ВИМОГИ ДО УМОВ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ЗАСТАВНОГО МАЙНА
ЗА КРЕДИТАМИ ПРИВАТНИХ КЛІЄНТІВ РОЗДРІБНОГО БІЗНЕСУ ПУМБ
1. Вимоги до договорів страхування наземного транспортного засобу в рамках кредитування на придбання
авто:
Параметри страхування
Об’єкт страхування
Страховик
Страхувальник
Выгодонабувач
Вид страхування

Мінімально достатній
перелік страхових ризиків

Розмір страхової суми
Агрегатна/ Не агрегатна
страхова сума
Франшиза (умовна і
безумовна)

Термін страхування (термін
дії договору страхування)

Оплата
Особи, допущені до
керування транспортним
засобом
Територія дії договору
страхування
Умови зберігання
транспортного засобу
Терміни виплати
страхового відшкодування
Особливості узгодження
страхової виплати

Умови
Транспортний засіб, предмет застави
Акредитована в ПАО «ПУМБ» страхова компанія
Заставодатель/ майновий поручитель
ПАТ «ПУМБ», код ЕДРПОУ 14282829, Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4
Страхування наземного транспорту (крім залізничного) - «Повне КАСКО»
o дорожньо-транспортна пригода з вини будь-якого учасника;
o стихійне лихо (буря, ураган, смерч, сильний вітер або шквал, землетрус, зсув,
просідання ґрунту, гірський обвал, каменепад, повінь, сель, град та ін.), напад
тварин, а також падіння предметів на застрахований транспортний засіб;
o вогневі ризики (пожежа, підпал, вибух);
o пошкодження або знищення транспортного засобу внаслідок умисних
протиправних дій третіх осіб, незаконне заволодіння в результаті крадіжки,
грабежу або розбою в будь-який час і без обмежень за часом і місцем паркування
(зберігання) застрахованого транспортного засобу
Перший рік страхування: не менше вартості транспортного засобу, зазначеного в
договорі його купівлі - продажу;
Другий і наступні роки страхування: не менше ринкової вартості транспортного засобу
та / або даних офіційного періодичного додатки «Бюлетень авто-товарознавця»
відповідного періоду
Неагрегатна
По страховим подіям «Незаконне заволодіння транспортним засобом» і «Повна
конструктивна загибель» не більше 10,00% від страхової суми;
По інших страхових подіях - не більше 3,00% від страхової суми
Не менш 1 року *, якщо інше не визначено кредитною програмою і / або Кредитним
Радою / Кредитним Комітетом Банку.
* Укладення договору страхування на наступний термін є необов'язковим у разі,
якщо на дату переукладення договору страхування залишок заборгованості
становить менше 5 000 гривень або еквівалента в іноземній валюті за курсом НБУ
на дату укладення договору страхування
У повному обсязі за 1 (один) рік дії договору страхування (якщо інше не передбачено
кредитною програмою/ продуктом і/ або рішенням Колегіального органу Банку)
Все на законних підставах (без обмеження за стажем водіння і віку)
Дія договору страхування за всіма ризиками повинно поширюватися на територію
України, країн СНД і держав, що входять до Міжнародного бюро «Зелена карта»
Без обмежень по часу доби і місця зберігання
Не пізніше 15 днів з дня складання страхового акту. За ризиком «Незаконне
заволодіння» допускається виплата страхового відшкодування частинами, але в
повному обсязі не пізніше ніж через 2 місяці з дня складання страхового акту
У договорах страхування допускається застосування порядку врегулювання страхових
подій без узгодження з Вигодонабувачем (Банком), в разі якщо сума страхового
відшкодування не перевищує 5 000,00 грн

Телефони Центру обслуговування клієнтів ПУМБ:
+38 044 290 7 290 (дзвінки по Україні та з-за кордону згідно з тарифами операторів);
490 (дзвінки з мобільних телефонів: Vodafone – 0,33 грн за з'єднання, 0,50 грн/хв.; Київстар – 1,27 грн/хв.; Астеліт (lifecell) – 1,02 грн/хв).
www.pumb.ua

2. Вимоги до договорів страхування майна фізичних осіб в рамках іпотечного кредитування або
кредитування під заставу нерухомості:
Параметри страхування
Об'єкт страхування
Страховик
Страхувальник
Вигодонабувач
Вид страхування

Мінімально достатній перелік
страхових ризиків

Розмір страхової суми
Франшиза (безумовна)

