Вимоги до умов договорів страхування, що укладаються в рамках активних
операцій Клієнтів Корпоративного бізнесу ПУМБ:
1. СТРАХОВА СУМА (в гривнях):
1.1. за договорами страхування наземних транспортних засобів та спецтехніки,
за виключенням с/г техніки (АвтоКАСКО):
А) на перший рік кредитування – у розмірі ринкової вартості, вартості придбання
транспортного засобу, але не менше, ніж вказана в договорі застави;
Б) на наступні роки кредитування – не меншою, ніж його дійсна (ринкова) вартість
на дату укладення договору страхування, визначена Страховиком згідно з
«Методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів»,
чи даними «Бюлетеня автотоварознавця» за відповідний період, але у будьякому разі не менша за вартість, визначену шляхом застосування коефіцієнта
здешевлення до початкової заставної вартості/вартості придбання (після
першого року експлуатації не – більше 20%, другого року – не більше 30%, у всі
наступні роки – плюс 5 % до попереднього коефіцієнта здешевлення);
В) із застосуванням правила неагрегатної страхової суми.
1.2. за договорами страхування самохідної/несамохідної сільськогосподарської
техніки (АвтоКАСКО):
А) на перший рік кредитування – у розмірі ринкової вартості, вартості придбання
техніки, але не менше, ніж вказана в договорі застави;
Б) на наступні роки кредитування – не меншою, ніж її дійсна (ринкова) вартість на
дату укладення договору страхування, визначена Страховиком згідно з
«Методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів»
або з даними «Бюлетеня автотоварознавця» за відповідний період;
1.3. за договором страхування рухомого майна (за виключенням транспортних
засобів, с/г техніки та спецтехніки) на дату укладення договору страхування – у
розмірі ринкової вартості майна, що передається на страхування, але не менше
вказаної в договорі застави;
1.4. за договорами обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування/ договорами
добровільного страхування нерухомості – в розмірі повної вартості майна, що є
предметом іпотеки, але не менше, ніж зазначена в іпотечному договорі вартість.
Повна вартість застрахованого майна визначається виходячи з його дійсної
(ринкової) вартості на дату укладення договору страхування;
1.5. за договором страхування сільськогосподарських активів (насаджень,
посівів):

А) для посівів – як добуток площі посівів с/г культур, прийнятих на страхування,
та суми, встановленої в межах фактично понесених витрат на посів та
вирощування цієї озимої сільськогосподарської культури до відновлення вегетації
після зими (не пізніше ніж до 01 квітня) в розрахунку на 1 га посівної площі цієї
культури;
Б) для насаджень – як добуток площі насаджень с/г культур, прийнятих на
страхування, та суми, встановленої в межах фактично понесених витрат на
посадку і вирощування багаторічних насаджень с/г культур або балансової
вартості вирощування цієї сільськогосподарської культури, в розрахунку на 1 га
насаджень площі цієї культури;
В) для майбутнього врожаю – як вартість майбутнього врожаю застрахованої с/г
культури – шляхом добутку середньої врожайності з 1 га в господарстві
Страхувальника за останні 5 років, площі прийнятих на страхування посівів с/г
культури та середньорічної вартості метричної одиниці врожаю відповідної с/г
культури по ринку за минулий календарний (маркетинговий) рік (по кожному виду
сільськогосподарської продукції);
1.6. за договором страхування сільськогосподарських тварин (велика рогата
худоба, коні, вівці, свині, птиця) – в розмірі ринкової вартості застрахованих
тварин на дату укладення договору страхування, але не менше вказаної в
договорі застави;
1.7. за договорами добровільного страхування залізничного транспорту – в
розмірі ринкової вартості заставної одиниці рухомого складу/одиниці тяглового
складу, але не менше вказаної в договорі застави;
1.8. за договорами страхування авіаційного транспорту – в розмірі ринкової
вартості повітряного судна, але не менше вказаної в договорі застави. При цьому
в будь-якому випадку страхова сума не може бути меншою за балансову вартість
повітряного судна;
1.9. за договорами страхування водного транспорту – в розмірі ринкової вартості
судна, але не менше вказаної в договорі застави. При цьому в будь-якому
випадку страхова сума не може бути меншою за балансову вартість судна.
2. ФРАНШИЗА, БЕЗУМОВНА (у відсотках від Страхової суми):
2.1. для договорів страхування наземних транспортних засобів та спецтехніки
(АвтоКАСКО): за ризиками пошкодження ТЗ – не більше 5% (п’яти відсотків) від
Страхової суми по окремому ТЗ, за ризиком незаконного заволодіння ТЗ – не
більше 10% (десяти відсотків) від Страхової суми по окремому ТЗ;

