ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

29 квітня 2022 року № 1053-22

ПОЛОЖЕННЯ
про правила страхування експортних кредитів приватного
акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство”
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України “Про
забезпечення

масштабної

експансії

експорту

товарів

(робіт,

послуг)

українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення
кредитування експорту” та інших нормативно-правових актів України.
1.2. На підставі цього Положення приватне акціонерне товариство
“Експортно-кредитне

агентство”

(далі

–

ПрАТ

“Експортно-кредитне

агентство”) укладає з юридичними особами (далі – страхувальники) договори
страхування експортних кредитів (далі – договори страхування).
1.3. Це Положення регулює загальні умови та порядок здійснення
страхування експортних кредитів. Конкретні умови страхування експортних
кредитів

визначаються

договором

страхування,

що

укладається

між

ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” і страхувальником.
1.4. Згідно з договором страхування, укладеним відповідно до цього
Положення,

ПрАТ

“Експортно-кредитне

агентство”

зобов’язується

за

визначену в договорі страхування плату (страховий платіж) у разі настання
передбаченої в договорі страхування події (страхового випадку) відшкодувати
страхувальнику заподіяні внаслідок цієї події збитки (сплатити страхове
відшкодування) у межах установленої договором страхування страхової суми.
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2. Основні терміни
У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
безпідставна відмова позичальника від сплати (погашення) кредиту –
невиконання позичальником своїх грошових зобов’язань за кредитним
договором, укладеним зі страхувальником, за відсутності при цьому будь-яких
підстав, передбачених умовами такого кредитного договору;
компетентні органи – державні органи або юридичні особи, які відповідно
до національного законодавства країни місцезнаходження такого органу
уповноважені приймати відповідні рішення або до компетенції яких належить
розгляд та вирішення окремих питань;
ліміт відповідальності – граничний розмір страхового відшкодування в
межах страхової суми, що за згодою ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” і
страхувальника може встановлюватися по кожному окремому страховому
ризику, позичальнику, ліміту заборгованості, процентам (відсоткам) тощо;
ліміт заборгованості – встановлена страхувальником гранична сума
заборгованості позичальника перед страхувальником за експортним кредитом;
ліміт

за

портфелем

–

установлений

ПрАТ

“Експортно-кредитне

агентство” максимальний (граничний) розмір загальної страхової суми за
договором страхування, що укладається на умовах страхування портфельним
методом (портфельне), який (розмір) може бути переглянутий (змінений)
ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” протягом дії договору страхування в
порядку та на умовах, передбачених договором страхування;
нормативні витрати на ведення справи – витрати ПрАТ “Експортнокредитне агентство” на укладення та обслуговування договору страхування.
Розмір таких витрат визначається ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” та
може бути вказаний у договорі страхування;
основний борг – фактична сума заборгованості позичальника за
експортним кредитом на кожну окрему дату;
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період очікування – період часу в календарних днях, зазначений у
договорі страхування, відлік якого починається з дня, наступного за днем,
передбаченим кредитним договором як день погашення основного боргу та/або
процентів (відсотків) за експортним кредитом, у випадку нездійснення
позичальником такого погашення (сплати);
період страхування – проміжок часу, протягом якого ПрАТ “Експортнокредитне агентство” несе відповідальність за відшкодування збитків за
прийнятими на страхування ризиками;
позичальник – український експортер, іноземний покупець або банк
іноземного покупця;
платоспроможність – здатність позичальника здійснювати розрахунки за
всіма видами своїх зобов’язань відповідно до умов договорів;
проценти (відсотки) за експортним кредитом – плата за користування
кредитом, яка сплачується позичальником страхувальнику в розмірі та строки,
передбачені кредитним договором;
сплачені періоди страхування – проміжки часу, визначені в договорі
страхування, укладеному з розстроченням сплати страхового платежу,
протягом яких ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” несе зобов’язання за
договором страхування за умови сплати страхувальником страхових платежів у
відповідних розмірах та в строки, визначені в договорі страхування;
страхове

