на умовах, визначених Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів» від 01.07.2004р. №1961-IV.
Страхування сільськогосподарських тварин
Страхова сума при страхуванні поголів’я тварин, які є предметом забезпечення, визначається шляхом множення кількості голів
на Ринкову вартість однієї голови – по кожній видовій та віковій групах. Загальна Страхова сума (грн.) визначається шляхом
додавання усіх Страхових сум.
Ринкова вартість однієї голови тварини (добуток Ринкової вартості 1 кг живої ваги та живої ваги однієї голови) відповідає вартості,
що вказана в довідці з господарства про вартість худоби, Висновку про вартість майна, договорі застави тощо.
Франшиза:
1. Франшиза безумовна договірна – не більше 10,0 % від загальної Страхової суми на кожний Період страхування по кожному
та будь-якому збитку.
2. Франшиза безумовна додаткова – відсутня.
Страхові випадки:
Загибель, знищення, падіж, вимушений забій тварин, в т.ч. за розпорядженням фахівців ветеринарної медицини внаслідок
настання Страхових ризиків.
Мінімальний перелік Страхових ризиків/Страхових випадків:
- Вогневі ризики: пожежа, підпал, удар блискавки;
- Стихійні лиха (град, злива, тиск снігового покрову, буря, ураган, обвал, зсув, землетрус, схід лавини, сель, повінь, паводок);
- ПДТО, включаючи Крадіжку, Грабіж, Розбій.
Додаткові Страхові ризики:
- Нещасні випадки (травматичне пошкодження організму; ураження електричним струмом; вибух; укуси тварин, отруйних
комах та змій; попадання під рухомі ТЗ; отруєння на пасовищі отруйними травами або хімічними речовинами/газами;
удушення; утоплення; падіння в ущелину; опіки; обмороження, переохолодження, замерзання);
- Інфекційні хвороби.
Рішення про включення до ДС додаткових Страхових ризиків (одного чи обох) приймає Кредитний комітет Банку або
відповідний уповноважений орган, якому делеговані відповідні повноваження на прийняття рішень по Активним операціям, в
рамках наданих лімітів повноважень.
Визначення збитків:

У разі загибелі сільськогосподарських тварин, якщо м'ясо вимушено забитої тварини було визнано непридатним до
споживання – в межах Страхової суми, встановленої в розрахунку на одну тварину;

У разі вимушеного забою сільськогосподарських тварин – в розмірі різниці між Страховою сумою, встановленою в
розрахунку на одну тварину, і вартістю придатного до споживання м'яса та шкури.
Територія дії Договору страхування - адреса місцезнаходження застрахованих тварин – населений пункт, адміністративна
одиниця – з територією земель, що прилягає, відноситься до цієї адміністративної одиниці, за винятком:

населених пунктів Донецької та Луганської областей України, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів
України переліку, де проводилася антитерористична операція та/або Операція об’єднаних сил (ООС), на території яких
органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент
настання події, що має ознаки Страхового випадку, а також прилеглі до них підконтрольні органам державної влади України та
органам місцевого самоврядування території адміністративних районів України, в межах яких знаходяться населені пункти,
розташовані на лінії зіткнення, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку,

територій України, які законодавчими актами України визнано як тимчасово окуповані.

