Д О Г О В I Р СФР № _____
ДОБРОВІЛЬНОГО CТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
м. Київ

____ ______ 20___

р.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ»,
далi «Страховик», в особi Голови правління Бажутiної Тeтяни Геннадiївни, що дiє на пiдставi Статуту відповідно до
Закону України «Про страхування» та Ліцензії Дежавної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на
право здійснення страхової діяльності зі страхування фінансових ризиків - серія АГ № 569279 від 17.01.2011р.безстрокова, з однієї сторони, i
__________________________________, далі – «Страхувальник», в особi __________________________________,
що дiє на пiдставi Статуту, з другої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договiр про наступне:
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ
1.1. Відповідно до «Правил добровільного страхування фiнансових ризикiв» від 28.12.2006р., зареєстрованих
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Страховик укладає даний Договір
страхування фінансового ризику з урахуванням умов, передбачених нижче.
1.2. За даним договором страхування Страховик зобов'язується при настанні страхового випадку виплатити
страхове відшкодування Страхувальнику/Вигодонабувачу в межах визначеної договором страхування страхової суми.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з фінансовими
(матеріальними) збитками внаслідок порушення договірних зобов’язань перед страхувальником або подій,
передбачених у договорі страхування.

3. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ
3.1. Страховими випадками є збитки Страхувальника внаслідок:
- перерви в господарській діяльності,
- порушення договірних зобов'язань – невиконання/ неналежне виконання контрагентом договірних зобов'язань
перед страхувальником.
3.2. Події, передбачені п. 3.1., визнаються страховими випадками, якщо є документально підтверджений
Страхувальником в строк, обумовлений Договором страхування, факт понесення збитків внаслідок невиконання/
неналежного виконання своїх зобов’язань.

4. РОЗМІР СТРАХОВОЇ СУМИ. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. РОЗМІР СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ ТА СТРОКИ
ЙОГО СПЛАТИ
4.1. Страхова сума -загальний ліміт вiдповiдальностi Страховика за даним договором становить
____________________________________________________
Максимальна страхова сума за окремим предметом договору страхування - __________ грн.
4.2.Страховий тариф – ___ %.
4.3. Страховий платiж –_________________________________. без ПДВ (відповідно до підпункту 196.1.3
п.196.1 ст.196 Податкового кодексу України страховий платіж не є об’єктом оподаткування), сплатити не
пізніше ___.____.20___ р.
4.4. Франшиза безумовна – частина збитків, яка не відшкодовується Страховиком в разі настання страхової
події, складає ____ % від страхової суми за кожним та будь – яким страховим випадком.
4.5. Страхове вiдшкодування виплачується в розмiрi збиткiв за вирахуванням франшизи, але не вище загальної
межі вiдповiдальностi Страховика (п. 4.1).
4.6. В разi виплати страхового вiдшкодування Договiр страхування продовжує дiяти в розмiрi страхової суми,
яка зменшується на суму виплат.
5. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
5.1. Не пiдлягають вiдшкодуванню збитки, якi виникли внаслiдок умисних дiй Страхувальника та осіб, які
знаходяться з ним у трудових відносинах; всякого роду військових дій або військових заходів та їх наслідків, повстань,
заколотів, народних хвилювань та страйків; ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;
конфіскації, націоналізації, заморожування рахунків та інших подібних заходів політичного характеру, які
здійснюються згідно розпоряджень військової або цивільної влади та політичних організацій; невідповідності
законодавству України комерційних контрактів (договорів, угод).
Страхова компанія не несе відповідальності за
непрямі збитки, моральну шкоду, пені, штрафи, претензії за неустойками та недоліками наданих послуг. Страховик
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може вiдмовити у виплатi страхового вiдшкодування, якщо Страхувальник не виконав свої
обумовлені в роздiлi 7.3 цього договору.

