
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ» 

 
ПРАВИЛА  РОБОТИ ТОВАРИСТВА ЗІ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ 

       ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ», далі за текстом – Товариство, співпрацює зі 
страховими компаніями, які відповідають вимогам щодо співробітництва, визначені цим 
документом. 
        Страхові компанії які мають наміри співпрацювати з Товариством повинні відповідати 
критеріям, визначеним цими Правилами та погодитись виконувати умови щодо співпраці. 
        

1. Критерії, яким повинна  відповідати страхова компанія: 
 

 Строк діяльності страхової компанії на страховому ринку України складає не менш 
ніж 5 років; 

 Сплачений статутний капітал відповідає вимогам, встановленим діючим в Україні 
законодавством, яке регулює діяльність страхових компаній; 

 Наявність діючих ліцензій на здійснення страхової діяльності за видами страхування, 
які компанія пропонує клієнтам Товариства в рамках  співпраці; 

 Відсутність негативного  досвіду Товариства щодо співпраці зі страховою компанією; 
 

При цьому, якщо по відношенню до страхової компанії виконується хоча б одна з 
нижченаведених умов, то Товариство має право не проводити подальший розгляд  
можливості співробітництва з такою страховою компанією: 

 отримана негативна оцінка ділової репутації страхової компанії від служби безпеки 
Товариства; 

 існують об’єктивні підстави вважати, що страхова компанія не виконує в повному 
обсязі свої зобов’язання перед клієнтами, або іншими фінансовими установами, 
зазначеними в якості вигодонабувача; 

 страхова компанія не має широкої регіональної мережі, або не охоплює регіони, в 
яких представлене Товариство;  

 страхова компанія не погоджується співпрацювати на умовах, запропонованих 
Товариством. 

 чинні правила страхування страхової компанії не відповідають інтересам  Товариства 
в частині страхування заставленого майна. 

 
2. Умови  співпраці Товариства та страхової компанії: 

 
Товариство визначає перелік страхових компаній для страхування кредитних ризиків 

або майна, яке передається заставодавцями в забезпечення по операціям Товариства 
(кредитування, лізинг, факторинг) за  відсутності умов, що унеможливлюють співпрацю,  
спираючись на досвід роботи зі страховими компаніями в минулому, а також враховуючи 



побажання клієнтів, яким Товариство безпосередньо надає фінансові послуги.  Рішення про 
включення страхової компанії до вказаного переліку або виключення з переліку приймає 
Правління Товариства. Страхова компанія вважається погодженою до співпраці  з дати, 
визначеної протоколом засідання Правління Товариства з відповідного питання. У разі  
невиконання страховою компанією, включеною до переліку,  умов співпраці, визначених 
цими Правилами, а також якщо протягом двох років страховою компанією не укладено 
жодного договору страхування кредитного ризику або майна, вигодонабувачем  по якому є 
Товариство,  Правління Товариства може прийняти рішення про виключення такої компанії з 
переліку погоджених до співпраці. До часу поновлення компанії у переліку, страхування 
предметів застави у такій страховій компанії не здійснюється, крім раніше укладених 
договорів страхування, сплата премії по яким здійснюється відповідно графіка до закінчення 
терміну дії договору.    

3. Договори страхування  
       Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать 
закону і пов'язані: 

 з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте 
страхування); 

 з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);  

 з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а 
також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності). 

        Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з 
якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити 
страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування 
страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати 
послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені 
строки та виконувати інші умови договору. 

       Договори страхування укладаються відповідно до правил страхування.  

       Договір страхування повинен містити:  

 назву документа;  

 назву та адресу страховика;  

 прізвище, ім'я, по батькові або назву страхувальника та застрахованої особи, їх 
адреси та дати народження;  

 прізвище, ім'я, по батькові, дату народження або назву вигодонабувача та його 
адресу;  

 зазначення предмета договору страхування; 

 розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж договір страхування 
життя;  

 розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат за договором страхування 
життя;  

 перелік страхових випадків;  

 розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати;  



 страховий тариф (страховий тариф не визначається для страхових випадків, для 
яких не встановлюється страхова сума);  

 строк дії договору;  

 порядок зміни і припинення дії договору;  

 умови здійснення страхової виплати;  

 причини відмови у страховій виплаті;  

 права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов договору;  

 інші умови за згодою сторін;  

 підписи сторін.  

         Товариство має право встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування, які не 
суперечать законодавству України.  

4. Страхування окремих видів заставного майна 
Добровільне страхування наземних транспортних засобів – КАСКО: 

 Страхова сума при страхуванні транспортних засобів дорівнює сумі його ринкової 
вартості, але не менше заставної вартості. Ринкова вартість нового транспортного 
засобу  відповідає вартості, що вказана в договорі купівлі-продажу, рахунку-фактурі, 
специфікації без урахування ПДВ, та відповідає ринковій вартості, вказаній в договорі 
застави.  