2.2. для договорів страхування сільськогосподарської техніки (АвтоКАСКО): за
ризиками пошкодження – для причіпної, навісної та іншої несамохідної с/г техніки
– не більше 5% (п’яти відсотків) від Страхової суми по окремому ТЗ, для
самохідної с/г техніки – не більше 3% (трьох відсотків) від Страхової суми по
окремому ТЗ, а за ризиком незаконного володіння, загибелі, конструктивного
знищення с/г ТЗ – не більше 10% (десяти відсотків) від Страхової суми по
окремому ТЗ;
2.3. за договором обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування – не більше 2%
(двох відсотків) від Страхової суми за таким договором; при цьому, один договір
обов’язкового страхування іпотеки укладається виключно для одного окремого
предмета іпотеки; якщо предметом іпотеки виступає цілісно-майновий комплекс
(ЦМК) – не більше 2% (двох відсотків) від Страхової суми по окремій споруді
(частині) ЦМК;
2.4. для договорів добровільного страхування нерухомості – не більше 5% (п’яти
відсотків) від Страхової суми за таким договором; при цьому, один договір
страхування укладається виключно для одного окремого предмета страхування;
якщо предметом страхування виступає цілісно–майновий комплекс (ЦМК) – не
більше 5% (п’яти відсотків) від Страхової суми по окремій споруді (частині) ЦМК;
2.5. для договорів страхування будь-якого рухомого майна (за виключенням
транспортних засобів, с/г техніки та спецтехніки) – не більше 5% (п’яти відсотків)
від Страхової суми по окремому виду (категорії) рухомого майна;
2.6. для договорів страхування сільськогосподарських активів (насаджень,
посівів):
А) посівів – не більше 30% (тридцяти відсотків) від Страхової суми по окремому
застрахованому полю кожного виду с/г культури;
Б) майбутнього урожаю – не більше 20% (двадцяти відсотків) від Страхової суми
по кожному виду с/г культури;
2.7. для договорів страхування сільськогосподарських тварин – не більше 10%
(десяти відсотків) від загальної Страхової суми за договором страхування або
Страхової суми за окремим видом тварин;
2.8. для договорів добровільного страхування залізничного транспорту – не
більше 1% (одного відсотка) від Страхової суми по одиниці рухомого
складу/одиниці тяглового складу;
2.9. для договорів страхування авіаційного транспорту – не більше 5% (п’яти
відсотків) від Страхової суми по одному повітряному судну;
2.10. для договорів страхування водного транспорту – не більше 5% (п’яти
відсотків) від Страхової суми по одному судну.

3. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ/РИЗИКІВ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ВИМОГ до умов
договорів страхування:
3.1. страхування наземного транспорту та спецтехніки, за виключенням с/г
техніки (ТЗ):
3.1.1. договором страхування мають бути передбачені наступні Страхові ризики
на умовах АвтоКАСКО (повного КАСКО):
А) Пошкодження або знищення ТЗ, його окремих складових частин чи
додаткового обладнання внаслідок:
 дорожньо-транспортної пригоди з вини будь-якого учасника;
 стихійного лиха (буря, ураган, смерч, сильний вітер або шквал, землетрус,
зсув, просідання ґрунту, гірський обвал, каменепад, повінь, сель, град тощо),
напад тварин, падіння предметів на застрахований транспортний засіб;
 вогневих ризиків (пожежа, підпал, вибух);
 умисних протиправних дій третіх осіб.
Б) Незаконне заволодіння ТЗ в результаті крадіжки, грабежу або розбою в будьякий час доби і в будь-якому місці знаходження застрахованого ТЗ.
3.1.2. У випадку якщо об’єктом страхування виступає самохідна/несамохідна
спецтехніка, договір страхування повинен бути укладений на умовах:
А) для самохідної спецтехніки – на умовах АвтоКАСКО (повного КАСКО),
Б) для навісного/причіпного обладнання або іншої несамохідної спецтехніки на
весь період дії договору страхування – на умовах неповного КАСКО, де перелік
страхових ризиків відповідає АвтоКАСКО за виключенням ризику «ДТП».
3.1.3. Спеціальні вимоги до договорів страхування ТЗ (Авто КАСКО):
А) можливість виплати страхового відшкодування (відповідно до умов договору
страхування та заяви Страхувальника) без попередньої письмової згоди Банку,
та з наступним письмовим повідомленням Банку про факт здійснення виплати
страхового відшкодування за умови, якщо сума страхового відшкодування менше
або дорівнює 10 000 грн. (десять тисяч гривень);
Б) допущені до керування застрахованим транспортним засобом водії – будь-які
особи, що мають право керувати ТЗ на законних підставах;
В) обов’язок Страхувальника у разі виїзду ТЗ, що переданий у заставу Банку, за
межі території України, укласти додаткову угоду до договору страхування ТЗ, за
яким дія договору страхування ТЗ має розповсюджуватися на територію країн, які
входять до міжнародної системи автострахування «Зелена картка» та території
країн СНД. За розширення території дії договору страхування Страхувальником
оплачується додатковий Страховий платіж;
Ґ) умови зберігання в нічний час – без обмежень;