Страхування сільськогосподарської техніки (самохідна сільськогосподарська техніка (трактори, комбайни тощо) та
несамохідна сільськогосподарська техніка (причіпна, навісна та інша))
Страхова сума при страхуванні сільськогосподарської техніки, яка є предметом забезпечення, дорівнює сумі її Ринкової
вартості. Ринкова вартість сільськогосподарської техніки відповідає вартості, що вказана в договорі купівлі-продажу, рахункуфактурі, специфікації, Висновку про вартість майна тощо.
Визначення збитків.
Збитки визначаються:
1. При пошкодженні та викраденні окремих складових сільськогосподарської техніки – в розмірі витрат на відновлювальний
ремонт (заміна деталей, вузлів тощо) пошкодженої сільськогосподарської техніки з врахуванням зносу її складових, що
підлягають заміні. Знос на дату Страхового випадку нараховується за кожний рік експлуатації сільськогосподарської техніки,
починаючи з документально підтвердженої дати придбання (дати випуску, у випадку якщо ці дати співпадають);
2. При будь-якому незаконному заволодінні сільськогосподарською технікою – розміром Страхової суми;
3. В разі повного знищення (загибелі) сільськогосподарської техніки – як різниця між Дійсною вартістю сільськогосподарської
техніки на дату настання Страхового випадку і вартістю залишків сільськогосподарської техніки після настання Страхового
випадку.
Під знищенням сільськогосподарської техніки розуміють такі наслідки Страхового випадку, коли при пошкодженні
сільськогосподарської техніки витрати на її відновлювальний ремонт або рятування перевищують 75 % її Дійсної вартості.
Страхування самохідної сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни тощо).
З початку березня та до кінця листопада.
Франшиза:
1. Франшиза безумовна договірна.
При пошкодженнях сільськогосподарської техніки – не більше 3,0% від Страхової суми на кожен Період страхування;
При викраденні, Конструктивному (фізичному) знищенні сільськогосподарської техніки або фактичній
сільськогосподарської техніки – не більше 10,0% від Страхової суми на кожен Період страхування.
2. Франшиза безумовна додаткова – відсутня.

загибелі

Перелік Страхових ризиків/Страхових випадків:
1. Втрата сільськогосподарської техніки внаслідок будь-якого незаконного заволодіння сільськогосподарською технікою іншою
особою;
2. Пошкодження та/або знищення сільськогосподарської техніки внаслідок:
ДТП;
ПДТО;
стихійного лиха;
пожежі, вибуху;
падіння на сільськогосподарську техніку будь-яких предметів, нападу тварин тощо.
Вимоги до водіїв, допущених до керування сільськогосподарською технікою:
При службовому використанні, використання сільськогосподарської техніки для здійснення підприємницької діяльності, коли
сільськогосподарську техніку використовують різні особи – ДС повинен передбачати, що допущені до керування
сільськогосподарською технікою є будь-які особи на законних підставах, водійський стаж яких більше 1 (одного) року.
Умови зберігання в нічний час - без обмежень.
Територія дії Договору страхування - Україна, за винятком:

населених пунктів Донецької та Луганської областей України, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів
України переліку, де проводилася антитерористична операція та/або Операція об’єднаних сил (ООС), на території яких
органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент
настання події, що має ознаки Страхового випадку, а також прилеглі до них підконтрольні органам державної влади України та
органам місцевого самоврядування території адміністративних районів України, в межах яких знаходяться населені пункти,
розташовані на лінії зіткнення, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку,

територій, які законодавчими актами України визнано як тимчасово окуповані.
З початку грудня та до кінця лютого.
Умови страхування аналогічні умовам зазначеним в розділі «Страхування несамохідної сільськогосподарська техніка
(причіпна, навісна та інша))».
Страхування несамохідної сільськогосподарська техніка (причіпна, навісна та інша))
Франшиза безумовна договірна - не більше 10% від Страхової суми на кожен Період страхування по кожному та будь-якому
збитку.
Франшиза безумовна додаткова – відсутня.
Мінімальний перелік Страхових ризиків повинен включати:
- Вогневі ризики: пожежа, вибуху, удару блискавки;
- Стихійні лиха,
- Падіння пілотованих літальних апаратів (їх частин, уламків або вантажу з них).
Територія дії Договору страхування – конкретна адреса місцезнаходження (перебування/зберігання у нічний час доби)
сільськогосподарської техніки, за винятком:

населених пунктів Донецької та Луганської областей України, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів
України переліку, де проводилася антитерористична операція та/або Операція об’єднаних сил (ООС), на території яких
органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент
настання події, що має ознаки Страхового випадку, а також прилеглі до них підконтрольні органам державної влади України та

органам місцевого самоврядування території адміністративних районів України, в межах яких знаходяться населені пункти,
розташовані на лінії зіткнення, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку,