зобов'язання, які

6. СТРОК I МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
6.1. Договiр дiє з 00-00 год. „___” ______________ 20__ р. 24-00 год. „___” ______________ 20___ р. .
Договір страхування набирає чинності зі строку, зазначеному в п.6.1., але не раніше дня, наступного за днем
надходження страхового платежу на поточний рахунок Страховика.
6.2. Договір страхування діє на території України.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ
ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
7.1. Страхувальник має право:
7.1.1. Достроково припинити дію Договору страхування.
7.1.2. Збільшити страхову суму за даним Договором страхування шляхом укладання Додаткової угоди до
Договору страхування.
7.1.3. Вимагати від Страховика дотримання конфіденційності будь-якої інформації стосовно Договору
страхування та його виконання.
7.1.4. При настанні страхового випадку вимагати виконання Страховиком зобов'язань щодо виплати страхового
відшкодування.
7.1.5. Під час укладання Договору за згодою зі Страховиком визначити граничні суми виплат страхового
відшкодування за кожним страховим випадком, передбаченим Договором страхування.
7.1.6. Отримати дублікат Договору страхування в разі його втрати.
7.2. Страховик має право:
7.2.1. Достроково припинити дію Договору страхування.
7.2.2. При наявності сумнівів в причинах настання страхового випадку та обґрунтованості (законності) виплати
страхового відшкодування відстрочити її до отримання підтвердження цих причин відповідними органами на сторок,
що не перевищує 3 місяці.
7.2.3. Перевіряти надану Страхувальником інформацію, а також контролювати виконання Страхувальником
вимог та умов Договору страхування.
7.2.4. Встановлювати розмір страхового тарифу.
7.3. Страхувальник зобов'язаний:
7.3.1. Своєчасно перерахувати на поточний рахунок Страховика страховий платiж, вiдповiдно до п.4.3.
7.3.2. При укладанні Договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що
мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.
При змiнi умов страхування в 2 - денний термiн довести до вiдома Страховика.
7.3.3. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього предмету договору.
7.3.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
7.3.5. Письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк до 2-х робочих днів з дати
настання страхового випадку, а саме: зателефонувати в страхову компанію, зареєструвати повідомлення, отримати його
вхідний номер та подати письмову заяву на виплату страхового вiдшкодування з вказiвкою обставин виникнення
страхового випадку.
7.3.6. Надати Страховику можливість вільного доступу до документів, які мають значення для виявлення
обставин, характеру і розміру збитку.
7.4. Страховик зобов'язаний:
7.4.1. Ознайомити Страхувальника з Правилами та умовами страхування.
7.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо
оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику та скласти
страховий акт в 10-денний строк з дня отримання від Страхувальника всіх документів, необхідних для встановлення
обставин, причин, наслідків страхового випадку та розміру збитків.
7.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в межах вiдповiдальностi
Страховика за даним договором протягом 15-ти банківських днiв пiсля одержання всiх необхiдних документiв за
страховим випадком. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового
відшкодування шляхом сплати пені в розмірі __% від суми страхового відшкодування за кожний день прострочення, але
не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня. Днем виплати вiдшкодування
вважається день списання коштiв з поточного рахунку Страховика.
7.4.4. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майновий стан, крім випадків, встановлених
законом. Зберігати конфіденційність щодо умов цього договору страхування.
7.4.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або в разі
збільшення вартості договору (контракту, угоди) переукласти з ним Договір страхування або внести зміни до укладеного
Договору страхування.
7.5. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть обопільну
відповідальність згідно із законом.
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8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
8.1. При настанні страхового випадку Страхувальник або його довірена особа зобов’язаний протягом 2-х робочих
днів повідомити письмово про це Страховика та надати одночасно всі орігінали, які негайно повертаються
Страховиком, та копії документів, що свідчать про настання страхового випадку і про розмір збитку, які необхідні для
виплати страхового відшкодування:
8.1.1. Заяву про настання страхового випадку.
8.1.2. Оригінал Договору страхування.
8.1.3.Копії документів стосовно комерційного контракту (угоди, договору) між Страхувальником та його
контрагентом.
8.1.4. Копія рішення суду, у разі звернення Страхувальника до суду.
8.1.5. Документи, які підтверджують розмір збитків Страхувальника внаслідок страхового випадку.
8.1.6. Довідки компетентних органів, що мають відношення до страхового випадку.
8.1.7. Рішення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом.
8.1.8. Рішення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом.
8.1.9. Інші документи на вимогу Страховика, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір
збитків.Копії зазначених документів повинні бути оформлені належним чином та завірені нотаріусом у порядку,
встановленому законодавством.
8.2. Якщо для отримання страхового відшкодування необхідні документи, отримання яких в даний строк не є
можливим (рішення суду та ін.), Страхувальник зобов'язаний їх надати протягом десяти робочих днів з дня отримання у
відповідних органах.
8.3. В разі настання страхового випадку Страхувальник повинен:
8.3.1. Негайно повідомити про те, що сталося, відповідні органи.
8.3.2. Вжити розумних, ефективних та посильних заходів відносно обставин, що склалися, для зменшення
можливих збитків. Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування, якщо збитки виникли внаслідок того,
що Страхувальник навмисно не вживав розумних та посильних заходів для їх зменшення, якщо це передбачено
Договором страхування.
8.3.3. Вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин та наслідків страхового випадку.
8.3.4. По можливості сприяти Страховику в судовій справі щодо відшкодування збитків по страховому випадку.
8.3.5. Надати Страховику всю доступну Страхувальнику інформацію і документацію, яка дозволить Страховику
зробити висновок щодо причин, дій і наслідків страхового випадку, про характер та розмір заподіяного збитку.
8.3.6. Надати за вимогою Страховика вільний доступ йому до документів, які мають, на думку Страховика,
значення для визначення обставин, характеру і розміру збитку.

9. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКУ І СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
9.1. При настанні страхового випадку конкретний розмір збитків визначається Страховиком таким чином:
9.1.1. При розгляді судом обставин, пов'язаних із настанням страхового випадку - на підставі рішення суду
(господарського суду).
9.1.2. При відсутності суперечки - на підставі документів і розрахунків, поданих Страхувальником, а також
одержаних Страховиком матеріалів, інформації, висновків аудитора, банківських, фінансових, податкових органів,
відповідних державних органів і органів місцевого самоврядування, правоохоронних і пожежних підрозділів,
юридичних фірм тощо.
9.2. При необхідності Страховик робить запит про відомості, пов'язані зі страховим випадком, до правоохоронних
органів, банків, підприємств, установ і організацій, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а
також має право самостійно з'ясовувати причини і обставини страхового випадку.

10. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ
10.1. Страховик зобов'язаний, при надходженні письмової заяви Страхувальника на виплату страхового
відшкодування та всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, в термін не більше
п'ятнадцяти робочих днів з дня їх отримання прийняти рішення про виплату або відмову у виплаті страхового
відшкодування.
Страхове відшкодування виплачується Страховиком в термін, передбачений в п.7.4.3. даного Договору
страхування (15 робочих днів) після прийняття рішення про виплату на підставі заяви Страхувальника про збитки та
всіх необхідних документів, що дозволяють визначити розмір зазнаних Страхувальником збитків, а також страхового
акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою.
Страхова компанія несе пропорційну відповідальність до суми платежів, що була сплачена.
Про відмову у виплаті страхового відшкодування, Страховик зобов'язаний повідомити Страхувальника в
письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 15 робочих днів з дня прийняття такого рішення.
10.2. Страхувальник зобов'язаний передати Страховику всі документи, що мають відношення до страхового
випадку, та повідомити його про відомості, необхідні для визначення причин настання страхового випадку та розміру
збитків.
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10.3. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з Договором страхування на підставі
заяви Страхувальника і страхового акту (аварійного сертифікату), складеного Страховиком або уповноваженою ним
особою (аварійним комісаром), у формі, що визначається Страховиком.
10.4. Якщо після виплати страхового відшкодування виявиться обставина, що згідно з Договором страхування
позбавляє Страхувальника права на одержання страхового відшкодування, то Страхувальник зобов'язаний повернути
Страховику одержану суму.
10.5. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат або страхового відшкодування є:
10.5.1. Навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не
поширюється на дії, пов'язані з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без
перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій
Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
10.5.2. Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку.
10.5.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування або про
факт настання страхового випадку.
10.5.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні.
10.5.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин
або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
10.5.6. Інші випадки, передбачені законодавством України.
10.6. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорі
страхування.
10.7. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осіб,
винних в заподіянні збитків Страхувальнику.

