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1. Абзац 1 розділу 1 «Предмет договору страхування» читати в такій редакції:
«1.1. Предметом договору страхування за цими Правилами є майнові інтереси Страхувальника 

або третіх осіб (Вигодонабувачів), що не суперечать закону, пов'язані з фінансовими збитками та 
витратами внаслідок невиконанням (повністю або частково) Контрагентом (Контрагентами) 
Страхувальника або Страхувальником договірних зобов’язань за Контрактом.»

2. Пункти 6.3 -  6.4 розділу 6 «Страхові ризики. Страхові випадки» читати в такій редакції:
«6.3. Страховим випадком за Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, є 

факт понесення Страхувальником непередбачуваних фінансових збитків (витрат), та/або втрат 
очікуваного прибутку (доходу), що сталися внаслідок:

6.3.1. невиконання (повністю або частково) Контрагентом Страхувальника договірних 
зобов'язань відповідно до укладених між ними цивільно-правових угод (договорів, контрактів) або 
невиконання (повністю або частково) договірних зобов’язань самим Страхувальником перед 
Контрагентом відповідно до укладених між ними цивільно-правових угод (договорів, контрактів) 
внаслідок:

- банкрутства Страхувальника (Контрагента);
- відсутності грошових коштів на поточному рахунку (рахунках) Страхувальника 

(Контрагента) та/або в його касі протягом терміну, визначеного в конкретній угоді (договорі, 
контракті) як термін виконання фінансових зобов'язань Страхувальника (Контрагента);

- блокування рахунків Страхувальника (Контрагента) в банках;
- призупинення роботи банка-держателя рахунку Страхувальника (Контрагента);
- неможливості вчасно та в повному обсязі надати послуги, виконати роботи, поставити 

(надати) товари Страхувальником (Контрагентом) за Контрактом;
- порушення умов та строків виконання Страхувальником (Контрагентом) своїх фінансових 

зобов’язань за Контрактом;
- неперерахування грошових коштів на поточний (розрахунковий) рахунок за Контрактом у 

строки, встановлені Контрактом, з будь-яких причин, за виключенням випадків, встановлених 
Розділом 7 цих Правил;

- ненадання (непостачання) товарів, робіт або послуг Страхувальником (Контрагентом) та 
неповернення коштів на поточний (розрахунковий) рахунок Страхувальника (Контрагента) за 
ненадані (непоставлені) товари, роботи або послуги згідно умов та строків Контракту з будь-яких 
причин, за виключенням випадків, встановлених Розділом 7 цих Правил;

- зловживань або неналежного виконання своїх обов’язків працівниками Страхувальника 
(Контрагента);

- смерті Страхувальника (Контрагента) - фізичної особи;
- стійкої втрати Страхувальником (Контрагентом) - фізичною особою загальної працездатності 

(встановлення групи інвалідності);
- втрати Страхувальником (Контрагентом) - фізичною особою дієздатності;
- пожежі, вибуху, аварії, катастрофи;
- стихійних лих під час та на місці виконання зобов’язань Страхувальника (Контрагента), що 

призвели до неможливості виконання своїх договірних зобов’язань сторонами відповідно до 
укладених між ними цивільно-правових угод (договорів, контрактів);

- протиправних дій третіх осіб (у тому числі крадіжки, грабежу, розбою, викрадення, 
вандалізму);

- інших причин, що призвели до невиконання умов угоди (договору, контракту).
6.3.2. втрати працівника Страхувальника внаслідок:
- звільнення з посади;
- стійкої втрати працівником загальної працездатності (встановлення групи інвалідності);



- смерті працівника.
6.3.3. втрати Страхувальником-фізичною особою постійного джерела доходу через звільнення 

Страхувальника з посади з причин, незалежних від його волі;
6.3.4. вимушеної відмови від оплаченої подорожі при настанні непередбачених обставин;
6.3.5. вимушеної зупинки виробництва та/або скорочення його обсягів внаслідок:
- аварії, пожежі, вибуху;
- стихійних лих;
- протиправних дій третіх осіб (у тому числі крадіжки, грабежу, розбою, викрадення, 

вандалізму);
6.3.6. коливання курсу валюти, ринкової вартості цінних паперів, ціни, індексу цін, процентної 

ставки;
6.3.7. втрати права власності та інших майнових прав (Додаток № 2 Особливі умови 

добровільного страхування фінансового ризику втрати права власності та інших майнових прав 
(Титульне страхування)).

6.4. Договором страхування можуть бути передбачені інші, ніж зазначені в п.п. 6.3.1 -  6.3.7 цих 
Правил страхові ризики, в результаті яких Страхувальник може понести непередбачені фінансові 
збитки та витрати.»

3. Пункт 6.5 Правил страхування виключити. Пункт 6.6 Правил страхування вважати пунктом 
6.5, пункт 6.7 вважати пунктом 6.6.

4. Таблицю 1 «Базові страхові тарифи у відсотках від страхової суми» Додатку 1 до Правил 
викласти в наступній редакції:

«Таблиця 1
Базові тарифи

у відсотках від страхової суми
№ п.п. 

Правил
Страхові ризики Тариф,

%
6.3.1 Невиконання (повністю або частково) Контрагентом 

Страхувальника договірних зобов'язань відповідно до 
укладених між ними цивільно-правових угод (договорів, 
контрактів) або невиконання (повністю або частково) 
договірних зобов’язань самим Страхувальником перед 
Контрагентом відповідно до укладених між ними цивільно- 
правових угод (договорів, контрактів)

4,0

6.3.2 Втрата працівника Страхувальника 2,5
6.3.3 Втрата Страхувальником-фізичною особою постійного 

джерела доходу через звільнення з посади з причин, 
незалежних від його волі

3,0

6.3.4 Вимушена відмова від оплаченої подорожі при настанні 
непередбачених обставин 1,0

6.3.5 Вимушена зупинка виробництва та/або скорочення його 
обсягів 1,0

6.3.6 Коливання курсу валюти, ринкової вартості цінних паперів, 
ціни, індексу цін, процентної ставки 3,0

Розрахунок страхових тарифів 
виконав актуарій Топольська С. Г. 

(Диплом №003 від 17.09.1999р.)»

5. Інші положення Правил страхування залишити без змін.
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