територій України, які законодавчими актами України визнано як тимчасово окуповані.
Умови зберігання в нічний час - без обмежень.
У випадку бажання Клієнта/поручителя здійснити страхування на умовах КАСКО, мінімальний перелік Страхових ризиків
повинен включати:
- стихійне лихо;
- пожежі, вибухи;
- падіння на сільськогосподарську техніку будь-яких предметів, нападу тварин тощо.
Страхування сільськогосподарських культур
Страхування сільськогосподарських культур здійснюється в один або два етапи – в залежності від культури, що береться на
страхування – озимі чи ярові відповідно:
1. страхування посівів озимих культур;
2. страхування врожаю.
Озимі культури страхуються в два етапи:
1.
страхування посівів – до початку посівних робіт:

для товарних посівів і тих, що можуть бути підсіяні підписується ДС на випадок повної або часткової загибелі;
для насінницьких посівів – ДС на випадок повної загибелі.
2.

страхування майбутнього врожаю (на початку поновлення вегетації).

При страхуванні ярових культур здійснюється тільки страхування врожаю – не пізніше отримання сходів.
В одному ДС не може бути більше трьох сільськогосподарських культур.
Мінімальний перелік Страхових ризиків за добровільним ДС сільськогосподарських культур:
- Пожежа, в т. ч. підпал;
- ПДТО.
Територія дії Договору страхування. ДС діє виключно в межах території, на якій розташовані посіви застрахованих за цим ДС
сільськогосподарських культур, місцезростання культури, ділянки землекористування, виділеної Страхувальнику місцевими
органами влади, за винятком:

населених пунктів Донецької та Луганської областей України, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів
України переліку, де проводилася антитерористична операція та/або Операція об’єднаних сил (ООС), на території яких
органи державної влади України тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент
настання події, що має ознаки Страхового випадку, а також прилеглі до них підконтрольні органам державної влади України та
органам місцевого самоврядування території адміністративних районів України, в межах яких знаходяться населені пункти,
розташовані на лінії зіткнення, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку,

територій України, які законодавчими актами України визнано як тимчасово окуповані.
Страхування посівів
ДС посівів укладається при наданні Клієнтом в забезпечення майбутнього врожаю озимих сільськогосподарських культур. ДС
укладається не пізніше терміну закінчення посіву сільськогосподарської культури у регіоні.
Дія ДС – термін дії ДС визначається періодом між моментом сплати Страхового платежу та початком поновлення вегетації
застрахованих посівів озимих культур, яка передбачена агротехнічними вимогами.
Відповідальність СК починається з часу появи сходів озимих культур.
Страхова сума при страхуванні посівів визначається як добуток площі посівів озимих сільськогосподарських культур, прийнятих
на страхування, і суми, встановленої в межах планових витрат на посів і вирощування цих озимих сільськогосподарських
культур до поновлення вегетації після зими (не пізніше ніж 01 квітня) з розрахунку на 1 га посівної площі такої озимої культури.
Франшиза:
1. Франшиза безумовна договірна – не більше 10,0 % від загальної Страхової суми по кожному виду культури – по кожному та
будь-якому збитку.
2. Франшиза безумовна додаткова – відсутня.
Страхові випадки:
Загибель або пошкодження посівів внаслідок настання будь-якого зі Страхових ризиків.
Страхові ризики:
Страховим ризиком є прямий вплив на застраховану сільськогосподарську культуру:
- заморозку, ожеледі, вимерзання;
- граду або удару блискавки;
- землетрусу;
- лавини, земельного зсуву, земельного або земельно-водного селю;
- пожежі (в т.ч. підпалу), крім лісових пожеж;
- бурі, урагану, бурану;
- зливи, повені, паводку;
- посухи або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню;