Г) знос ТЗ – всі ТЗ віком до 5 (п’яти) років повинні бути застраховані на умовах
без врахування (амортизаційного) зносу (по випадках часткового пошкодження).
Знос на дату настання страхового випадку розраховується на кожен рік
експлуатації ТЗ, починаючи з документально підтвердженої дати придбання,
дати випуску.
3.2. страхування сільськогосподарської техніки:
3.2.1.
У
випадку
якщо
об’єктом
страхування
виступає
самохідна
сільськогосподарська техніка укладається договору страхування так званого
комбінованого страхування з умовами страхування на різні проміжки часу, що
випливає зі специфіки (сезонності) використання такої техніки – період активної
роботи (пересування) або період простою (зберігання):
А) на період активної роботи страхування здійснюється на умовах АвтоКАСКО
(повного КАСКО),
Б) на період простою (зберігання) – на умовах неповного КАСКО, де перелік
страхових ризиків відповідає АвтоКАСКО за виключенням ризику «ДТП».
3.2.2. Навісне/причіпне сільськогосподарське обладнання або інша несамохідна
с/г техніка страхується на умовах неповного КАСКО (АвтоКАСКО за виключенням
ризику «ДТП») на весь період дії договору страхування;
3.2.3. Трактори потужністю до 250 кінських сил страхуються виключно на умовах
АвтоКАСКО (повного КАСКО) на весь період дії договору страхування.
3.2.4. Спеціальні вимоги до договорів страхування с/г техніки:
А) допущені до керування застрахованим транспортним засобом водії – будь-які
особи, що мають право керувати на законних підставах;
Б) умови парковки/зберігання – без обмежень по місцю та часу доби, в т.ч. в полі
під час польових робіт;
В) Територія дії договору страхування – Україна.
3.3. страхування ризику втрати права власності на предмет іпотеки
(титульне страхування):
3.3.1. Договором страхування мають бути передбачені такі страхові
випадки/страхові ризики:
 Втрата Страхувальником права власності (припинення права власності) на
нерухоме майно внаслідок набрання чинності рішення (постанови) суду,
прийнятого за наступних підстав:
 Наявність недійсних або неналежним чином оформлених документів, що
підтверджують право власності на нерухоме майно, або документів, які є
підставою для укладання угоди (довіреність, довідка тощо);

