ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
1. Пупктп 1.2., l.З. Роздi.пу 1

прАtsиJl доБровIльного стрАхуtsАння
.

ФlнАнсових ризикIв

вик.пастп в пacryпlriri редакцii:

1,2,прив,\тнЕ АкцIонЕрнЕ

тоi]Ариство стрАховА

компднIrl
(Енt]РГоРl]ЗLРВ, (валапi - Страховик) на пiдставi чих Правил (налаr,ri
- Гiравила) ук-rадас
,]оIовори добровiльного страхYванЕя фiнансових ризикiв з юридичiIип{и особа\fи Еезапежцо
вiд_форпл в-lасtостi або з фiзичпиt"rи особаvи. зареестрованиvи ;iдно
з чинним закоЕодавство\f

як фiзична особа-пiдприслtечь (надапi - Страхува,rьники),

1,З.!оговiр страхува{ня це пись\Iова )тода Mir( Страхув&lьпиком i Страtовлткопt,
давпй вид страхчваIlЕя передбачас обов'язок страховика за всr.ановлену договороNl
страхувfurня п-,lату (страховий внесок, сц)аховий платiж, cTpaxoBv премiю)
здiйснити виплату
страхового вiдшкодчвавня вiдповiдно до )ъlов договору страхYваIiЕя тпляхопt
вiдшкодlвання
cтpaxyBillbтiиKir або iвцtiй особi, впзначенiй страхчва'rьЕикоNt
у доrоворi
t'виtо:он.rб)'вrч) r. Збиtкr. понессноtо ниrlи внэс.ri,tок псрерви
в rоспо_lарськiй"rр*!"ооrr"
,iiя.,i"осri.
порушентIя договiрппх зобов'язапь (нсвиконапня або HeHarreiKEe виковання
контрагеЕто\I
договiрних зобов'язань перед страхуваъЕикоNf), KpiM вiдшкодчванпя збпткiв, передбачених
страхчваяня}1 кредитiв та страхчваняяtt iнвестицiй,
Уrrlови лобровiльного страхування фiвавсових рlrзикiв bтoxvTb передбачати страхчванпя
Еа випадок завдапня лIатерiапьного зби,гк, страхчвiапьЕику або iншiй особi. визlIаченiй v
доIоворi страхувапня (вигодонабчвачу). внас-,liдок припиненЕя права влссвостi uu i,uя"о.
ЕсN{оriливостi здiйспенпя lодорожi (поi!;:ки) з причIlн. визначепrri
у upu"rrn* та логоворi
jlpdx)BJHPq. ttсrере:ба,tених фiноlrсовиr виtраг |ra ou"ornor,
B,']rp.r, ,.l lоиrкiв.
"rrоЪп,
пов'язаlIих з втратою багаlку пiд час подорожi (поiiдки)] та
збиткiв.
пов'язаних iз
фilrанйвих
риlикаrtи t tiйснсьня оп(рацiй r вйкорисlэнняIJ плаtiжниr кар,ок,

2, Назву Роз;rilу 2 тапупкт 2.1.

ПРДВил

вик.пастri в пастчпнiй редакцii:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ CTPAXYBAHIUI
доIовору страх)в,urня е ltайповi iнтерссил що пе суперсчать закоIlч.
, 2,1, Предrrетоv
пов'я]анi
li збиtьаvи пр,r .,liйcHePHi сlра\)ваlьниNп\,
inr.a оaЙ.a.
"бu
\.Ра\\ВМЫjИКП\| \ _,llnвopi с гJх\ва lня. tоспо t.rрськоi'_tiяльносri,
",,rn""."nb
2.

3. Назву Роздiлу

3 та

пункт з.1. прАвиЛ вик.цастп в rracryrпriir редакцii

3. cTPAxoBI ризики. cTPAxoBI випддкII.
виклюtIЕнIUI Iз стрАхових tsиIIАдкIв l оБп,IЕжЕнttя сTPAXУBAHIUI

3,l, Сrриrпвi риrиги - псвнi по_tii. H.r вttп- loK яки\ llрово_lиlься сlра\),вання l якi ]\taIo,1
ознакп ймовiрЕостi та випадковостi l]астапI]я.
Страховими випадк,шIи с передба.rуванi договороlf страхчванця подii, якi мапи мiсце пij
час дii договорч страхуваIlIiя, пе пiд-]ягають пiд виключЪнrlя або обNлеження стра\чванfiя,
передбачевi закопоv Украiни. цилtи Лравилаьrи Та y\Io.allvlи страхчвапIlя i з Еастаннялt
яких
виникас обов'язок Сlраховика здiЙсЕити виплат}, страхового вiдпrкодчвання,
Страховими випадкаNlи за циNtи ПравиJ:IаNf F збитки Страtувапьника вяаслiдол
невпкоlIання (ЕеIIаrlсжЕого викоЕfuJця) контрагептом Страхувмьника зобов!язань за
договоро]\]
{ Koll ,рзк lov.
) l o.]i). \,,i l]Jсни\l \liж С I ра\) вапыlико\! i ,\он грi]l ен l o\l,

Назву Роздiлу 5
5.

прАвиЛ

строк

I.

викJIастп в пасryппiй р€ддкцii:

шciIE дIi договору стрАхувлння

Нtзву Роrлi.лу 8 ПРАВИJI Ъцк,пастп в пасryппiй
редакцii:
8.

дi стрi.хувАJIьIIикл

IIЕрЕлIк

у рлз_I*нАс.тАння стрАхового випддку.
докумЕцтц, що,ццтрЕрджуюi; йат;й' стрАхового
ВИПАДКУ
ТА РОЗМIР ЗБИТКIВ

6. IIазву Роздiлу 10
10.

прАвиЛ

вttклiс]rп в пасryппй редакцiii

ПОРЯДОК I УМОВИ ЗДЙСНЕНЦЯ СТРАХОВИХ

строк приЙняття рIпIЕ_цй про здйс-вiiriй-Ь"<jВИIIЛДТ.
вцмову в
здйсIIЕнпI cTPAxoBID( виплАi. -причини вIдиови у стрАховIй випллп-Бо Ъi,rrrлдтI
стрАхового
ВЦШКОДУВАIIЕЯ

7.

Bci iпшi умови Прдвцл запrшаються без змiп.

Голова Правлiння