відшкодування

–

страхова

виплата,

яка

здійснюється

ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” у межах страхової суми за договором
страхування (чи страхової суми, встановленої для відповідного експортного
кредиту, якщо на страхування за одним договором страхування приймається
декілька експортних кредитів) при настанні страхового випадку;
страхова сума – грошова сума, у межах якої ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство” відповідно до умов договору страхування зобов’язане здійснити
виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку;
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страхування портфельним методом (портфельне) – укладення між
ПрАТ “Експортно-кредитне

агентство”

та

страхувальником

договору

страхування, за умовами якого на страхування приймається декілька (два і
більше) однотипних експортних кредитів (портфель);
строк кредиту – період користування позичальником експортним
кредитом, який починається з дати надання експортного кредиту (дати
утворення

заборгованості

позичальника

за

експортним

кредитом)

та

закінчується в день кінцевого погашення експортного кредиту;
сума експортного кредиту – гранична сума заборгованості позичальника
за окремим експортним кредитом, що складається з ліміту заборгованості або
суми основного боргу та суми процентів (відсотків) за експортним кредитом.
Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються у
значеннях, наведених у законодавстві України.

3. Вимоги до страхувальника та позичальника
3.1. Страхувальником згідно з цим Положенням може бути банккредитор – юридична особа, яка надала або має намір надати експортний
кредит:
3.1.1. іноземному покупцю для придбання товарів (робіт, послуг)
українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору
(контракту), укладеного з українським експортером;
3.1.2. банку

іноземного

покупця

для

фінансування

поставок

українського експортера в межах виконання зовнішньоекономічного договору
(контракту);
3.1.3. українському експортеру для забезпечення поставок товарів
(робіт,

послуг)

українського

зовнішньоекономічного

договору

походження
(контракту)

відповідно
або

для

до

умов

забезпечення

виробництва таких товарів (робіт, послуг) за зовнішньоекономічним договором
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(контрактом).
3.2. ПрАТ

“Експортно-кредитне

агентство”

може

встановлювати

додаткові вимоги до страхувальника.
3.3. Позичальниками згідно з цим Положенням можуть бути виключно
особи, зазначені в підпунктах 3.1.1–3.1.3 пункту 3.1 цього Положення (далі –
позичальник).

4. Предмет договору страхування
Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що
не суперечать законодавству і пов’язані з можливими фінансовими збитками
страхувальника внаслідок повного або часткового невиконання позичальником
умов кредитного договору в частині погашення основного боргу та/або
процентів (відсотків) за експортним кредитом.

5. Страхові ризики. Страхові випадки
5.1. Страховими ризиками є випадкові та непередбачувані події, що
можуть статися протягом строку дії договору страхування та призвести до
фінансових збитків страхувальника.
5.2. Страховим випадком згідно з цим Положенням є факт фінансових
збитків, яких страхувальник зазнав у результаті повного або часткового
невиконання позичальником умов кредитного договору в частині погашення
основного боргу та/або сплати процентів (відсотків) за експортним кредитом,
якщо

платіж

не

було

здійснено

внаслідок

таких

випадкових

та

непередбачуваних подій (страхових ризиків):
5.2.1. Комерційний ризик – ризик повного або часткового невиконання
позичальником зобов’язань за кредитним договором перед страхувальником
щодо погашення основного боргу та/або процентів (відсотків) за експортним
кредитом унаслідок:
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безпідставної відмови позичальника від сплати (погашення) кредиту в
розмірах та строки, передбачені кредитним договором;
довільного розірвання зовнішньоекономічного договору (контракту) без
права на таку дію;
неплатоспроможності позичальника;
банкрутства позичальника.
5.2.2. Некомерційний

ризик

–

ризик

повного

або

часткового

невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором перед
страхувальником

щодо

погашення

основного

боргу

та/або

процентів

(відсотків), пов’язаний із:
землетрусом, повінню, ураганом чи іншим стихійним лихом природного
характеру;
промисловими аваріями внаслідок пожежі, вибуху, аварії на теплових,
водопровідних, опалювальних системах та інших об’єктах, які призвели до
надзвичайної ситуації;
запровадженням мораторію на здійснення платежів у країні іноземного
покупця, банку іноземного покупця або в країні, що бере участь у здійсненні
платежів;
унесенням змін до законодавства з питань зовнішньоекономічної
діяльності країни іноземного покупця, банку іноземного покупця, що бере
участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), які роблять
виконання такого договору (контракту) неможливим;
застосуванням ембарго на торгівлю;
невиконанням іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним
договором (контрактом) або затримкою їх виконання більше ніж на 180 (сто
вісімдесят) днів, якщо таким покупцем є держава або державний орган,
іноземний суб’єкт господарювання, виконання зобов’язань якого було
гарантовано державою;
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виникненням збройного конфлікту, веденням воєнних дій, повстанням,
революцією, масовими заворушеннями, страйками у країні іноземного покупця,
банку