 Недієздатність юридичних осіб – власників нерухомого майна за угодами
відчуження (придбання) нерухомого майна, що передували угоді про придбання
нерухомого майна Страхувальником;
 Придбання Страхувальником нерухомого майна в особи, яка не мала права
його відчужувати, за умови визнання Страхувальника добросовісним набувачем;
 Придбання Страхувальником нерухомого майна, яке було під арештом,
забороною відчуження або в іпотеці;
 Визнання недійсним попередніх угод щодо переходу права власності на
нерухоме майно та за умови визнання Страхувальника добросовісним
набувачем.
3.4. обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового
знищення, випадкового пошкодження або псування:
3.4.1. Договором страхування мають бути передбачені наступні страхові ризики1:
 стихійне лихо. До стихійного лиха належать землетрус, зсув, обвал, осип,
осідання земної поверхні, карстове провалля, ерозія ґрунту, каменепад, зливи,
град, сильний снігопад, тиск снігу, що виник внаслідок сильного снігопаду,
сильний мороз, сильна спека, сильний вітер, включаючи шквали і смерчі, сильні
пилові бурі, сильне налипання снігу, високий рівень води (водопілля, повінь),
підтоплення (підвищення рівня ґрунтових вод), сходження снігової лавини, сель,
сильний туман, вітрогон, вітролом, удар блискавки, падіння дерев;
 пожежа;
 вибух;
 пошкодження димом;
 проведення робіт, пов'язаних з будівництвом/реконструкцією об'єктів
нерухомості, розміщених поряд із застрахованим майном, або сусідніх
приміщень, які не належать страхувальнику;
 падіння пілотованих літальних об'єктів, їх частин, вантажу та багажу, що ними
перевозяться, а також розливання палива;
 зіткнення із застрахованим майном або наїзд на це майно технічних засобів,
що рухаються під керуванням чи без керування людини та використовують для
пересування будь–який вид енергії;
 аварії в системах тепло–, водо–, газопостачання, в електричних мережах,
виробничі аварії (зокрема, викид перегрітих мас, розповсюдження хвилі
токсичних газів і парів, витікання агресивних речовин);
 падіння стовпів, щогл освітлення, інших конструкцій, за винятком тих випадків,
що виникли внаслідок їх неправильної установки або монтажу;
 протиправні дії третіх осіб: хуліганство, крадіжка, грабіж, розбій, умисне
знищення або пошкодження майна (вандалізм, підпал, підрив), за винятком
зазначених дій, що сталися під час громадянської війни, народного хвилювання,
1
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 страйку або внаслідок терористичного акту.
 вплив води та/або інших рідин у разі виникнення аварії (в тому числі
пошкодження, розрив, замерзання) систем водопостачання, каналізації,
опалювальних систем і систем пожежогасіння та/або проникнення води та/або
інших рідин із сусідніх приміщень, що сталися внаслідок:
– розриву або замерзання систем водопостачання, каналізації, водяного та
парового опалення, включаючи водопостачальні крани, гідрометри, опалювальні
батареї, парові котли, бойлерні, обладнання водяного та парового опалення,
системи пожежогасіння;
– раптового пошкодження, розриву або замерзання безпосередньо з'єднаних
із системами водопостачання, каналізації, водяного та парового опалення кранів,
вентилів, баків, ванн, радіаторів, опалювальних котлів, бойлерів тощо
3.5. добровільне страхування нерухомого майна:
3.5.1. Договором страхування мають бути передбачені наступні страхові ризики:
 стихійне лихо: землетрус, шторм, ураган, буря, град, смерч, сильний вітер,
шквал, злива, град, сильний снігопад, завірюха, налипання снігу та тиск снігового
покрову, обвал, сель, просідання ґрунту, паводок, каменепад, лавина, зсув;
 вогневі ризики (пожежа, вибух, пошкодження димом);
 протиправні дії третіх осіб: хуліганські дії, крадіжка, грабіж, розбій, навмисне
знищення або пошкодження майна (вандалізм, підпал, підрив)
 дія води/рідини: затоплення внаслідок аварій (в тому числі пошкодження,
розрив, замерзання)комунікаційних систем (водопровідних, каналізаційних,
опалювальних та протипожежних) або заходів з пожежогасіння/ дій із
забезпечення нерозповсюдження пожежі; та/або проникнення води/інших рідин із
сусідніх приміщень
3.6. страхування рухомого майна (за винятком транспортних засобів, с/г техніки
та спецтехніки):
3.6.1.Договором страхування мають бути передбачені наступні страхові ризики
для будь-якого рухомого майна:
 вогневі ризики, в тому числі пожежа, підпал, вибух, удар блискавки;
 стихійне лихо: смерч, ураган, буря, шторм, тайфун, схід лавини, обвал, зсув,
сель, повінь, паводок, злива, просідання ґрунту, затоплення ґрунтовими
водами, землетрус, град, каменепад, тиск снігового покрову;
 дія води/рідини: затоплення внаслідок аварій (в тому числі пошкодження,
розрив, замерзання) комунікаційних систем (водопровідних, каналізаційних,
опалювальних та протипожежних) або заходів з пожежогасіння/ дій із
забезпечення нерозповсюдження пожежі; та/або проникнення води/інших рідин
із сусідніх приміщень;
 протиправні дії третіх осіб
 крадіжка, грабіж, розбій.

