
Вимоги до договорів страхування, які укладаються клієнтами Приватного, Малого та Мікробізнесу 

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 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 Страхової події,   

 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 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,  

 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 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,  

 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 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,  

 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 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,  

 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 будь-якому 

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 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,  

 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 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,  

 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, рахунку-фактурі, 

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 загибелі 

сільськогосподарської техніки – не більше 10,0% від Страхової суми на кожен Період страхування. 

2. Франшиза безумовна додаткова – відсутня. 

 

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 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 Страхової події,   

 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 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,  

 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 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,  

 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. 


