
ВИМОГИ  

до договорів страхування 

 розмір франшизи (розмір збитків, які не відшкодовуються Страхувальнику/ Вигодонабувачу) 

не перевищує 5 % від страхової суми (за страхуванням іпотеки не перевищує 2%); 

 Банк має бути стороною договору страхування як Вигодонабувач (у разі, якщо предмет 

застави вже застрахований, до нього вносяться зміни шляхом викладення договору 
страхування в новій редакції або доповнення договору страхування відповідними пунктами: 

доповнення преамбули, реквізитів та підписів сторін, розділу щодо прав та обов’язків 

вигодонабувача, тощо); 

 сплата страхового відшкодування в межах заборгованості за кредитним договором, вказаним 

в договорі страхування, здійснюється Страховиком Вигодонабувачу або за письмовою згодою 

Вигодонабувача Страхувальнику (рекомендованим є внесення наступного пункту до договору 

страхування: страхове відшкодування, що має бути сплачене за договором, сплачується 
Вигодонабувачу в повному обсязі в рахунок погашення всієї заборгованості Страхувальника 

за кредитним договором, якщо інше не було письмово погоджено між сторонами та 

Вигодонабувачем. Частина страхового відшкодування, що перевищує всю заборгованість 

перед Вигодонабувачем за кредитним договором, направляється Вигодонабувачем, після 
отримання страхового відшкодування від Страховика, на рахунок Страхувальника, відкритий 

у Вигодонабувача. При цьому, Страхувальник не звільняється від виконання зобов’язань за 

кредитним договором в строки, передбачені зазначеним кредитним договором. За письмовою 
згодою сторін та  Вигодонабувача страхове відшкодування (або його відповідна частина) 

може бути перераховане на рахунок, вказаний в заяві на виплату страхового відшкодування, 

згідно з документами, наданими спеціалізованими підприємствами (будівельними, 
ремонтними тощо), про вартість ремонтних (відбудовних) робіт (наряд-замова, рахунок, акт 

виконаних робіт тощо). Вказані документи повинні містити повний перелік робіт, їх вартість, 

а також вартість складових частин та матеріалів, використаних під час ремонту (відбудовних 

робіт); 

 строк страхування предмету застави (закладу, іпотеки) повинен бути не менше строку дії 

кредитного договору (за кредитами на строк до 1 року); 

 у випадку зменшення страхової суми більше ніж на 10% (наприклад, при амортизації 

застрахованого майна), Страхувальник, на вимогу Банку, зобов’язаний поновити страхову 

суму з доведенням її до розміру залишку заборгованості за кредитом з урахуванням 
нарахованих процентів; 

 зобов’язання Страховика письмово повідомляти Банк як Вигодонабувача про настання 

страхового випадку за договором страхування та прийняття рішення про сплату страхового 

відшкодування; 

 якщо майно, що страхується, складається з великої кількості складових частин/асортименту 

(обладнання, товари в обороті тощо), у договорі страхування повинні бути обов’язково 

вказані всі складові частини (агрегати)/асортимент майна що страхується та їх характеристики 

які дозволяють чітко відокремити майно від будь-якого іншого (назва, кількість одиниць та 

вартість кожної, марка/модель, рік випуску, інвентарний /заводський номер тощо). 

 


