


ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

1. Назву ПРДВИЛ, }азFачеtrу па,;rrту,lьноцу лпстi, вriк,lасти в насrаппiй редакцii:

прАвилА
ДОБРОВIЛЬНОГО CTPAXYBAH}I],I КРЕДИТIВ

(У ТОМУ tIИСЛI ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА НЕПОГАШЕННЯ
крЕдиту)

2. Пуцкти 1.1,, 1.З. Роздiлу l ПРАВИЛ вrлi;Iастп в насrr-пнiй редакцii:

1,1,На пiдставi цих Правил (надаti - Правила) привАтнЕ АкцlонЕрнЕтовАристl]О сl,рАхоtsА компАнIЯ (ЕнЕргорьзЕрв) (надаri - Страховик) ук-тадасдоrовори добровiльяоIо страхvвання кредитiв (у тому числi вiдповiдапьЕосli позичаъ;ика за
Еепоlаtrlеllня кредиту) З lориjlичлиl\lИ особаllи цсзаIежIlо вiд форлr власносri та лiсздаlниIш
гроуадяIIа\lи (Еадапi _ Страхчвапьпики),

1.З,flоrовiр сrрахувмня це лисьllfова },года \riж Страхчва-'lьllикоьt i СтраховикоirL
Даний виД стрaжуваЕвЯ передбачае обов'язок сiржовика за Bcla'oB-le'v доIовороl,,

стрaLхчвання плату (страховий Bltecoк. страховий п-,lатi;к. cTpaxoBv пpclrilo) здiйснити виплату
страхового вiдшкодчвапвя вi.]повiдно до vMoB логовору страхуваIillя ru-rяхом вiдшкоrlrвапвя
кредитодавцю або iЕшiй особi, визначенiй страхувацьЕиком у доIоворi 

"rpu*!,"unn"(вигодоЕабувач_), збитку. поЕесеного ниNrи вцаслiдоN }lеfiогашеЕIlя 
"бо 

,r.rrounoao погашенЕя
позичапьникоNI с),]!lи кредиту таlабо вiдсоткiв за кредит у звlязку з вевиконанням або
пенаrlехниv викоtrаЕня\l позичапьником зобов'язань за вiдповiдниrr договоропt,

3. Назву Роздiлу 2 та rryHKT 2.1. ПРАВИЛ впкласrи в паступЕiй редакцii:

2. прЕдNlЕт договору стрдхувдннrI
, 2,1, Пред\,!стоN1 договору страхуваЕня € майновi irrтереси, rцо не сухеречать заliону,

пов'язапi iзl
- збиткаN[и страхчваIьника (крелитодавця) внаслiдок непоlашеЕпя або Iiеповноl"о

погашення позичацьпиком кредитч таlабо fiарахованI!х за Еим вiдсо,гкiв:
- вiдповiдмьнiстю страхувiL]ьЕика (позичi!,1ьЕика) перел кредитодавцеlчI за пепогашення

або неповпе погаrrтенпя кредиту та/або нараховапих за l"п, вiдсоiкiв, вu]uачехих у кред,,тllоNlу
договорi.

4. Назву Роздiлу 5 прАвиЛ та пчпкт 5.1. викласти в паступliiй рсдакцii:

5. строк тА мIсцЕ дri договору стрАхувАння
5,1.Строк дii Договору с]рахуваЕня встанов-]Iосться згiдпо зi c.rpoKolr кредитIlого

доIовору. якщо iпше пе передбачено ДоIовороNI страхувавня.

5. IIазву Роздi,тУ 10 прдвиЛ впкJrдстп в Еасryппiй редакцii:

10. ПОРЯДОК I }МОВИ ЗДЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИIUIАТ
ТА ВИЗЕАIIЕIIIUI POЗMIPIB СТРАХОВИХ ВИIUИТ.

ПРШШНИ ВIД1,IОВИ У СТРЛХОВЙ ВИПJIАТI АБО ВИIIЛАТI СТРАХОВОГО
ВЦШКОДУВАНЦЯ



6. Назву Роз,riry 1l ПРАВИЛ викJIастll в паступнiй редакцii:

lt. строк прIш1IUIття рIшЕння про здIЙснЕння дБо вIдмову вздlйснЕнш стрАхоRих виплдi---

7. Назву Роздiл_r. 1з прАвиЛ та пункт 1З.1. BIlKJlacTи в пасц-ппir.i редакцii:

13,порядок вирIшЕння спорIв

л_._, ]],l Слори за !оговором страхуванЕя пtiж СтрахувальвпкоNI та страховиком
впрlш!'Iоться шiяхопr псреговорiв.

Якцо Сторони пiд час переговорiв пе дiйш_lrи до згоди,
порядку) встаlrовлеIlо]rIу чинЕим закоIiодавствоirr Украiпи,

вирiruепня спорiв здiйсliюеться в

8. Bci iншi уvови Правlrл затиrrтаються без зtIiн.

l'олова Лравлiння
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