іноземного

покупця,

які

роблять

виконання

такого

зовнішньоекономічного договору (контракту) неможливим;
ужиттям компетентними органами країни іноземного покупця, банку
іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні
зовнішньоекономічного

договору

(контракту),

заходів

до

примусового

вилучення майна (націоналізації, конфіскації майна, експропріації тощо);
рішенням

суду

щодо

заборони

або

обмеження

операцій,

які

унеможливлюють виконання зовнішньоекономічного договору (контракту);
іншими обставинами, визначеними Кабінетом Міністрів України.
5.3. Страховий випадок вважається таким, що настав:
за

комерційними

ризиками,

крім

ризику

неплатоспроможності

позичальника та ризику банкрутства позичальника, – після закінчення періоду
очікування;
за комерційними ризиками неплатоспроможності позичальника та
банкрутства позичальника – у день набрання чинності рішенням компетентного
органу про визнання позичальника неплатоспроможним чи банкрутом, але не
раніше закінчення періоду очікування;
за

некомерційними

ризиками,

крім

ризику

внесення

змін

до

законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності країни іноземного
покупця,

банку

іноземного

покупця,

що

бере

участь

у

виконанні

зовнішньоекономічного договору (контракту), які роблять виконання такого
договору (контракту) неможливим, – після закінчення періоду очікування;
за некомерційним ризиком унесення змін до законодавства з питань
зовнішньоекономічної діяльності країни іноземного покупця, банку іноземного
покупця, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору
(контракту), які роблять виконання такого договору (контракту) неможливим, –

8

через 90 (дев’яносто) днів з дати набрання чинності змінами до законодавства,
за умови належного вчинення в цей період усіх необхідних та можливих дій,
спрямованих на виконання зовнішньоекономічного договору (контракту).
5.4. Конкретний перелік страхових ризиків і страхових випадків
узгоджується між ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” і страхувальником під
час укладення договору страхування і зазначається в договорі страхування.

6. Порядок визначення розмірів страхових сум
6.1. Страхова сума встановлюється за згодою сторін у межах суми
ймовірних збитків страхувальника, яка визначається виходячи з розміру ліміту
заборгованості (основного боргу) та/або процентів (відсотків) за кредитом на
підставі умов кредитного договору.
6.2.

Страхова сума може встановлюватися за договором страхування в

цілому або окремо за кожним прийнятим на страхування експортним кредитом
у валюті експортного кредиту.
6.3.

Страхова сума може містити: ліміт заборгованості (основний борг);

проценти (відсотки) за кредитом, у тому числі нараховані в період очікування.
6.4.

У межах страхової суми договором страхування можуть бути

встановлені ліміти відповідальності ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” за
окремим

страховим

ризиком,

позичальником,

лімітом

заборгованості,

процентами (відсотками) тощо.
6.5.

Страхова сума після кожної виплати страхового відшкодування

зменшується на розмір такої виплати.
6.6.

Протягом строку дії договору страхування будь-який ліміт

відповідальності ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” та розмір страхової
суми можуть бути змінені за взаємною згодою сторін договору страхування, що
оформлюється письмово. Така зміна можлива тільки до настання страхового
випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.
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6.7.

Умовами договору страхування може бути передбачена франшиза –

частина збитків, що не відшкодовується ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”
згідно з договором страхування.
6.8.

Франшиза

може

бути

умовною

або

безумовною

і

може

встановлюватися у відсотках страхової суми або в грошовому виразі.
6.9.

