
  

  

 

 

 

 

 

Вимоги до умов договорів страхування, що укладаються в рамках активних операцій 

Клієнтів Корпоративного бізнесу ПУМБ:  

(усі договори страхування укладаються у 2 (двох) примірниках – по одному для Страховика та 

Страхувальника) 

 

1. СТРАХОВА СУМА (в гривнях на дату укладання договору страхування):  

1.1. страхування наземних ТЗ, спецтехніки, с/г техніки:   

А) у перший рік кредитування – у розмірі повної ринкової  вартості, вартості придбання ТЗ, але не нижче 

визначеної договором застави ринкової вартості;  

Б) у наступні роки кредитування – не менше повної ринкової вартості ТЗ, визначеної Страховиком згідно з 

«Методикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних ТЗ», та/або даними офіційного періодичного 

видання «Бюлетень авто-товарознавця» за відповідний період, але не нижче визначеної договором 

застави ринкової вартості;  

В) із застосуванням правила неагрегатної страхової суми (крім с/г техніки) та окремо по кожній одиниці 

ТЗ/техніки.  

   

1.2. страхування рухомого майна, страхування (обов’язкове/добровільне) предмета іпотеки/ 

нерухомості  – у розмірі повної ринкової вартості майна, але не нижче визначеної договором застави/ 

іпотеки ринкової вартості у перший рік кредитування; не менше актуальної ринкової вартості, визначеної 

Банком (і не нижче визначеної договором застави ринкової вартості майна) – у наступні роки кредитування.  

 

2. ФРАНШИЗА (безумовна, у відсотках від страхової суми; будь-які додаткові/інші франшизи 

та/або ліміти/підліміти застосовувати заборонено):  

2.1. страхування наземних ТЗ та спецтехніки: А) за випадками пошкодження ТЗ – не більше 5,0%  по 

окремому ТЗ; Б) за випадками угону/незаконного заволодіння/тотального знищення ТЗ – не більше 10,0% 

по окремому ТЗ;   

2.2. страхування с/г техніки: А) за випадками пошкодження причіпного, навісного обладнання та іншої 

несамохідної с/г техніки – не більше 5,0%  по окремій одиниці техніки, самохідної с/г техніки – не більше 

3,0% по окремій одиниці техніки; Б) за випадками угону/незаконного заволодіння/тотального знищення 

самохідної та несамохідної техніки – не більше 10,0%  по окремій одиниці техніки;  

2.3. обов’язкове страхування предмета іпотеки – не більше 2,0% за договором; при цьому, один договір 

страхування укладається виключно для одного  окремого предмета іпотеки; якщо предметом іпотеки є  

цілісно-майновий комплекс (ЦМК) – не більше 2,0%  по окремій споруді (частині) ЦМК;  

2.4. добровільне страхування нерухомості – не більше 5,0% за договором; при цьому, один договір 

страхування  укладається виключно для одного  окремого предмета іпотеки; якщо предметом страхування 

є ЦМК – не більше 5,0% по окремій споруді (частині) ЦМК;  

2.5. страхування рухомого майна – не більше 5,0%  за договором/адресою/групою місцезнаходження – 

залежно від виду/категорії майна.  

   

  

3. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ/РИЗИКІВ ТА ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИМОГ:  

  

3.1. страхування наземного транспорту та спецтехніки, за виключенням с/г техніки (ТЗ):  

3.1.1. Договором страхування мають бути передбачені ризики т.зв. повного КАСКО або ALL RISKS:  

А) Пошкодження або знищення ТЗ, його окремих складових частин/додаткового обладнання внаслідок:  



  

  

• ДТП;  

• стихійного лиха/явища (землетрус, зсув, обвал, каменепад, осип/осідання ґрунту, карстове 

провалля, злива, град, ураган, буря, шквал, шторм, смерч, сильний снігопад, заметіль, налипання снігу і 

тиск снігового покриву, високий рівень води (повінь, паводок), лавина, сель, сильний мороз, ожеледь, 

тощо), напад тварин, а також падіння предметів на застрахований ТЗ;  

• вогневих ризиків (пожежа, підпал, вибух, удар блискавки);  

• протиправних дій третіх осіб, в т.ч. крадіжки, грабежу, розбою.  

Б) Незаконне заволодіння/угон/викрадення ТЗ в будь-який час доби і в будь-якому місці знаходження/ 

зберігання ТЗ.  

  

3.1.2. Договір страхування самохідної/несамохідної спецтехніки, укладається на умовах:  

А) для самохідної спецтехніки – т.зв. повного КАСКО,  

Б) для навісного/причіпного обладнання або іншої несамохідної спецтехніки на весь період дії договору 

страхування – неповного КАСКО.  