Термін страхування

Оплата
Терміни виплати страхового
відшкодування

Умови
Предмет іпотеки / застави
Акредитована в ПАО «ПУМБ» страхова компанія
Іпотекодавець. У разі порушення іпотекодавцем зобов'язань зі страхування,
страхувальником може також бути іпотекодержатель
ПАТ «ПУМБ», код ЕДРПОУ 14282829, Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4
Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування / Страхування майна
o Стихійне лихо: землетрус, зсув, обвал, осип осідання земної поверхні, карстове
провалля, ерозія ґрунту, каменепад, зливи, град, сильний снігопад, тиск снігу, яке
виникло в результаті сильного снігопаду, сильний мороз, сильна спека, сильний
вітер, включаючи шквали та смерчі, сильні пилові бурі, сильне налипання снігу,
високий рівень води (повені, паводки), підтоплення (підвищення рівня ґрунтових
вод), сніжна лавина, сель, сильний туман, вітрогон, бурелом, удар блискавки,
падіння дерев;
o Вогневі ризики (пожежа, підпал, вибух, пошкодження димом);
o Проведення робіт, пов'язаних з будівництвом / реконструкцією об'єктів нерухомості,
розташованих поруч із застрахованим майном, або сусідніх приміщень, що не
належать страхувальнику;
o Падіння пілотованих літальних об'єктів, їх частин, вантажу та багажу, який ними
перевозиться, а також розливання палива;
o Зіткнення з застрахованим майном або наїзд на це майно технічних засобів, які
рухаються під керуванням або без управління людини і використовують для
пересування будь-якої джерело енергії; аварії в системах тепло-, водо- і
газопостачання, в електромережах, виробничі аварії (зокрема, викид перегрітих
мас, поширення хвилі токсичних газів і випарів, витікання агресивних речовин);
o Падіння стовпів, щогл освітлення, інших конструкцій крім випадків, які виникли в
результаті їх неправильної установки або монтажу;
o Протиправні дії третіх осіб: хуліганство, крадіжка, грабіж, розбій, умисне знищення
або пошкодження майна (вандалізм, підпал, підрив), крім зазначених дій, які
сталися під час громадянської війни, народних хвилювань, страйки, в результаті
терористичного акту;
o Вплив води та / або інших рідин у разі аварії (в тому числі пошкодження, розрив,
замерзання) систем водопостачання, каналізації, опалювальних систем, систем
пожежогасіння і / або проникнення води і / або інших рідин із сусідніх приміщень, які
відбулися в результаті: розриву або замерзання систем водопостачання,
каналізації, водного та парового опалення, включаючи водопостачальні крани,
гідрометри, опалювальні батареї, парові котли, бойлерні, обладнання водного і
парового опалення, систем пожежогасіння;
o Раптове ушкодження, розрив або замерзання безпосередньо з'єднаних з
системами водопостачання, каналізації, водного та парового опалення кранів,
вентилів, баків, ванн, радіаторів, опалювальних котлів, бойлерів та інше
У розмірі повної вартості майна, за остаточною оцінкою, яке є предметом іпотеки, але
не менше вартості, зазначеної в договорі іпотеки
Розмір франшизи (безумовної) не повинен перевищувати 2% розміру страхової суми
Не менш 1 року *, якщо інше не визначено Кредитним Радою / Кредитним Комітетом
Банку.
* Укладення договору страхування на наступний термін є необов'язковим у разі,
якщо на дату переукладення договору страхування залишок заборгованості
становить менше 5 000,00 гривень або еквівалента в іноземній валюті за курсом
НБУ на дату укладення договору страхування
При укладанні договорів страхування до видачі кредиту за кредитним договором:
повний платіж на термін не менше 1 року
На наступні роки: повний платіж на термін не менше 1 року (якщо інше не передбачено
кредитною програмою / продуктом і / або рішенням Колегіального органу Банку)
Не пізніше 15 днів з дня складання страхового акту

Телефони Центру обслуговування клієнтів ПУМБ:
+38 044 290 7 290 (дзвінки по Україні та з-за кордону згідно з тарифами операторів);
490 (дзвінки з мобільних телефонів: Vodafone – 0,33 грн за з'єднання, 0,50 грн/хв.; Київстар – 1,27 грн/хв.; Астеліт (lifecell) – 1,02 грн/хв).
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3. Вимоги до договорів страхування від нещасних випадків позичальника / спів-позичальника (-ів) в рамках
іпотечного кредитування або кредитування під заставу нерухомості:
Параметри страхування
Об'єкт страхування
Страховик
Страхувальник
Вигодонабувач
Вид страхування
Мінімально достатній
перелік страхових ризиків
Розмір страхової суми