Під час встановлення умовної франшизи ПрАТ “Експортно-

кредитне агентство” не виплачує страхове відшкодування, якщо розмір збитку в
разі настання страхового випадку не перевищує розмір франшизи, але виплачує
страхове відшкодування в повному обсязі, якщо розмір збитку перевищує
франшизу.
6.10. Під час установлення безумовної франшизи ПрАТ “Експортнокредитне агентство” у всіх випадках виплачує страхове відшкодування за
вирахуванням суми безумовної франшизи.
6.11. Укладання договорів страхування здійснюється ПрАТ “Експортнокредитне агентство” у валюті експортного кредиту.
6.12. Ліміт за портфелем, його розмір, умови, строки та порядок його
перегляду

встановлюються

ПрАТ

“Експортно-кредитне

агентство”

та

визначаються в договорі страхування.

7.

Страховий платіж та порядок його сплати

7.1. Страховий платіж обчислюється шляхом множення встановленої за
договором страхування страхової суми на ставку страхового тарифу. Розмір
страхового платежу і порядок його сплати страхувальником визначаються в
договорі страхування.
7.2. Страховий платіж за згодою ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”
та страхувальника може сплачуватися одноразово, у розстрочку (частинами)
або іншим способом, у строки та на умовах, передбачених договором
страхування.
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7.3. Якщо страхувальник сплачує страховий платіж у розстрочку, у разі
настання події, що має ознаки страхового випадку, із суми страхового
відшкодування ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” має право утримати
несплачену частину страхового платежу, якщо інше не передбачено договором
страхування.
7.4. У разі зміни суттєвих обставин договору, що мають істотне значення
для оцінки ступеня страхового ризику, ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”
має право вимагати зміни умов договору страхування та сплати додаткового
страхового платежу відповідно до розділу 10 цього Положення.
7.5. Днем сплати страхового платежу (його частини в разі розстрочки
страхового платежу) вважається день надходження грошових коштів на
розрахунковий рахунок ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”.
7.6. Страховий платіж за договором страхування визначається у валюті
страхової суми та сплачується у гривні за офіційним курсом Національного
банку України на день сплати страхового платежу (його частини в разі
розстрочки страхового платежу) страхувальником.

8. Строк та місце дії договору страхування
8.1. Договір страхування укладається на строк експортного кредиту або
на інший строк, погоджений страхувальником і ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство”.
8.2. Договір страхування набирає чинності з 00 годин 00 хвилин дня,
наступного за днем надходження страхового платежу (у разі одноразової
сплати страхового платежу) або першої частини страхового платежу (у разі
розстрочки страхового платежу) на рахунок ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство” у повному обсязі, передбаченому договором страхування. У разі
несплати страхового платежу (у разі одноразової сплати страхового платежу)
або першої частини страхового платежу (у разі розстрочки страхового платежу)
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договір страхування не набирає чинності і ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство” не несе відповідальності за договором страхування.
8.3. Договором страхування, що укладається на умовах страхування
портфельним методом, може бути передбачений інший спосіб набрання ним
чинності.
8.4. У

разі

розстрочки

страхового

платежу

строк

дії

договору

страхування поділяється на періоди страхування, а сам договір страхування діє
за наявності сплати за відповідний(-і) період(-и) страхування. Якщо черговий
страховий платіж надійшов у поточному періоді страхування, сплачений період
починається з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем закінчення
попереднього сплаченого періоду страхування.
8.5. За договором страхування, що укладається на умовах страхування
портфельним методом, період страхування встановлюється окремо щодо
кожного експортного кредиту та не може перевищувати строку дії договору
страхування. Порядок, умови визначення початку та закінчення періоду
страхування щодо кожного окремого експортного кредиту визначаються
договором страхування.
8.6. Дія договору страхування закінчується о 00 годин 00 хвилин дня,
наступного за днем, зазначеним у договорі страхування як дата закінчення
строку дії договору страхування, якщо інші обставини, передбачені цим
Положенням або договором страхування, не призвели до його дострокового
припинення. Закінчення строку дії договору страхування не звільняє
ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” від обов’язку здійснити виплату
страхового відшкодування за подією, що сталася в період страхування та згідно
з умовами договору страхування кваліфікується як страховий випадок.
8.7. У разі несплати або неповної сплати відповідної чергової частини
страхового платежу (у разі розстрочки страхового платежу) за наступний
період страхування, договір страхування автоматично припиняє свою дію
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о 24 годині 00 хвилин останнього дня сплаченого періоду страхування. При
цьому ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” звільняється від обов’язку щодо
повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування.
8.8. Місцем дії договору страхування є зазначена в ньому територія.
9. Порядок укладення договору страхування
9.1. Для укладення договору страхування страхувальник подає до
ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” письмову заяву про намір укласти
договір страхування за формою, встановленою ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство”, та надає документи, перелік та вимоги до яких визначені в такій
заяві. Після укладення договору страхування заява, додані до неї документи та
інша інформація і відомості, надані страхувальником чи від його імені,
вважаються невід’ємною частиною договору страхування.
9.2. Подання заяви про намір укласти договір страхування не зобов’язує
сторони до укладення договору страхування.
9.3.

ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” має право перевіряти

достовірність інформації, наданої страхувальником під час укладення договору
страхування та надані страхувальником документи (копії документів). При
цьому ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” має право запросити висновок
незалежного

аудитора

про

фінансовий

стан

страхувальника

та/або

позичальника.
9.4.

Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту

даних, наданих ним у заяві про намір укласти договір страхування, яка в разі
укладення договору страхування стає його невід’ємною частиною.
9.5.

У

разі

якщо

після

укладення

договору

страхування

буде

встановлено, що страхувальником надано свідомо неправдиві відомості про
предмет договору страхування, ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” може
відмовити у виплаті страхового відшкодування відповідно до цього Положення
та/або договору страхування.
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9.6.

Договір страхування укладається у письмовій формі з дотриманням

вимог Цивільного кодексу України, встановлених до письмової форми
правочину, та оформляється у паперовій формі або у формі електронного
документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про
електронні документи та електронний документообіг”, або в порядку,
передбаченому законодавством про електронну комерцію. Факт укладення
договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом,
сертифікатом).
9.7.

Умовами договору страхування може бути передбачено одночасне

страхування декількох (двох і більше) однотипних експортних кредитів
(страхування портфельним методом (портфельне)). У такому разі, крім інших
умов,

передбачених

цим

встановлювати ліміт за

Положенням,

договір

портфелем; умови,

страхування

строки

може

та порядок його

встановлення і перегляду; вимоги до застрахованих експортних кредитів,
страхувальника, позичальника; інші вимоги.

10.

Зміна суттєвих (істотних) обставин договору

10.1. Страхувальник

зобов’язаний

під

час

укладення

договору

страхування надати ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” інформацію про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня
страхового ризику, і надалі у строк та згідно з порядком, зазначеним у договорі
страхування, інформувати ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” про зміну
суттєвих (істотних) обставин договору страхування.
10.2. Суттєвими (істотними) є будь-які зміни параметрів, зазначених у
договорі страхування, а також повідомлених страхувальником під час
укладання договору страхування (у тому числі тих, що містяться в заяві про
намір укласти договір страхування та доданих до неї документах, або наданих у
відповідях на письмові запити ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”), якщо ці
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зміни можуть суттєво вплинути на збільшення страхового ризику.
10.3.

Повідомлення про зміну ступеня страхового ризику страхувальник

зобов’язаний надіслати ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” протягом
5 (п’яти) робочих днів з дати виникнення такої зміни, якщо інше не
передбачене договором страхування. У разі невиконання страхувальником
зазначеного обов’язку ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” має право
вимагати дострокового припинення дії договору страхування і відшкодування
збитків.
10.4. ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” не має права вимагати
дострокового припинення дії договору страхування, якщо обставини, що
призводять до збільшення страхового ризику, уже минули.
10.5. ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”, сповіщене про зміни
ступеня страхового ризику, передбачені договором страхування, має право
вимагати внесення відповідних змін до договору страхування та/або сплати
додаткового страхового платежу.
10.6. У разі відмови страхувальника від внесення запропонованих
ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” змін до договору страхування та/або
сплати додаткового страхового платежу договір страхування достроково
припиняє дію з дня отримання ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” такої
відмови або неотримання відповіді від страхувальника на письмову пропозицію
ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” щодо зміни умов договору страхування
та сплати страхувальником додаткового страхового платежу, надіслану
належним чином відповідно до договору страхування, у строк, зазначений у
такій пропозиції.
10.7. Договором
страхувальника

страхування

письмово

може

погоджувати

бути
з

встановлений

ПрАТ

обов’язок

“Експортно-кредитне

агентство” внесення передбачених договором страхування змін до умов
кредитного договору, на підставі якого надано застрахований експортний
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кредит.
11.