3.6.2. У випадку, якщо об’єктом страхування виступають товари в обігу, такий
договір страхування повинен містити наступний пункт:
«Перелік (номенклатура та об’єм) товарів в обігу є невід’ємною частиною
договору згідно з Договором застави, зазначеним в п.____ цього Договору. У
разі реалізації/використання їх (або їх частини) в процесі виробничої діяльності
(Страхувальника) застрахованими вважаються товари такої ж номенклатури
(різновиду, роду, асортименту), з моменту виникнення на них (у
Страхувальника) права власності. Це означає, що перелік товарів в обороті,
що є Предметом страхування, буде змінюватися протягом строку дії цього
Договору в залежності від видів наявних (у Страхувальника) товарів в обороті.
При цьому загальна страхова сума має бути не меншою за початкову (на дату
укладення договору страхування)»
3.7. страхування сільськогосподарських культур (насаджень, посівів,
майбутнього врожаю):
3.7.1. Умови договорів страхування мають передбачати можливість страхування
посівів
та
майбутнього
врожаю
в
залежності
від
виду
(сорту)
сільськогосподарських культур – озимих чи ярих (для ярих культур можливе
страхування виключно майбутнього врожаю не пізніше отримання сходів), але не
раніше 30 днів після посіву відповідних культур.
3.7.2. Договори страхування мають бути укладені на випадок загибелі або
пошкодження посівів/ недоотримання врожаю у зв’язку з його повною або
частковою загибеллю або пошкодженням внаслідок настання (окремо чи в
комбінації) страхових ризиків:
 Ожеледі, заморозків, вимерзання, льодової кірки;
 Граду або влучення блискавки та пожежі, спричинені нею;
 Лавини, зсуву, земельно–водного селю;
 Пожежі (окрім лісових пожеж);
 Бурі, урагану, бурану, сильного вітру, смерчу, шквалу, видуванню, суховію;
 Зливи, сильної зливи, паводку, затяжних дощів;
 Засухи або зневоднення земель, які підлягають примусовому зрошуванню;
 Вторинних захворювань рослин внаслідок настання вищевказаних ризиків;
 Епіфітотійного розвитку хвороб рослин;
 Епіфітотійного розмноження шкідників рослин;
 Протиправних дій третіх осіб у відношенні рослинних насаджень, включаючи
руйнування (несучих конструкцій) теплиць, парників, оранжерей; підпал.
3.7.3. Строки укладення договорів страхування:
 Для посівів – за умови отримання сходів і не раніше 30 днів після посіву
відповідної культури. Дія договору страхування обмежується періодом між
моментом сплати страхового платежу та початком відновлення вегетації
застрахованих посівів озимих культур навесні, але не пізніше 20 квітня
наступного року.

При цьому, відповідальність Страховика починається з моменту огляду,
складання й завірення підписами й печатками сторін відповідного акту
огляду посівів озимих культур.
 Для майбутнього врожаю – а) для ярих с/г культур – за умови отримання
сходів і не раніше30 днів з дати посіву культури; б) для озимих – навесні,
після відновлення вегетації рослин. Дія договору страхування
визначається періодом між моментом сплати страхового платежу (але не
раніше складання страховиком акту огляду культури) та закінченням
строку збору врожаю застрахованої сільськогосподарської культури, але не
пізніше 20–го дня з дати початку робіт зі збору врожаю в регіоні, або дати,
обумовленої договором страхування, як дата закінчення дії договору
страхування.
3.7.4. Умови сплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку:
А) для посівів:
 У випадку повної загибелі застрахованої культури Страховик виплачує за мінусом
франшизи страхове відшкодування у розмірі фактично понесених витрат на посів та
вирощування застрахованих озимих культур, але не більше суми, розрахованої виходячи
із запланованої величини витрат на 1 га.
 У випадку часткової загибелі страхове відшкодування виплачується за мінусом
франшизи у розмірі добутку частки збитку (визначається страховиком відповідно до
загальноприйнятого європейського стандарту) посівної площі пошкодженого поля та
величини фактично понесених витрат Страхувальником на посів та вирощування
застрахованої культури, але не більше суми, розрахованої, виходячи зі страхової суми на
1 га.