11. ПОРЯДОК ЗМIНИ І ПРИПИНЕННЯ ДIЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
11.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:
11.1.1. Закінчення терміну дії Договору страхування.
11.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі.
11.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором страхування терміни.
11.1.4. Ліквідації Страхувальника-юридичної особи.
11.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.
11.1.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним.
11.1.7. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
11.2. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страховика або Страхувальника.
Про намiр достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повiдомити іншу не пізніше як
за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування.
При достроковому припиненнi дiї договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому
страховi платежi за перiод, що залишився до закiнчення дiї договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових вiдшкодувань, що були здiйсненi
за цим договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страховi платежi за вирахуванням фактичних виплат
страхових відшкодувань.
При достроковому припиненнi дiї договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються
повнiстю сплаченi ним страховi платежi. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов
договору страхування, Страховик повертає Страхувальнику страховi платежi за період, що залишився до закінчення дії
договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та
фактичних виплат страхових вiдшкодувань, що були здiйсненi за цим договором страхування.
11.3. Цей договiр може бути змiнений тiльки за письмовою згодою сторiн. Внесення зміни в Договір страхування
оформлюється як Додаткова угода до чинного Договору страхування.

12. НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
12.1. Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках, передбачених Цивільним
кодексом України. Договір страхування визнається недійсним також у разі, коли його укладено після страхового
випадку.
12.2. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.
13. ДОДАТКОВІ УМОВИ
13.1. Страховик є резидентом та платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, визначеною у п.
136.1., ставкою податку на дохід, встановленою підпунктом 136.2.1. п. 136.2. ст. 136 ПКУ з урахуванням умов, визначених
в підпункті 141.1.2. п. 141.1. ст. 141 ПКУ.
13.2. Сторони повідомляють про отримання від уповноважених осіб, які підписали цей договір, безстрокової,
безумовної та безвідкличної згоди на збір, обробку та використання їх персональних даних будь-яким чином без
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подальшого повідомлення про обробку персональних даних (в тому числі їх передачу та поширення) у цілях виконання
договірних зобов'язань за цим договором.
Всі відомості, отримані Страховиком від Страхувальника, які є його персональними даними, Страховик використовує
виключно з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-V1.
13.3. Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових
послуг» до укладення даного Договору Страхувальнику та застрахованим особам надана вся інформація про фінансові
послуги, які надаються.
13.4. Страхувальник має статус платника податку на прибуток за ставкою згідно з чинним законодавством України.
13.5. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у
Сторін.
13.6. Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згодний.
14. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРIН
СТРАХОВИК
ПрАТ СК « ЕНЕРГОРЕЗЕРВ»
04070 м.Київ, вул.Братська, 4, к.1
т. ( 044 ) 425-1063, т./ф. 425-3587
Код ЄДРПОУ 22910777.
П/р ___________________________________
Свідоцтво про державну реєстрацію А01 № 302053

СТРАХУВАЛЬНИК
____________________________________________
__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

від 01.11.1994р.

Голова правління ____________Бажутіна Т.Г.
м.п.

5