Права та обов’язки сторін

11.1. ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” має право:
вимагати у страхувальника під час укладення договору страхування всі
необхідні відомості та документи для оцінки ступеня страхового ризику;
перевіряти достовірність інформації та документів (копій документів),
наданих страхувальником під час укладення договору страхування та в ході
його виконання, самостійно або із залученням третіх (сторонніх) осіб, а також у
разі отримання копій документів від страхувальника вимагати надання
оригінальних примірників таких документів для їх звірення;
отримувати від страхувальника будь-які додаткові відомості щодо
предмета договору страхування;
відмовляти в укладенні договору страхування;
перевіряти виконання страхувальником вимог цього Положення та/або
договору страхування;
вимагати від страхувальника надання письмових пояснень, додаткових
відомостей та/або документів, необхідних для з’ясування причин та обставин
настання події, що має ознаки страхового випадку, та визначення розміру
збитку, а також вимагати належного пред’явлення претензій до позичальника
або третіх осіб;
самостійно з’ясовувати причини, обставини настання події, що має
ознаки страхового випадку, і розмір збитків, надсилати запити до компетентних
органів

та

інших

третіх

осіб

з

метою

отримання

відповідних

відомостей/висновків;
продовжити строк прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті
страхового відшкодування у випадках, передбачених цим Положенням та/або
договором страхування;
перестрахувати

частину

прийнятого

на

страхування

ризику

без
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погодження (без повідомлення) із страхувальником;
відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити розмір
суми страхового відшкодування у випадках, передбачених цим Положенням
та/або договором страхування;
за погодженням зі страхувальником уносити зміни до умов договору
страхування шляхом укладення додаткових угод;
достроково

припинити

дію

договору

страхування

в

порядку,

установленому законом, цим Положенням, умовами договору страхування
та/або законодавством;
у разі зміни ступеня страхового ризику вимагати внесення відповідних
змін до договору страхування та/або сплати додаткового страхового платежу;
у разі здійснення виплати страхового відшкодування вимагати від
страхувальника документи, необхідні ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”
для реалізації права вимоги, яке страхувальник мав до особи, відповідальної за
заподіяні збитки, у тому числі звертатися до страхувальника з вимогою
укладення договору про відступлення права вимоги;
отримувати від страхувальника інформацію щодо його діяльності на
основі окремого запиту;
вимагати повернення раніше виплаченої страхувальнику суми страхового
відшкодування у випадках, передбачених цим Положенням та/або договором
страхування;
здійснювати виїзний та/або документальний моніторинг застрахованих
експортних кредитів та кредитних договорів, якщо це передбачено договором
страхування;
самостійно (з одночасним повідомленням страхувальника) або спільно зі
страхувальником уживати заходів щодо запобігання або зменшення збитків,
завданих у разі настання події, що має ознаки страхового випадку, у тому числі,
але не обмежуючись, шляхом надсилання позичальнику письмових звернень,
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претензій (вимог) щодо погашення заборгованості тощо.
11.2. ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” зобов’язане:
ознайомити страхувальника з цим Положенням і умовами договору
страхування;
у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування на умовах, у порядку та строки, передбачені договором
страхування;
за заявою страхувальника в разі здійснення ним заходів, що зменшили
ступінь страхового ризику, внести відповідні зміни до договору страхування;
не розголошувати конфіденційну інформацію щодо діяльності та
фінансового стану страхувальника та інших осіб, яка стала відомою
ПрАТ “Експортно-кредитне

агентство”

під

час

взаємовідносин

зі

страхувальником чи з третіми особами при провадженні діяльності у сфері
страхування, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної
шкоди страхувальнику, за винятком випадків, передбачених законодавством
України.
11.3. Страхувальник має право:
отримувати

від

ПрАТ

“Експортно-кредитне

агентство”

будь-які

роз’яснення за Положенням та укладеним договором страхування;
брати участь у розслідуванні обставин настання події, що має ознаки
страхового випадку;
брати участь у розслідуванні обставин настання страхового випадку;
отримати страхове відшкодування від ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство” у разі настання страхового випадку;
ініціювати дострокове припинення дії договору страхування в порядку,
передбаченому цим Положенням, умовами договору страхування та/або
законодавством;
за погодженням із ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” уносити зміни
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до умов договору страхування шляхом укладення додаткових угод;
оскаржити

