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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На підставі цих Правил Товариство з додатковою відповідальністю «РОСНО
Україна», далі по тексту – «Страховик», укладає договори добровільного страхування
виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій, далі по тексту – Договір страхування, з
юридичними особами або дієздатними фізичними особами - гарантами-поручителями,
кредиторами або боржниками, далі по тексту – «Страхувальники».
1.2. Страхувальники при страхуванні прийнятих гарантій (порук) - дієздатні фізичні
особи та юридичні особи (кредитори), які прийняли гарантії (поруки) в забезпечення
виконання зобов'язань боржників та уклали зі Страховиком Договір страхування.
1.3. Страхувальники при страхуванні виданих гарантій (порук) - дієздатні фізичні
особи та юридичні особи - гаранти (поручителі) чи боржники, в забезпечення виконання
зобов'язань яких розповсюджуються ці гарантії (поруки), і які уклали із Страховиком
Договір страхування.
1.4. При укладенні договору страхування Страхувальник може призначити
Вигодонабувача для отримання страхового відшкодування у разі настання страхового
випадку.
Вигодонабувач – це особа, яка має законний майновий інтерес у застрахованих
ризиках та може понести збитки внаслідок настання страхового випадку
2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ
2.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать
законодавству України, пов'язані зі збитками, завданими Страхувальнику або
Вигодонабувачу, внаслідок непередбаченого невиконання (неналежного виконання)
гарантом (поручителем) своїх зобов'язань в обсягах та в строки, що визначені в його
письмовій гарантії (договорі поруки).
2.2. Не підлягають страхуванню ризики за договорами, що стосуються протиправних
інтересів.
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ
3.1. Страховик відшкодовує Страхувальнику або Вигодонабувачу збитки при
настанні страхових випадків за наступними ризиками:
3.1.1. Невиконання (повне або часткове), а також неналежне виконання гарантом
(поручителем) своїх зобов'язань в обсязі та в строки, що визначені в письмовій гарантії (або
договорі поруки), яке настало внаслідок надзвичайних та непереборних за даних умов
обставин, під час і на місці виконання зобов'язань:
аварії або катастрофи на місці виконання зобов'язань;
стихійного лиха;
банкрутства гаранта (поручителя), яке підтверджене у судовому порядку;
і які призвели до матеріальних збитків Страхувальника або Вигодонабувача.
3.2. Страхувальник не повинен включати у письмову гарантію або у Договір поруки
умови про подовження терміну, встановленого для його виконання. В разі потреби
подовження цього терміну, Страхувальник повинен до настання вказаного в письмовій
гарантії (договорі поруки) строку попередньо отримати згоду Страховика. Без такої згоди дія
Договору страхування достроково припиняється з моменту внесення змін до визначених
вище документів.
У разі продовження строку дії цих документів, страхування на додаткових умовах
здійснюється шляхом укладання додаткового Договору страхування. Якщо такий договір не
укладено, Страховик не приймає на себе зобов'язань щодо страхування на додаткових
умовах.
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3.3. Страхування розповсюджується на страхові випадки, які настали в період дії
Договору страхування. Якщо страховий випадок протягом строку дії Договору страхування
стався з причин, які діяли або почали діяти до дати початку страхування, страхове
відшкодування підлягає виплаті лише в тому разі, якщо Страхувальнику нічого не було
відомо про причини, які привели до настання цього страхового випадку.
3.4. За цими Правилами є виключеннями із страхових випадків, у разі настання яких
Страховик не здійснює виплати страхового відшкодування, і які виникли внаслідок:
а) ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;
б) громадянської війни, народних заворушень різного роду та страйків;
в) всякого роду військових дій або військових заходів та їх наслідків, повстань,
заколотів, народних заворушень та страйків у країні гаранта (поручителя);
г) конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного характеру,
здійснених за наказом військової або цивільної влади та політичних організацій у країні
гаранта (поручителя);
д) заборони або обмеження органами влади грошових переказів з країни гаранта
(поручителя) або країн, через які проходить платіж, введення мораторію, неконвертації
валют;
є) анулювання уповноваженими на це органами заборгованості боржника або
перенесення термінів погашення заборгованості боржника згідно з двосторонніми урядовими
та багатосторонніми міжнародними угодами.
Договором страхування може бути передбачено, що Страховик звільняється від
виплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку внаслідок
необережності Страхувальника.