Б) для майбутнього врожаю:
 У випадку повної загибелі врожаю Страховик сплачує страхове відшкодування у розмірі
страхової суми за мінусом франшизи, а у випадку часткової загибелі – у розмірі вартості
запланованого врожаю, яка була втрачена/недоотримана (пошкоджена, знищена) в
результаті впливу страхових ризиків за мінусом франшизи

3.7.5. Один договір страхування має передбачати страхування виключно одного
виду (сорту) сільськогосподарської культури.
3.8. страхування сільськогосподарських тварин.
3.8.1. Договори страхування мають бути укладені на випадок
загибелі,
знищення, падежу, вимушеного забою тварин внаслідок настання:
 Вогневих ризиків (пожежа, влучення блискавки, підпал);
 Стихійного лиха (землетрус, град, злива, тиск снігового покрову, буря, ураган,
обваль, сель, паводок);
 Нещасного випадку (травматичне пошкодження організму; дія електричного
струму; укус змії або отруйних комах; наїзду транспортних засобів; напад звірів;
отруєння на пасовищі травами або хімічними речовинами; потрапляння в
дихальні шляхи чужорідного тіла переохолодження; опіки; обмороження;
 Протиправні дії третіх осіб, включаючи крадіжки, грабіж, розбій;
 Хвороби, в т.ч. інфекційні хвороби.

 Вимушений забій (за розпорядженням державної ветеринарної служби,
пов’язаний з проведенням заходів по боротьбі з епізоотією).
3.8.2. Договори страхування повинні містити наступні умови виплати страхового
відшкодування :
3.8.2.1. У випадку загибелі застрахованих тварин страхове відшкодування
визначається як вартість знищених, загиблих, втрачених тварин на момент
настання страхового випадку, але не більше страхової суми;
3.8.2.2. У випадку вимушеного забою застрахованих тварин страхове
відшкодування визначається
як вартість
вимушеного забою тварин за
вирахуванням вартості реалізації придатного до споживання м’яса. Якщо м’ясо
було визнане непридатним для споживання, Страхувальник повинен надати
письмовий висновок державної ветеринарної служби із зазначенням причин
такого висновку.
4. СТРАХОВА ВИПЛАТА (Страхове відшкодування).
4.1. Порядок та строки сплати:
4.1.1. За всіма договорами страхування (крім договорів обов’язкового
страхування предмета іпотеки) – не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня
складання страхового акту. При цьому, за ризиком незаконного заволодіння
транспортним засобом допускається сплата Страхового відшкодування не
пізніше 2 (двох) місяців з дня складання страхового акту Страховик складає
страховий акт протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання від
страхувальника останнього документу з переліку необхідних для встановлення
факту, обставин, причин настання страхового випадку та/або розміру збитків;
4.1.2. За договорами обов’язкового страхування предмета іпотеки – відповідно до
Постанови КМУ №358 від 06 квітня 2011р. Страховик приймає рішення стосовно
виплати Страхового відшкодування протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після
надходження документів, необхідних для встановлення факту, обставин, причин
настання страхового випадку та/або розміру збитків. Страхове відшкодування
виплачується Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після
прийняття відповідного рішення.
4.2. За договорами страхування наземних транспортних засобів та спецтехніки
(за виключенням с/г техніки), виплата страхового відшкодування має
здійснюватися без урахування попередніх виплат страхового відшкодування
тобто після виплати страхового відшкодування встановлена за договором
страхування, страхова сума залишається незмінною (неагрегатна страхова
сума).