в

порядку,

передбаченому

законом,

відмову

ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” у виплаті страхового відшкодування або
розмір страхового відшкодування, виплаченого ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство”;
отримати дублікат договору страхування в разі його втрати.
11.4. Страхувальник зобов’язаний:
своєчасно вносити страхові платежі на умовах та в строки, передбачені
договором страхування;
під час укладання договору страхування надати ПрАТ “Експортнокредитне агентство” інформацію про всі відомі йому обставини, що мають
суттєве (істотне) значення для оцінки ступеня страхового ризику, та
інформувати ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” про будь-яку зміну
ступеня страхового ризику в порядку та строки, визначені договором
страхування;
повідомити ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” про всі діючі на
момент укладення договору страхування інші договори страхування щодо
предмета договору страхування та не укладати інших договорів страхування
щодо предмета договору страхування без письмової згоди ПрАТ “Експортнокредитне агентство”;
уживати заходів щодо запобігання або зменшення збитків, завданих у разі
настання події, що має ознаки страхового випадку, зокрема надсилати письмові
претензії (вимоги) щодо погашення заборгованості тощо, та виконувати
інструкції ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” (якщо ПрАТ “Експортнокредитне агентство” надало такі інструкції);
уживати всіх необхідних заходів для виключення можливості нецільового
використання експортного кредиту позичальником, якщо кредитний договір
укладено на умовах цільового використання кредиту;
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у разі пред’явлення позову до позичальника залучати ПрАТ “Експортнокредитне агентство” до участі в судовому процесі як третю особу;
повідомити ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” про настання події,
що має ознаки страхового випадку, у строк, передбачений договором
страхування;
у разі настання події, що має ознаки страхового випадку, діяти згідно з
цим Положенням та/або умовами договору страхування;
на запит ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” надавати письмові
пояснення, додаткові відомості та документи щодо заявленої події, що має
ознаки страхового випадку, необхідні ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”
для з’ясовування причин та обставин настання події, що має ознаки страхового
випадку, і розміру збитків;
письмово інформувати ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” про будьякі дії страхувальника, що вчинені або які планує він вчинити, щодо стягнення
заборгованості та зменшення або запобігання можливим збиткам;
письмово

протягом

ПрАТ “Експортно-кредитне

3

(трьох)

агентство”

про

робочих
всі

днів

платежі,

повідомляти
отримані

від

позичальника або інших третіх осіб на відшкодування збитків, що виникли
внаслідок настання події, що має ознаки страхового випадку, у тому числі про
платежі, отримані після здійснення ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”
виплати суми страхового відшкодування за договором страхування або
окремим експортним кредитом;
протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня отримання письмової вимоги
ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” повернути останньому суму отриманого
страхового відшкодування за договором страхування або окремим експортним
кредитом (його частину), у випадках, передбачених цим Положенням та
умовами договору страхування;
у разі виплати ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” суми страхового
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відшкодування забезпечити можливість реалізації ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство” права вимоги до осіб, винних у заподіянні збитків, у тому числі на
вимогу ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” укласти з останнім договір щодо
відступлення права вимоги;
протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити ПрАТ “Експортнокредитне

агентство”

страхувальника

із

про

застосування

зазначенням

інформації

заходів
про

впливу
захід,

регулятором

будь-яку

зміну

банківських реквізитів та установчих документів, реорганізацію чи ліквідацію
страхувальника та/або позичальника як юридичної особи. У разі реорганізації
страхувальника як юридичної особи обов’язки, передбачені договором
страхування, переходять до його правонаступника;
протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, коли страхувальнику стало відомо,
письмово повідомити ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” про факт
порушення кримінального провадження щодо страхувальника (посадових осіб
страхувальника) та/або позичальника щодо виданого експортного кредиту,
застрахованого за договором страхування;
якщо це передбачено договором страхування, письмово погоджувати з
ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” унесення змін до кредитного договору.
11.5. Договором страхування можуть бути передбачені також інші
(додаткові) права та обов’язки страхувальника і ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство”.
12. Дії страхувальника в разі настання події, що має ознаки
страхового випадку. Перелік документів, що підтверджують
настання страхового випадку та розмір збитків
12.1. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку,
страхувальник повинен протягом строку, зазначеного в договорі страхування,
але не менше ніж 3 (трьох) робочих днів з дня, визначеного кредитним
договором як дата погашення основного боргу та/або процентів (відсотків) за
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кредитом, повідомити ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” про настання
такої