- епіфітотійного розвитку хвороб рослин, епіфітотійного розмноження шкідників рослин, вторинних хвороб рослин, внаслідок
настання перерахованих вище ризиків;
- протиправних дій осіб, що виражаються у Крадіжках, хуліганських діях стосовно рослинницьких насаджень.
Визначення збитків:
У випадку повної загибелі – в розмірі фактично понесених витрат на посів і вирощування застрахованих озимих культур, але не
більше суми, розрахованої виходячи з планової величини витрат на 1 га. У разі, якщо посіви визнані повністю загиблими, а
Страхувальник приймає рішення про збирання фактично сформованого на ділянці врожаю, Страхове відшкодування
сплачується за вирахуванням вартості одержаної продукції.
У випадку часткового пошкодження – в розмірі добутку частки збитку (визначається СК відповідно до загальноприйнятого
європейського стандарту), посівної площі постраждалого поля та величини фактично понесених Страхувальником витрат на
посів і вирощування застрахованої сільськогосподарської культури.
Повна загибель посівів – наявність середньої кількості паростків на 1 кв. метр площі менш, ніж 30% від первісної щільності
рослин. Первісна щільність рослин встановлюється в Акті про стан сходів застрахованих сільськогосподарських культур.
Часткове пошкодження – наявність середньої кількості паростків на 1 кв. метр площі менш, ніж 50% від первісної щільності
рослин. Первісна щільність рослин встановлюється в Акті про стан сходів застрахованих сільськогосподарських культур.
Страхування врожаю
ДС врожаю укладається при наданні Клієнтом майбутнього врожаю в забезпечення.
Дія ДС – термін дії ДС визначається періодом між моментом сплати Страхового платежу та кінцем строку збирання врожаю
застрахованої сільськогосподарської культури, але не пізніше 20 дня, наступного за датою початку збиральних робіт (дата
початку збиральних робіт встановлюється агротехнічними вимогами для регіону), або датою, обумовленою в ДС як дата
закінчення дії ДС.
Відповідальність СК починається з часу появи сходів сільськогосподарських культур.
Предмет ДС – майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням та
розпорядженням майбутнім врожаєм сільськогосподарських культур, який виступає предметом забезпечення.
Страхова сума при страхуванні врожаю визначається як вартість майбутнього врожаю – шляхом множення середньої
врожайності з 1 га в господарстві Страхувальника за попередні 5 (п’ять) років на площу посівів сільськогосподарської культури
та на вартість метричної одиниці врожаю відповідної сільськогосподарської культури, що склалася за минулий рік в період
стабілізації цін (жовтень-грудень) – по кожному виду сільськогосподарської продукції.
Загальна Страхова сума визначається шляхом додавання усіх Страхових сум.
Ціна (вартість) метричної одиниці врожаю сільськогосподарської культури – ціна 1 тони продукції, що склалася за минулий рік в
період стабілізації цін (жовтень-грудень), за згодою сторін ДС – заставна ціна продукції.
Франшиза:
1. Франшиза безумовна договірна – не більше 10,0 % від загальної Страхової суми по кожному виду культури – по кожному та
будь-якому збитку.
2. Франшиза безумовна додаткова – відсутня.
Страхові випадки:
Неотримання або недоотримання врожаю сільськогосподарських культур в результаті часткової або повної його загибелі
внаслідок настання/дії будь-якого із Страхових ризиків.
Страхові ризики:
Страховими ризиками є прямий вплив на застраховану сільськогосподарську культуру:
- заморозку, ожеледі, вимерзання;
- граду або удару блискавки;
- землетрусу;
- лавини, земельного зсуву, земельного або земельно-водного селю;
- пожежі (в т.ч. підпалу), крім лісових пожеж;
- бурі, урагану, бурану;
- зливи, повені, паводку;
- посухи або зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню;
- епіфітотійного розвитку хвороб рослин, епіфітотійного розмноження шкідників рослин, вторинних хвороб рослин, внаслідок
настання перерахованих вище ризиків;
- протиправних дій осіб, що виражаються у Крадіжках, хуліганських діях стосовно рослинницьких насаджень.
Визначення збитків:
У випадку повної загибелі – в розмірі різниці між Страховою сумою і Франшизою.
У випадку часткового пошкодження – в розмірі вартості запланованого врожаю, що втрачена в результаті впливу Страхових
ризиків.
Повна загибель сільськогосподарської культури – знищення або пошкодження більш, ніж 70% рослин на ділянці, на якій
спостерігалась дія Страхових ризиків.