  

3.1.3. Спеціальні вимоги до договорів страхування ТЗ:  

А) допущені до керування водії – будь-які особи на законних підставах;  

Б) обов’язок Страхувальника у разі виїзду ТЗ за межі України, укласти додаткову угоду до договору 

страхування ТЗ про розширення території дії на період перебування за кордоном; 

В) умови паркування/зберігання – без обмежень по місцю та часу доби;  

Ґ) всі ТЗ віком до 5 (п’яти) років повинні страхуватися без врахування (амортизаційного) зносу.  

  

3.2. страхування с/г техніки:  

3.2.1. Самохідна с/г техніка страхується на умовах т. зв. комбінованого режиму страхування – з 

врахуванням специфіки (сезонності) використання цієї техніки, періодів активної роботи/пересування та 

простою/зберігання:  

А) на період активної роботи/пересування – повне КАСКО,   

Б) на період простою/зберігання – неповне КАСКО.  

 

3.2.2. Навісне/причіпне с/г обладнання та/або інша несамохідна с/г техніка страхується на весь строк дії 

договору страхування на умовах неповного КАСКО (за виключенням ризику «ДТП»).  

 

3.2.3. Спеціальні вимоги до договорів страхування с/г техніки:  

А) допущені до керування водії – будь-які особи на законних підставах;  

Б) умови паркування/зберігання – без обмежень по місцю та часу доби, в т.ч. в полі під час польових робіт;  

В) Територія дії договору страхування – Україна. Техніка вважається застрахованою під час знаходження 

та роботи на полях, с/г угіддях, або будь-яких землях с/г призначення (чи землях, які використовуються з 

метою отримання с/г продукції), під час пересування між зазначеними полями/угіддями по дорогах 

загального призначення. 

 

3.3. обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування відбувається відповідно до Постанови КМУ від 06 квітня 2011 №358.   

 

3.4. добровільне страхування  нерухомого майна/іпотеки:  

3.4.1. Договором страхування мають бути передбачені наступні страхові ризики:  

• стихійні лиха/явища: землетрус, зсув, обвал, каменепад, осип/осідання ґрунту, карстове провалля, 

злива, град, ураган, буря,  шквал, шторм, смерч, сильний снігопад, заметіль, налипання снігу і тиск снігового 

покриву, високий рівень води (повінь, паводок),  підтоплення (підвищення рівня ґрунтових вод), лавина, 

сель, падіння предметів, тощо;  

• вогневі ризики: пожежа, підпал, вибух, удар блискавки, пошкодження димом);  

• протиправні дії третіх осіб: крадіжка, грабіж, розбій, хуліганські дії, навмисне знищення або 

пошкодження майна (вандалізм, підпал, підрив)  

• дія води/рідини: затоплення внаслідок аварій (у т. ч. пошкодження, розрив, замерзання) 

комунікаційних систем (водопровідних,  каналізаційних, опалювальних та протипожежних) або заходів 



  

  

щодо пожежогасіння/ дій по забезпеченню нерозповсюдження пожежі;  та/або проникнення води/інших 

рідин із сусідніх приміщень. 

 

3.4.2.  усе нерухоме майно, крім об’єктів незавершеного будівництва та землі, страхується «з 

оздобленням»; при цьому ліміт відповідальності по оздобленню – не менше 20,0% від страхової суми по 

застрахованому об’єкту. 

 

3.5. страхування рухомого майна:  

3.5.1. Договором страхування мають бути передбачені наступні страхові ризики:  

• вогневі ризики: пожежа, підпал, вибух, удар блискавки, пошкодження димом;  

• стихійні лиха/явища: землетрус, зсув, обвал, каменепад, осип/осідання ґрунту, карстове провалля, 

злива, град, ураган, буря, шквал, шторм, смерч, сильний снігопад, заметіль, налипання снігу і тиск снігового 

покриву, високий рівень води (повінь, паводок),  підтоплення (підвищення рівня ґрунтових вод), лавина, 

сель, падіння предметів, тощо;  

• вплив води/інших рідин: затоплення внаслідок аварій (у т. ч. пошкодження, розрив, замерзання) 

комунікаційних систем (водопровідних,  каналізаційних, опалювальних та протипожежних) або заходів 

щодо пожежогасіння/ дій по забезпеченню нерозповсюдження пожежі;  та/або проникнення води/інших 

рідин із сусідніх приміщень;  

• протиправні дії третіх осіб: хуліганські дії, умисне знищення або пошкодження майна (вандалізм, 

підпал, підрив);  

• крадіжка, грабіж, розбій.   

