Внести до Правил добровільного страхування фінансових ризиків № 18, затверджених
Рішенням Правління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Еталон"
24 листопада 2009 року (надалі – Правила) зміни, а саме:
1. Пункт 2.1. пункту 2 Правил викласти в новій редакції:
"2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов’язані з фінансовими (матеріальними) збитками внаслідок порушення договірних
зобов’язань перед Страхувальником або подій, передбачених у договорі страхування."
2. Пункт 1.6. пункту 1 Правил викласти в новій редакції:
"1.6. Добровільне страхування фінансових ризиків передбачає обов’язок Страховика за
встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову
премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору
страхування шляхом відшкодування Страхувальнику або іншій особі, визначеній
Страхувальником у договорі страхування (Вигодонабувачу), збитку, понесеного внаслідок
перерви в господарській діяльності, порушення договірних зобов’язань (невиконання або
неналежне виконання контрагентом договірних зобов’язань перед Страхувальником),
крім відшкодування збитків, передбачених страхуванням кредитів, інвестицій, судових
витрат та страхуванням відповідальності власників транспортних засобів (включаючи
відповідальність перевізника)."
3. Пункт 20 Правил викласти в новій редакції:
"20. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТРАХОВОГО ТАРИФУ
Страховий тариф визначається за таблицею 1 та розраховується за формулою:
СТ = БТ × Кі × Кt
де:

СТ – страховий тариф за договором страхування;
БТ – базовий страховий тариф;
Кі – коригуючий коефіцієнт за договором страхування;
Кt – коефіцієнт короткостроковості.

1. Базовий страховий тариф (БТ) зазначається у відсотках для строку страхування
1 (один) рік наведено у таблиці 1.
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№
з/п

Страхові ризики

1. Невиконання / неналежне виконання Контрагентом фінансових та інших
зобов’язань за Контрактом
2. Недотримання Контрагентом передбачених Контрактами строків
поставки товару, продукції, сировини тощо
3. Невиконання / ненадання Контрагентом в строк, обумовлений
Контрактом, робіт / послуг
4. Неповернення Контрагентом здійснених Страхувальником авансових
платежів за непоставлені товари та/або за ненадані послуги в обумовлені
Контрактом строки
5. Банкрутство Контрагента Страхувальника – юридичної особи або смерть
Контрагента Страхувальника – фізичної особи та/або виконання рішення
суду про стягнення боргу з Контрагента на користь Страхувальника не в
повному обсязі
6. Невиконання, неналежного виконання банківською установою своїх
зобов’язань перед Контрагентом Страхувальника внаслідок її
банкрутства, що спричинило за собою невиконання/ неналежне
виконання Контрагентом фінансових та інших зобов’язань за Контрактом
7. Поломка, збій в роботі банкоматів, комп’ютерного та іншого обладнання,
яке використовується Страхувальником для автоматизованого
обслуговування платіжних карток, торгівельних мереж тощо
8. Незаконні транзакції (протиправне використання власниками банківських
пластикових карток або третіми особами підроблених, викрадених,
загублених банківських пластикових карток емітованих
Страхувальником – банківською установою)
9. Помилки, недотримання касирами підприємств та пунктів видачі готівки,
що входять до еквайрингової мережі Страхувальника – банківської
установи або його агента, правил прийому до оплати платіжних карток
відповідних платіжних систем, через що транзакцію оскаржено банкомемітентом або відповідною платіжною системою
10. Списання платіжними системами зі Страхувальника штрафів за
перевищення встановленого рівня шахрайських транзакцій в
еквайринговій мережі Страхувальника, його агентів та афілійованих
членів платіжних систем, що підтримуються Страхувальником
11. Повне або часткове припинення діяльності Страхувальника через
пошкодження та/або знищення його майна
12. Анулювання Страхувальником подорожі
13. Здійснення непередбачуваних витрат під час подорожі
14. Обмеження або втрата (позбавлення) права власності
15. Неповернення грошових коштів, інвестованих у будівництво, та
неможливість реєстрації права власності
16. Інші ймовірні та випадкові події, що передбачені договором страхування
та можуть спричинити фінансові втрати, збитки, додаткові витрати тощо,
та які відповідають предмету договору страхування за цими Правилами

Таблиця 1
Річний
страховий
тариф, %
4,00
3,50
3,00
3,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,50

2,50

1,00
2,00
1,00
2,00
3,00
3,00
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2. залежності від предмету договору страхування, прийнятого на страхування, обраних
страхових ризиків, страхових сум, розміру франшизи та інших чинників, що впливають на
ступінь страхового ризику застосовуються коригуючі коефіцієнти ризику (Кі) в діапазоні від
0,01 до 10,00.
3. За договором страхування, укладеним на строк менше одного року, розмір
страхового платежу визначається як добуток річного страхового платежу на коефіцієнт
короткостроковості (Кt) залежно від строку дії договору страхування.
Строк дії договору
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
страхування, місяців
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
Коригуючий коефіцієнт
4. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за
згодою сторін.
5. Норматив витрат на ведення справи становить не більше 65% від страхового
тарифу."
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