ЗРАЗОК ЛИСТА-ЗАЯВИ, що подаються страховими компаніями до Банку з метою
проведення її перевірки на відповідність вимогам, які висуває Банк до СК та умов
Договорів страхування
(подається СК на фірмовому бланку)
Вих. №
від _________ 20_ року
Голові Правління
АТ “Райффайзен Банк Аваль”
ЛИСТ-ЗАЯВА
Просимо Вас розглянути питання щодо можливості співпраці із страховою компанією
“.............................................” (надалі – СК) та укладення Договору про співпрацю у сфері страхування заставного
майна та життя/здоров’я позичальників/поручителів
АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі –
Банк).
Даним листом ми підтверджуємо, що з умовами перевірки/відбору, викладеними в Листі Банку
№________ від «____» _____________20__ року ознайомлені і повністю з ними згодні.
Ми усвідомлюємо і визнаємо, що Банк здійснює перевірку/відбір страхових компаній на власний
розсуд.
Цим листом ми підтверджуємо, що нами будуть визнані без жодних заперечень і претензій будь-які
результати відбору страхових компаній та прийняті Банком рішення, а також те, що результати відбору не будуть
нами оскаржуватись в судових чи інших органах.
Одночасно повідомляємо, що СК має намір, в разі позитивних результатів перевірки/відбору, розмістити
на депозитних рахунках в Банку грошові кошти в сумі ____________(_____________________) (вказати валюту) на
строк не менше, строк дії Договору про співпрацю;
Розмір комісійної (агентської) винагороди за здійснення Банком функцій страхового посередника, яку
СК має намір сплачувати Банку за видами страхування складає ____(_______) %.
У випадку виникнення питань просимо контактувати з ПІБ – посада – контактний телефон (в т.ч.
мобільний,) – e-mail. (особа, відповідальна за співпрацю з Банком).
Цим Листом-заявкою СК надає згоду на обробку персональних даних, що містяться в додатках до цього
листа (відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010р.), та інформування клієнтів
Банку (позичальників/поручителів) про результати перевірки СК.
З повагою,
(підпис уповноваженої особи, печатка СК)
Додатки:
(вказати перелік документів, що подається)

Перелік відомостей та документів, які необхідно подати СК з метою проведення її
перевірки на відповідність вимогам, які висуває Банк до СК та договорів страхування
Для того, щоб Банк розпочав процес перевірки СК на відповідність вимогам, які висуває Банк до СК та договорів
страхування, СК повинна подати Лист-заяву, Лист-заява підписується особами, паспортні дані та ідентифікаційні
номери яких надані відповідно до вимог пункту 4. Додатка 1 до цього Положення та наступні відомості та
документи:
1. Баланс (форма №1);
2. Звіт про фінансові результати (форма №2);
3. Звіт про рух грошових коштів (форма №3);
4. Звіт про власний капітал (форма №4);
5. Звіт про доходи та витрати СК*;
6. Пояснювальна записка до звітних даних СК*:
6.1. коротка характеристика СК та його діяльності;
6.2. показники діяльності зі страхування життя;
6.3. показники діяльності з видів добровільного страхування, інших ніж страхування життя;
6.4. показники діяльності з видів обов'язкового страхування, в т.ч. показники діяльності з державного
обов'язкового страхування;
6.5. пояснення щодо операцій перестрахування;
6.6. умови забезпечення платоспроможності СК:
6.6.1.
наявність сплачених статутного та гарантійного фондів;
6.6.2.
перевищення фактичного запасу платоспроможності СК над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможності;
6.6.3.
створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум та
страхових відшкодувань;
6.6.3.1.
розрахунок незароблених премій та частки перестраховиків у резервах
незароблених премій на кінець звітного періоду;
6.6.3.2.
розміщення страхових резервів;
6.6.3.3.
розшифровка окремих статей балансу;
7. Детальна розшифровка** активних вкладень СК, що перевищують 5,0 (п’ять) % загальних активів;
8. Аудована річна звітність за останні три роки;
9. Річні звіти за останні три роки;
10. Довідку про актуальні установчі документи та склад керівництва, в якій обов’язково зазначається:
– код доступу для пошуку установчих документів СК в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР);
– номер та дата Витягу з ЄДР, який повинен містити всі відомості та бути сформованим не пізніше дати
надання пакету документів до Банку;
11. Нотаріально завірена картка зі зразками підписів;
12. Накази, рішення, протоколи про призначення посадових осіб та копії довідок про присвоєння
індивідуальних податкових номерів, а у разі здійснення перевірки СК за ініціативою клієнта Роздрібного
бізнесу – додатково надає довіреність, або будь-який інший документ, оформлений у відповідності до вимог
установчих документів СК, що надає право уповноваженій особі СК підписувати запропоновані Договори
страхування;
13. Копії паспортів та довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів посадових осіб СК,
зазначених у Витягу з ЄДР та в картці із зразками підписів (а у разі здійснення перевірки СК за ініціативою
Клієнта Роздрібного бізнесу – копії паспорта та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру
особи, яка буде підписувати запропоновані Договори страхування);
14. Лист про структуру власності страховика та схематичне зображення структури власності, в т.ч. перелік
акціонерів (учасників) із зазначенням частки в статутному капіталі компанії та даних, що їх ідентифікують (для
юридичних осіб – код ЄДРПОУ, для фізичних осіб - індивідуальний податковий номер);
15. Нотаріально завірені копії ліцензій на право здійснення страхової діяльності за видами страхування, за
якими СК планує співпрацювати із Банком:
- Для СК, що здійснють страхування за видами іншими, ніж життя;
- Для СК, що здійснють страхування життя.
16. Детальна розшифровка видів страхових продуктів, частка яких в страхових зобов'язаннях перевищує 10,0
(десять) %, із зазначенням сум страхових зобов'язань та частки компаній-перестраховиків;
17. Перелік клієнтів Банку, на яких припадає понад 5,0 (п’ять) % загальних страхових зобов'язань СК, із
зазначенням сум страхових зобов'язань та частки компаній-перестраховиків;
18. Копія облігаторних договорів перестрахування майна з перестраховиками, що мають рейтинг не нижче
інвестиційного згідно Moody's, Fitch, S&P та копія облігаторних договорів перестрахування авто з
перестраховиками, розташованими в країнах, що мають державний нагляд за страховою діяльністю.
19. Довідка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про
відсутність невиконаних заходів впливу за результатами діяльності в попередньому календарному році.
(Оригінал або нотаріально завірена копія).
20. Фінансова звітність за попередній календарний рік відповідно до Міжнародних Стандартів Бухгалтерської
Звітності (IFRS), у випадку наявності.