3.5. Страхування не поширюється на курсову різницю, неустойки, відсотки за
прострочку, штрафи та інші непрямі витрати Страхувальника.
3.6. Включення в Договір страхування ризиків перелічених в пункті 3.4.(крім
підпункту є)) цих Правил можливо шляхом встановлення додаткових умов страхування та
збільшення суми страхового платежу, яка окремо визначається в кожному конкретному
Договорі страхування.
4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ
4.1. Межею відповідальності Страховика за Договором страхування є визначена в
ньому страхова сума.
Страхова сума за Договором страхування визначається за згодою між Страховиком
та Страхувальником, виходячи з максимальних грошових зобов'язань гаранта (поручителя),
встановлених в письмовій гарантії (договорі поруки), з урахуванням наведеного нижче.
4.1.1. Межа відповідальності гаранта обмежується сумою, на яку видана гарантія.
4.2. У Договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна та
безумовна) - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором
страхування.
В разі умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за збиток,
якщо його розмір не перевищує франшизу.
В разі безумовної франшизи відповідальність Страховика визначається розміром
збитку за відрахуванням франшизи.
Франшиза визначається за згодою сторін при укладанні Договору страхування в
відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.
4.3. Страховий платіж сплачується одноразово або частинами (за декілька разів)
готівкою в касу страховика або у безготівковій формі на поточний рахунок Страховика в
національній валюті згідно з законодавством України. Якщо дія Договору страхування
розповсюджується за межі України відповідно до укладених угод з іноземними партнерами,
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то порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог законодавства України
про валютне регулювання.
Страхувальник зобов'язаний протягом п’яти днів, якщо інший термін не
передбачений Договором страхування, після підписання Договору страхування сплатити
Страховику страховий платіж. Несплата страхового платежу та/ або сплата після
встановленого в Договорі страхування строку тягне за собою дострокове припинення дії
Договору страхування.
4.4. За згодою Страховика Договір страхування, який не набрав чинності з причин
зазначених у пункті 4.3. цих Правил, може бути поновлено, якщо сплатить неустойку, розмір
якої визначається Договором страхування, і несплачену частину страхового платежу.
Термін дії Договору страхування при цьому не продовжується. Страховик не несе
відповідальності за Договором страхування за період з моменту його припинення до
моменту його поновлення.
4.5. Якщо сума страхового платежу внесена неповністю в строки, встановлені
Договором страхування, Страховик несе часткову відповідальність на умовах, зазначених у
Договорі страхування.
5. ТЕРМІН І МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
5.1. Договір страхування вважається укладеним з моменту його підписання
Страхувальником і Страховиком.
5.2. Термін дії Договору страхування встановлюється згідно зі строками дії
письмової гарантії (договору поруки) без урахування змін та доповнень до них.
5.3. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачене Договором страхування.
5.4. Якщо це передбачено умовами Договору страхування, Договір страхування
вступає в силу з 00 годин дня, наступного за днем надходження страхового платежу на
розрахунковий рахунок чи в касу Страховика.
5.5. Дія Договору страхування закінчується в 00 годин дня, що вказаний в Договорі
страхування, як день його закінчення.
5.6. Договір страхування, укладений відповідно до цих Правил, діє на території,
зазначеній в цьому Договорі.
5.7. Відповідальність Страховика за Договором страхування закінчується при
повному виконанні боржником своїх зобов'язань перед кредитором або при повному
виконанні гарантом (поручителем) своїх зобов'язань в строки, які передбачені в письмовій
гарантії (договорі поруки).
6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
6.1. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви Страхувальника.
6.2. При укладанні договору страхування Страхувальник надає Страховику всі або
частину нижчеперелічених документів:
- нотаріально засвідчену копію письмової гарантії (договору поруки);
- офіційно засвідчені документи, які містять факт та умови існування майнових
зобов'язань сторін;
- опис товарно-матеріальних цінностей або іншого майна Страхувальника - гаранта,
які можуть стати забезпеченням права вимоги Страховика в разі настання страхового
випадку, передбаченого Договором страхування та виплати Страховиком страхового
відшкодування;
- баланс або довідку про фінансовий стан гаранта, підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою).
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6.3. Страховик на підставі поданих документів визначає розмір страхової суми,
страхового платежу та ступінь ризику. Після цього він повідомляє Страхувальника про
укладення Договору страхування з визначенням страхової суми, суми страхового платежу,
строків внесення страхового платежу, строків та форм надання звітності по виконанню умов
письмової гарантії (договору поруки) або умов майнових зобов'язань, якщо такі мають місце.