Термін страхування

Оплата
Терміни виплати
страхового відшкодування

Умови
Майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям і працездатністю Страхувальника /
Застрахованої особи
Акредитована в ПАО «ПУМБ» страхова компанія
Позичальник і зі - позичальник (і)
ПАТ «ПУМБ», код ЕДРПОУ 14282829, Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4
Страхування від нещасних випадків
Смерть в результаті нещасного випадку - 100% від страхової суми
Інвалідність 1-й і 2-ї групи - не менше 80% від страхової суми
Перший рік страхування: не менше величини ліміту кредитування.
Другий і наступні роки страхування: не менше суми заборгованості за кредитним
договором перед Банком на дату продовження договору страхування, якщо інше не
визначено умовами відповідного кредитного продукту
Не менш 1 року *, якщо інше не визначено умовами відповідного кредитного
продукту.
* Укладення договору страхування на наступний термін є необов'язковим у разі,
якщо на дату переукладення договору страхування залишок заборгованості
становить менше 5000,00 гривень або еквівалента в іноземній валюті за курсом
НБУ на дату укладення договору страхування
У повному обсязі за 1 (один) рік дії договору страхування (якщо інше не передбачено
кредитною програмою / продуктом і / або рішенням Колегіального органу Банку)
Не пізніше 10 днів з дня складання страхового акта

Телефони Центру обслуговування клієнтів ПУМБ:
+38 044 290 7 290 (дзвінки по Україні та з-за кордону згідно з тарифами операторів);
490 (дзвінки з мобільних телефонів: Vodafone – 0,33 грн за з'єднання, 0,50 грн/хв.; Київстар – 1,27 грн/хв.; Астеліт (lifecell) – 1,02 грн/хв).
www.pumb.ua

4. Вимоги до договорів страхування ризику втрати права власності (титульне страхування) в рамках
іпотечного кредитування:
Параметри страхування
Об'єкт страхування
Страховик
Страхувальник
Вигодонабувач

Мінімально достатній
перелік страхових ризиків

Розмір страхової суми

Термін страхування

Терміни виплати
страхового відшкодування

Умови
Майнові інтереси, пов'язані з можливістю зазнати збитків в результаті втрати або
обмеження права власності іпотекодавця на нерухоме майно, передане в іпотеку
Банку
Акредитована в ПАО «ПУМБ» страхова компанія
Іпотекодавець (власник об'єкта нерухомості). У разі порушення іпотекодавцем
зобов'язань зі страхування, Страхувальником може також бути іпотекодержатель
ПАТ «ПУМБ», код ЕДРПОУ 14282829, Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4
1. Якщо об'єкт нерухомості, що купується за рахунок кредитних коштів, передається в
іпотеку Банку і при цьому:
1.1. право власності на придбаний за кредитні кошти об'єкт нерухомості переходило
від третього / третіх осіб (а) до продавця / продавцям або іпотекодавцю / іпотекодавець
за попередні 12 місяців.
1.2. страхування ризику втрати іпотекодавцем права власності на об'єкт нерухомого
майна, що передається в іпотеку Банку, не є обов'язковим за умови, що право
власності переходило на підставі:
 свідоцтва, виданого органами приватизації;
 свідоцтва,
оформленого
за
фактом
введення
в
експлуатацію
багатоквартирного будинку за умови підтвердження придбання (договір про
пайову участь, договір інвестування, договір про участь у фонді фінансування
будівництва житла і т.д.).
2. Якщо правовстановлюючим документом продавця на об'єкт нерухомості, який
купується за кредитні кошти і передається в іпотеку, є:
 рішення суду;
 свідоцтво про право на спадщину.
3. Якщо продавцем нерухомості є іноземець, особа без громадянства;
4. Якщо одним із продавців нерухомості або іпотекодержателя є неповнолітня особа;
5. Якщо предмет іпотеки - пам'ятка культурної спадщини;
6. Якщо від імені продавця або покупця об'єкта нерухомості діє уповноважена особа
(за дорученням)
Перший рік страхування: не менше 110% від величини ліміту кредитування.
Другий і наступні роки страхування: не менше 110% від суми заборгованості перед
Банком на дату продовження. При цьому розмір страхової суми не повинен
перевищувати оціночної вартості майна на момент укладення договору купівлі
продажу
Не менш 1 року *, якщо інше не визначено умовами кредитного продукту і / або
вимогами Кредитної політики по продукту.
* Укладення договору страхування на наступний термін є необов'язковим у разі,
якщо на дату переукладення договору страхування залишок заборгованості
становить менше 5000,00 гривень або еквівалента в іноземній валюті за курсом
НБУ на дату укладення договору страхування.
Якщо право власності на нерухомість за продавцем визнано за рішенням суду, то
необхідний термін страхування становить 5 років
Не пізніше 15 днів з дня складання страхового акта

Телефони Центру обслуговування клієнтів ПУМБ:
+38 044 290 7 290 (дзвінки по Україні та з-за кордону згідно з тарифами операторів);
490 (дзвінки з мобільних телефонів: Vodafone – 0,33 грн за з'єднання, 0,50 грн/хв.; Київстар – 1,27 грн/хв.; Астеліт (lifecell) – 1,02 грн/хв).
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