 При страхуванні транспортних засобів  на кожен наступний період страхування 
страхова сума може бути змінена:  

- до розміру ринкової вартості, вказаної у висновку про вартість майна;  
- до розміру вартості транспортного засобу, визначеної страховою компанією 

самостійно та вказаної в договорі страхування, за умови погодження даної 
процедури з Товариством та заставодавцем, 

але повинна бути не менше ніж заставна вартість; 
 Транспортний засіб має бути застрахований від ризиків випадкового знищення, 

випадкового пошкодження та псування. Істотні умови договору страхування (в тому 
числі ризики та страхові випадки) мають бути погоджені з Товариством до його 
підписання.  

         У разі виїзду зареєстрованого в Україні автотранспортного засобу на територію іншої 
країни - члена міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", власник такого 
транспортного засобу зобов'язаний укласти договір міжнародного обов'язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, дія якого 
поширюється на ці країни, та отримати від страховика - повного члена Моторного 
(транспортного) страхового бюро страховий сертифікат "Зелена Картка" єдиного зразка, 
який прийнятий в усіх країнах - членах цієї міжнародної системи страхування. 
 
Страхування нерухомого майна:  

 Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, 
випадкового пошкодження або псування. Порядок та правила обов’язкового 
страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування затверджені Постановою Кабінету Міністрів України 
№358. Страхова сума визначається в розмірі повної вартості майна, що є предметом 
іпотеки, але не менше ніж вартість, зазначена в іпотечному договорі. 
 



Добровільне страхування нерухомого майна:  
 Страхова сума при страхуванні нерухомого майна, яке є предметом іпотеки, дорівнює 

сумі його ринкової вартості, але не менше заставної вартості, визначеної умовами 
договору іпотеки. Тобто, якщо умовами договору іпотеки передбачена зміна вартості 
протягом дії договору іпотеки, страхова сума має відповідати актуальній ринковій 
вартості (визначеній на дату укладення договору страхування), але не нижче заставної 
вартості предмету іпотеки. 

  Предмет іпотеки має бути застрахований від ризиків випадкового знищення, 
випадкового пошкодження та псування. Істотні умови договору страхування (в тому 
числі ризики та страхові випадки) мають бути погоджені з Товариством до його 
підписання. 
 

Добровільне страхування рухомого майна: 
 Страхова сума при страхуванні  рухомого майна, яке є предметом застави, дорівнює 

сумі його ринкової вартості, але не менше заставної вартості, визначеної умовами 
договору застави;  

  Предмет застави має бути застрахований від ризиків випадкового знищення, 
випадкового пошкодження та псування. Істотні умови договору страхування (в тому 
числі ризики та страхові випадки) мають бути погоджені з Товариством до його 
підписання. 

 
.  
Страхування сільськогосподарських тварин:  

 Страхова сума при страхуванні поголів’я тварин, які є предметом забезпечення, 
визначається шляхом множення кількості голів на ринкову вартість однієї голови – по 
кожній видовій та віковій групах. Загальна страхова сума визначається шляхом 
додавання усіх страхових сум. Ринкова вартість однієї голови тварини (добуток 
ринкової вартості 1 кг живої ваги та живої ваги однієї голови) відповідає вартості, що 
вказана в довідці з господарства про вартість худоби, висновку про вартість майна, 
договорі застави тощо;  

 Перелік страхових ризиків: 
-  пожежа, підпал, удар блискавки; 
- стихійні лиха (град, злива, тиск снігового покрову, буря, ураган, обвал, зсув, 

землетрус, схід лавини, сель, повінь, паводок); 
- протиправні дії третіх осіб, включаючи крадіжку, грабіж, розбій.  

 
Страхування сільськогосподарської техніки: 

 Страхова сума при страхуванні сільськогосподарської техніки, яка є предметом 
забезпечення, дорівнює сумі її ринкової вартості, але не менше заставної вартості. 
Ринкова вартість сільськогосподарської техніки відповідає вартості, що вказана в 
договорі купівлі-продажу, рахунку-фактурі, специфікації, висновку про вартість 
майна тощо, без урахування ПДВ;  

 Сільськогосподарська техніка має бути застрахована від ризиків випадкового 
знищення, випадкового пошкодження та псування. Істотні умови договору 
страхування (в тому числі ризики та страхові випадки) мають бути погоджені з 
Товариством до його підписання.  

 
                                                        5. Додаткові умови. 
 
              По кожному з видів заставного майна, при укладенні договору страхування за 
погодженням з заставодавцем та страховою компанією, Товаритсвом може бути прийняте 
рішення про встановлення скороченого переліку страхових ризиків, а також визначення 



страхової суми, яка може відрізнятись від заставної вартості майна. Такі рішення можуть 
бути прийняті за умови, що вони не суперечать законодавству України, що регулює 
діяльність на ринку фінансових послуг  та страхову діяльність, а також зважаючи на ризики 
неповернення кредиту у випадках пошкодження або втрати заставного майна (наприклад, 
майно що страхується на обмежених умовах є не єдиним видом забезпечення за кредитом, 
залишок по кредиту значно менше суми заставної вартості предмету забезпечення, добре 
фінансове становище та кредитна історія позичальника, тощо).   
             Правління Товариства може приймати рішення про надання дозволу на страхування 
кредитного ризику/заставленого майна за окремою фінансовою операцією, в страховій 
компанії, не включеної  до переліку.  

            

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