6.4. При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов'язаний повідомити
Страховика про всі відомі Страхувальнику обставини, які мають суттєве значення для
визначення ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків в разі його
настання (страхового ризику), якщо ці обставини не були відомі Страховику самостійно.
6.5. При укладанні Договору між Страхувальником та Страховиком потрібна згода
сторін з наступних суттєвих умов:
- відомості про об'єкт страхування;
- подія, на випадок настання якої здійснюється страхування (страховий випадок);
- строк дії Договору страхування та розмір страхової суми.
6.6. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим полісом,
що є формою Договору страхування.
6.7. Договір страхування, за яким проводились виплати страхового відшкодування,
зберігає чинність до закінчення терміну його дії в розмірі різниці між відповідною
страховою сумою, обумовленою Договором страхування, і виплаченою сумою страхового
відшкодування.
6.8. У разі втрати Страхувальником страхового поліса в період чинності Договору
страхування за заявою Страхувальника йому видається дублікат страхового поліса. З
моменту видачі такого дублікату загублений страховий поліс вважається недійсним і ніякі
виплати за ним не проводяться.
6.9. Страхувальник має право укласти Договір страхування на користь
Вигодонабувача. Вигодонабувач - особа, яка
має законний майновий інтерес у
застрахованих ризиках та може зазнати збитків у разі невиконання гарантом (поручителем) у
визначений в письмовій гарантії (договорі поруки) строк своїх платіжних обов'язків. В цьому
разі Страхувальник має довести Страховику наявність у Вигодонабувача законного
майнового інтересу у застрахованих ризиках.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Страхувальник має право:
- на одержання страхового відшкодування за збитки в межах страхової суми з
врахуванням конкретних умов, обумовлених Договором страхування;
- на зміну умов договору страхування (якщо в ньому не визначено інше), які
стосуються строку страхування і розміру страхової суми (в разі зміни умов письмової
гарантії або договору поруки) з відповідним перерахуванням страхового платежу; у разі
зміни умов страхування між сторонами укладається додаткова угода до Договору
страхування з відповідним страховим платежем на строк до закінчення чинності основного
Договору страхування. У цьому разі страховий внесок за неповний місяць сплачується як за
повний;
- на дострокове припинення договору страхування згідно з пунктом 9.4.7. цих
Правил.
7.2. Страхувальник зобов'язаний :
7.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі;
7.2.2. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові про
всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і
надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
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7.2.3. повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього
об'єкта страхування;
7.2.4. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку;
7.2.5. повідомити страховика про настання страхового випадку протягом трьох діб
(не рахуючи вихідних та святкових днів);
7.2.6. Договором страхування може бути передбачений також обов’язок
Страхувальника вжити всі необхідні заходи для вимагання з гаранта виконання його
обов'язків в строк, а також у разі настання страхового випадку, виконати наступні дії, а саме:
- негайно повідомити про те, що сталося, у відповідні органи;
- вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин та наслідків страхового
випадку;
- сприяти Страховику в судовій справі про відшкодування збитків по страховому
випадку;
- надати Страховику всю доступну йому інформацію і документацію, яка дозволить
йому зробити висновок щодо причин, дій і наслідків страхового випадку, характеру та
розміру заподіяного збитку;
- за вимогою Страховика забезпечити йому вільний доступ до документів, які за
інформацією Страховика, мають значення для визначення обставин, характеру і розміру
збитку;
- Страхувальник - поручитель повинен самостійно або за вимогою Страховика вжити
всіх заходів і дій, які необхідні для здійснення права вимоги до боржника, включаючи і
судове переслідування.
У Договорі страхування за згодою сторін можуть бути передбачені також інші
обов'язки Страхувальника.
7.3. Страховик має право :
7.3.1. Вимагати і перевіряти у Страхувальника будь-яку інформацію, яка має
відношення до виконання умов письмової гарантії (договору поруки), а також до виконання
умов зобов'язань гаранта (поручителя) перед Страхувальником;
7.3.2. Самостійно з'ясовувати причини і обставини страхового випадку, а також
розміри збитків.