21. Типові форми договорів страхування та Правила страхування за видами страхування, зазначеними в
пункті 16. цього Додатка. Зазначені в цьому пункті Додатка документи надаються на етапі укладання між
Банком та СК Договору доручення, а у разі здійснення перевірки СК за ініціативою Клієнта Роздрібного
бізнесу – такі документи надаються одночасно зі всіма документами, передбаченими цим Додатком.
* У відповідності до Наказу Міністерства Фінансів України №210 від 28.03.2002р.
** Із зазначенням емітентів для фінансових інвестицій (Наказ Міністерства Фінансів України №302
від 29.11.2000р.)
Документи та відомості №№11-15 не надаються до Банку у випадку наявності відкритого поточного рахунку СК в
Банку та за умови відсутності:
- змін в документах, наявних в Банку, що підтверджується довідкою, вказаною в пункті 10. Положення;
- підстав для здійснення уточнення інформації (повторної ідентифікації) СК.
Документи та відомості надаються до Банку на паперових носіях (у разі надання копій документів, такі копії
повинні бути завірені належним чином).
Додатково, документи та відомості, вказані в пунктах 1-9. надаються СК до Банку в електронному вигляді. Також у
довільній формі офіційним листом, за підписом посадової особи СК, подається наступна інформація:
- Мережа структурних/регіональних підрозділів СК;
- Базові (середньозважені) тарифи за видами страхування за останні 3 роки;
- Для СК, що здійснюють страхування життя – актуарні розрахунки страхових тарифів та страхових
резервів;
- Структура страхового портфелю за каналами продажу страхових продуктів (частка продажів через
банки, агентів, філіальну мережу, інше) СК за останні 3 операційні роки;
- Для СК, що здійснюють страхування життя - кількість клієнтів Банку/застрахованих осіб, застрахованих СК в
рамках спільних програм із банківськими установами за останні 12 (дванадцять) календарних місяців.