  

3.6. страхування с/г тварин: 

3.6.1. Договори страхування укладаються на випадок  загибелі, знищення, падежу, вимушеного забою 

тварин внаслідок настання:  

• вогневих ризиків (пожежа, влучення блискавки та пожежі нею спричинені, вибух, підпал);  

• стихійного лиха/явища (землетрус, зсув, обвал, каменепад, осип/осідання ґрунту, карстове 

провалля, злива, град, ураган, буря (в т. ч. пилова), шквал, шторм, смерч, сильний снігопад, заметіль, 

налипання снігу і тиск снігового покриву, високий рівень води (повінь, паводок), лавина, сель, падіння 

предметів, тощо);  

• нещасного випадку (травматичне пошкодження організму; падіння в ущелину/розколину/яму; 

утоплення; дія електричного струму; укус змій або отрутних комах; потрапляння під рухомий транспортний 

засіб; напад диких звірів або здичавілих собак; отруєння при природньому випасі травами або хімічними 

речовинами; асфіксія; переохолодження; опіки; обмороження; тепловий/сонячний удар);  

• протиправних дій третіх осіб, включаючи крадіжки, грабіж, розбій, підпал, підрив, інші хуліганські дії;  

• хвороб, в т.ч. інфекційних;  

• вимушеного забою (за розпорядженням державної ветеринарної служби, пов’язаний з проведенням 

заходів по боротьбі з епізоотією).  

 

 

4. ІНШІ ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ (повинні бути включені до тексту договорів 

страхування):   

4.1. Єдиний вигодонабувач – АО «ПУМБ» (далі – Банк). Сторони договору страхування в жодному разі не 

мають права змінювати вигодонабувача, та/або вносити будь-які інші зміни у текст договору страхування, 

та/або припиняти дію договору страхування без попереднього письмового погодження з Банком.  

4.2. Строк дії договору страхування складає не менше 1 (одного) року. 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.  

4.3. 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.  



  

  

4.4. Страховий платіж за договором страхування сплачується одноразово в повному обсязі за весь строк 

(один рік) дії договору страхування або частинами (максимум щоквартально) відповідно до встановленого 

графіку (з чіткими датами) страхових платежів. Оплата річного страхового платежу частинами можлива 

лише за погодженням з Банком.  

4.5. Підтвердження Страхувальника про те, що предмет договору страхування не застраховано за іншим 

договором страхування на його користь чи користь інших третіх осіб.  

4.6. Зобов'язання Страховика щодо попереднього письмового погодження з Банком одержувача коштів 

страхового відшкодування, порядку та способу виплати страхового відшкодування.   

4.7. 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.  

4.8. Підтвердження Страхувальника та Страховика про те, що їх представники, які підписали договір 

страхування, належним чином уповноважені на це на момент підписання договору страхування.  

4.9. Умову про те, що у разі розбіжностей між положеннями договору страхування та положеннями Правил 

страхування, перевагу мають положення (умови) договору страхування.  

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТРАХОВИКА:  

5.1. письмово повідомляти Банк у випадку дострокового припинення (розірвання) договору страхування, не 

менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення договору страхування; 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;  

5.2. 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;  

5.3. невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів, письмово повідомляти Банк про настання події, що 

(може бути) визнана страховим випадком, а з моменту визначення розміру збитку та прийняття рішення 

щодо страхової виплати – у такі ж терміни надсилати до Банку письмовий запит із зазначенням характеру 

пошкоджень, обставин події та суми завданих збитків; після письмового погодження з Банком, здійснити 

виплату страхового відшкодування у строк, розмірі та на умовах, передбачених умовами договорів 

страхування та відповідно до рішення Банку;  

5.4. невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття рішення про відмову/відстрочку 

здійснити страхову виплату, письмово повідомляти Банк та Страхувальника про таке рішення із докладним 

зазначенням та обґрунтуванням підстав відмови/відстрочки;  

5.5. нести відповідальність за порушення строків  виплати страхового відшкодування шляхом сплати Банку 

або Страхувальнику 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 

(крім полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ);  

5.6. за усіма договорами страхування – здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше 10 (десяти) 

робочих  днів з дня складання страхового акту. За випадками незаконного заволодіння/угону ТЗ здійснити 

виплату страхового відшкодування не пізніше 2 (двох) місяців з дня складання страхового акту. (Скласти 

страховий акт СК зобов’язана 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); 

5.7. невідкладно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня звернення Страхувальника/Банку, вжити усіх 

заходів та здійснити всі дії, необхідні для усунення виявлених невідповідностей вимогам Банку та/або 

недоліків у Договорах страхування клієнтів Банку; 

5.8. не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману в процесі співпраці, за винятком випадків, 

передбачених чинним законодавством України. 

 