7.4. Страховик зобов'язаний:
- ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;
- протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної
виплати страхової суми або страхового відшкодування Страхувальнику;
- при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачений договором термін. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну
виплату страхової суми (страхового відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику
неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування;
- відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;
- за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або збільшення розміру грошових зобов’язань за письмовою гарантією (порукою),
переукласти з ним договір страхування;
- тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за
винятком випадків, передбачених законодавством України.
Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
страховика.
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8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
8.1. При настанні страхового випадку Страхувальник зобов'язаний терміново, але в
будь-якому разі не пізніше ніж за 3 робочі дні, якщо інший термін не встановлено в Договорі
страхування, письмово повідомити про це Страховика.
8.2. При настанні страхового випадку, передбаченого Договором страхування,
Страхувальник зобов'язаний за власні кошти вжити розумних, ефективних та посильних
заходів в обставинах, що склалися, для зменшення можливих збитків.
8.3. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник надає Страховику всі
документи, передбачені Договором страхування, які підтверджують факт
настання
страхового випадку і розмір збитку.
8.4. В разі настання страхового випадку Страхувальник також зобов'язаний:
8.4.1. Вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин та наслідків страхового
випадку;
8.4.2. Негайно сповістити Страховика про всі вимоги, які пред'являють йому в зв'язку
із цим страховим випадком;
8.4.3. Надати Страховику всю інформацію і документацію, до якої Страхувальник має
доступ, і яка дозволить зробити висновок щодо причин і наслідків страхового випадку та
розмір заподіяного збитку.
9. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
9.1. Для виплати страхового відшкодування Страховик складає страховий акт.
Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою протягом 30-ти
робочих днів з дня отримання заяви Страхувальника та всіх необхідних документів, що
підтверджують факт настання страхового випадку. При необхідності Страховик робить запит
про відомості, які пов'язані із страховим випадком, у правоохоронні органи, медичні
установи, інші підприємства та організації, які володіють інформацією про обставини
страхового випадку, а також мають право самостійно з'ясовувати причини та обставини
страхового випадку.
9.2. Страхове відшкодування сплачується в межах страхової суми.
9.3. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з
Договором страхування на підставі заяви Страхувальника та всіх необхідних документів, що
підтверджують факт настання страхового випадку протягом п’яти банківських днів з дня
прийняття рішення про виплату. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового
відшкодування Страховик приймає в 30-ти денний термін з дня отримання заяви
Страхувальника та всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового
випадку.
У разі порушення цього терміну Страховик має сплатити Страхувальнику пеню
(штраф) в розмірі, передбаченому Договором страхування.
9.4. Договором страхування може бути передбачено, що Страховик має право
відстрочити виплату страхового відшкодування у разі, якщо:
- у нього є обгрунтовані сумніви в правомірності одержання Страхувальником
страхового відшкодування, при цьому термін прийняття рішення про виплату або відмову у
виплаті страхового відшкодування не може перевищувати трьох місяців;
- відповідними органами порушено кримінальну справу проти Страхувальника або
уповноважених ним осіб, і ведеться розслідування обставин, що привели до виникнення
збитків. В цьому разі відшкодування не виплачується до закінчення розслідування і
винесення судового рішення, яке набрало законної сили.
9.5. Збитки, що настали після закінчення терміну дії Договору страхування,
відшкодуванню не підлягають.
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9.6. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір
збитків:
-

-

документи,
що
підтверджують
невиконання
договорів,
укладених
Страхувальником та гарантом ( поручителем);
копії листів, засвідчених у встановленому порядку, між Страхувальником та
гарантом (поручителем), які мають відношення до страхового випадку;
розрахунок розміру збитків;
висновок аудитора про розмір збитку, спричиненого внаслідок настання
страхового випадку (за вимогою Страховика);
рішення суду, у разі звернення Страхувальника до суду;
довідки компетентних установ і організацій (гідрометцентру, торгівельнопромислової палати, ліквідаційної комісії, тощо), які підтверджують причини
настання страхового випадку;
документи, що підтверджують обсяг витрат Страхувальника щодо запобігання та
зменшення збитків;
інші документи, зазначені в Договорі страхування.

9.7. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:
9.7.1. Навмисні дії Страхувальника або Вигодонабувача, спрямовані на настання
страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними
громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її
меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації.
Кваліфікація дій Страхувальника або Вигодонабувача встановлюється відповідно до
чинного законодавства України;
9.7.2. Вчинення Страхувальником-громадянином або Вигодонабувачем умисного
злочину, що призвів до страхового випадку;
9.7.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт
страхування або про факт настання страхового випадку;
9.7.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку
без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
9.7.6. Інші випадки, передбачені законодавством України.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови
у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить законодавству України.
Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик приймає в 30ти денний термін з дня отримання заяви Страхувальника та всіх необхідних документів, що
підтверджують факт настання страхового випадку, про що Страховик зобов'язаний
повідомити Страхувальника у письмовій формі з мотивованим обгрунтуванням причин
відмови в п’ятиденний термін з дня прийняття рішення про відмову у виплаті страхового
відшкодування.
Рішення Страховика про відмову у виплаті страхового відшкодування може бути
оскаржене у судовому порядку.
9.8. Якщо завдані Страхувальнику збитки частково компенсовані іншими особами,
то Страховик виплачує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за
Договором страхування, і сумою, що була компенсована Страхувальнику іншими особами.
Якщо компенсація збитків іншими особами наступила після виплати страхового
відшкодування, то Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику відповідну різницю.
9.9. Якщо на момент настання страхового випадку відповідальність за Договором
була застрахована в інших страховиків, то страхове відшкодування виплачується в розмірі,
пропорційному відношенню страхової суми за укладеним Договору страхування до загальної
суми за всіма укладеними Страхувальником Договорами страхування.
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10. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
10.1. Зміна умов Договору страхування провадиться за взаємною згодою
Страхувальника і Страховика на підставі заяви однієї із сторін протягом п'яти днів з моменту
одержання заяви іншою стороною і оформлюється додатковою угодою сторін.
10.2. Якщо одна з сторін не згодна з внесенням змін в Договір страхування,
відповідно пункту 10.1. цих Правил, в п'ятиденний термін вирішується питання про дію
Договору страхування на попередніх умовах або про дострокове припинення його дії.
10.3. З моменту одержання заяви однією з сторін до моменту прийняття рішення
Договір страхування продовжує діяти на попередніх умовах.
10.4. Договір страхування припиняє свою дію за згодою сторін, а також у разі:
10.4.1. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором
терміни. При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший
(або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика
протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше
не передбачено умовами Договору;
10.4.2. Закінчення терміну дії - з дня, наступного за днем, зазначеним в страховому
полісі, як день закінчення Договору страхування;
10.4.3. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному
обсязі - з дня остаточного розрахунку;
10.4.4. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
10.4.5. Ліквідації Страхувальника - з дня, наступного за днем підписання
відповідних документів, а також у разі смерті Страхувальника – громадянина чи втрата ним
дієздатності, за винятком випадків, передбачених цивільним законодавством та Законом
України “Про страхування”.
10.4.6. При достроковому припиненні за ініціативою однієї із сторін - з дня,
наступного за датою, зазначеною в письмовому повідомленні про факт такого припинення.
Про намір достроково припинити дію Договору страхування сторони зобов'язані письмово
повідомити одна одну за тридцять календарних днів до моменту дострокового припинення
його дії.;
10.4.7. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії договору з вирахуванням витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових відшкодувань, що були
здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена
порушенням Страховиком умов Договору страхування, то Страховик повністю повертає
Страхувальнику внесені ним страхові платежі;
10.4.8. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо
вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору
страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу, виплат страхових відшкодувань, що були здійснені за
цим Договором страхування;
10.4.9. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.5. Платежі, що повертаються відповідно до умов дострокового припинення дії
Договору страхування, виплачуються Страхувальнику. Не допускається повернення коштів
готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі.
10.6. Страхувальник або може укласти (поновити) дію Договору страхування
протягом п’ятнадцяти днів з дня дострокового припинення його дії.
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В цьому випадку Договір страхування повторно вступає в силу з наступного дня
після його переукладення (відновлення) і діє до кінця терміну, зазначеного в попередньому
Договорі страхування.
10.7. Недійсність Договору страхування.
Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках,
передбачених законодавством України.
Крім того, Договір страхування вважається недійсним у випадку, коли Договір укладено
після настання страхового випадку.
10.8. В разі недійсності Договору страхування кожна із сторін зобов'язана повернути
іншій стороні всі матеріальні цінності, що вона отримала по цьому Договору, якщо інші
наслідки недійсності Договору не передбачені законодавством України.
10.9. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно з діючим
законодавством України.
11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Спори, пов’язані із страхуванням, вирішуються в порядку, встановленому чинним
законодавством України.