4.3. У разі тотальної (повної) загибелі транспортного засобу виплата страхового
відшкодування повинна здійснюватися одноразово в повному обсязі дійсної
(ринкової) вартості транспортного засобу станом на дату настання страхового
випадку за вирахуванням вартості залишків пошкодженого майна та суми
франшизи, але не більше страхової суми, у відповідності до умов, передбачених
договором страхування.
5. Інші ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ договорів страхування (повинні бути включені до тексту
договорів страхування):
5.1. Єдиним вигодонабувачем за договором страхування має бути ПАО «ПУМБ»
(далі – Банк). Сторони договору страхування в жодному разі не мають права
змінювати вигодонабувача без попереднього письмового погодження з Банком.
5.2. Будь-які зміни до умов договору страхування, згідно якого Банк визначено
вигодонабувачем, можуть бути внесені виключно за попередньою письмовою
згодою Банку.
5.3. Строк дії договору страхування складає не менше 1 (одного) року або
відповідає строку дії Кредитного договору. У разі якщо договір страхування
укладений на строк більше 1 (одного) року, умовами договору страхування має
бути передбачено право Страхувальника достроково припинити дію договору
страхування, про що Страхувальник має завчасно, в порядку, передбаченому
Договором страхування, повідомити Страховика та Банк. Договір обов'язкового
страхування іпотеки укладається на строк дії іпотечного договору або на рік з
щорічним продовженням його дії до моменту закінчення дії іпотечного договору.
5.4. Договір страхування набуває чинності з моменту оплати страхового платежу
(першої його частини) на користь Страховика, якщо інше не передбачено
умовами договору страхування та/або чинним законодавством України. При
цьому, моментом сплати страхового платежу вважається час та дата внесення
Страхувальником грошових коштів в касу Страховика або при безготівковому
переказі – час та дата надходження грошових коштів на поточний рахунок
Страховика.
5.5. Страховий платіж за договором страхування сплачується одноразово в
повному обсязі за весь строк (один рік) дії договору страхування або частинами
(за півроку чи щоквартально) відповідно до встановленого графіку страхових
платежів. (Сплата річного страхового платежу частинами можлива лише за
наявності листа-погодження від Банку).
5.6. Підтвердження Страхувальника про те, що предмет договору страхування не
застраховано за іншим договором страхування на користь Страхувальника чи
інших осіб.

5.7. Дія договору страхування в будь-якому випадку не може бути достроково
припинена на вимогу Страхувальника без попередньої письмової згоди на це
Банку як вигодонабувача, якщо на цей час є чинним договір застави
застрахованого майна.
5.8. Вичерпний перелік документів, необхідних для прийняття рішення щодо
здійснення (відмови у здійсненні) Страхової виплати, причин відмови у страховій
виплаті, а також вичерпний перелік обмежень страхування та виключень зі
страхових випадків.

5.9. Підтвердження Страхувальника та Страховика про те, що їх представники,
які підписали договір страхування, належним чином уповноважені на це на
момент підписання договору страхування.
5.10.
У разі розбіжностей між положеннями договору страхування та
положеннями Правил страхування, перевагу мають положення (умови) договору
страхування.
5.11. Обов’язки Страховика:
5.11.1. письмово повідомляти Банк у випадку дострокового припинення
(розірвання) договору страхування, не менш ніж за 30 (тридцять) календарних
днів до дати припинення договору страхування, а у випадку неповідомлення
Банку, договір страхування не може бути достроково припинений (розірваний) до
моменту спливу 30 (тридцяти) календарних днів від дня повідомлення Банку про
його припинення, якщо інше письмово не погоджено Банком;
5.11.2. невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення
порушення Страхувальником умов договору страхування, що впливають на
дійсність договору страхування, зокрема стосовно порушення строків сплати
страхових платежів та/або виплати страхового відшкодування у разі настання
страхового випадку, письмово повідомляти Банк про такі порушення;
5.11.3. невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів, письмово повідомляти
Банк на адресу відділення Банку, у якому обслуговується Клієнт, про настання
страхового випадку, а з моменту визначення розміру збитку – надіслати
письмовий запит у відділення Банку із зазначенням характеру пошкоджень,
обставин події та орієнтовної суми завданих збитків, та здійснити, після
письмового погодження з Банком, виплату страхового відшкодування у строк,
розмірі та на умовах, передбачених умовами договорів страхування, які укладені
з Клієнтами Банку

5.11.4. невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття
рішення про відмову у здійсненні страхової виплати (страхового відшкодування)
або про відстрочку прийняття рішення про виплату, письмово повідомляти Банк
та Страхувальника про таке рішення із докладним зазначенням та
обґрунтуванням підстав;
5.11.5. нести відповідальність за порушення строків здійснення страхової виплати
(страхового відшкодування) шляхом сплати Банку як вигодонабувачу або
Страхувальнику (в разі визначення Банком Страхувальника як отримувача
Страхової виплати (Страхового відшкодування)), пені в розмірі подвійної
облікової ставки НБУ, що діяла на час прострочення, в розрахунку на 1 (один)
календарний день за кожен день прострочення від суми простроченого платежу.