події

шляхом

установленою

подання

письмового

ПрАТ “Експортно-кредитне

повідомлення
агентство”,

за

якщо

формою,
інше

не

передбачено договором страхування.
12.2. З моменту, коли страховий випадок згідно з пунктом 5.3 цього
Положення може бути визнаний таким, що настав, страхувальник має право
подати до ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” письмову заяву про виплату
страхового відшкодування за формою, установленою ПрАТ “Експортнокредитне агентство”, а також документи, необхідні в кожному конкретному
випадку для підтвердження настання події, що має ознаки страхового випадку,
установлення її причин та розміру завданого збитку, зокрема, такі:
свідоцтво про реєстрацію страхувальника, витяг із Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, установчі документи, свідоцтво про реєстрацію платника податку
(у випадку внесення змін до цих документів після підписання договору
страхування);
копії

документів,

страхувальника,

який

що
є

підтверджують

підписантом

заяви

повноваження
про

виплату

представника
страхового

відшкодування, діяти від його імені (за договорами страхування, укладеними
портфельним методом (портфельне), – документ, що підтверджує вказані
повноваження, подається страхувальником під час першого звернення із заявою
про виплату страхового відшкодування та в подальшому щоразу в разі внесення
змін/припинення/скасування раніше поданого документа або оформлення
нового документа тощо);
довідка щодо стану якості та суми заборгованості позичальника перед
страхувальником за застрахованим експортним кредитом;
виписки про рух коштів за рахунком (рахунками) відкритим(-и) на
підставі кредитного договору обліку кредитної заборгованості позичальника, у
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тому числі за рахунками обліку простроченої заборгованості за період
страхування;
виписки про рух коштів за рахунком (рахунками), відкритим(-и)
позичальником

на

підставі

зовнішньоекономічного(-их)

договору(-ів)

(контракту(-ів)) за період страхування (за наявності);
копію письмового пояснення позичальника про причини нездійснення
платежу за відповідним експортним кредитом, а в разі його відсутності – копії
запитів страхувальника про надання інформації, яка розкриває причини
настання події, що має ознаки страхового випадку;
копії листування страхувальника з позичальником, здійсненого в період
дії кредитного договору, у тому числі лист-повідомлення страхувальника
позичальнику про необхідність здійснити погашення експортного кредиту в
повному обсязі;
копію рішення суду в разі банкрутства позичальника;
висновки компетентних органів, незалежної експертизи (за наявності)
щодо причин та обставин події, що має ознаки страхового випадку;
копії документів, що необхідні для реалізації права вимоги до осіб,
відповідальних за заподіяні збитки (документи, що були подані позичальником
з метою отримання експортного кредиту, рішення уповноважених органів
страхувальника про видачу експортного кредиту тощо);
документи,

що

підтверджують

факт

та

розмір

отриманого

страхувальником відшкодування збитків від третіх осіб у будь-якій формі
(грошовій, у формі виконаних робіт чи зобов’язань з їх виконання, надання
послуг чи зобов’язань про їх надання тощо);
інші документи на письмову вимогу ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство”, що стосуються причин і обставин настання події, що має ознаки
страхового випадку, та розміру збитків;
інші документи, визначені умовами договору страхування.
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12.3. Усі документи, зазначені в пункті 12.2 цього Положення, надаються
страхувальником до ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” в оригіналах або
належним чином завірених копіях. Належним чином завіреною копією є копія
документа, посвідчена органом, установою чи організацією, що його видала,
або нотаріально посвідчена або посвідчена страхувальником. Усі документи
повинні бути прошиті в хронологічному порядку і згруповані в межах кожного
кредитного договору (позичальника) та належним чином завірені.
12.4. Конкретний перелік документів, що підтверджують факт настання
події, що має ознаки страхового випадку, і розмір збитків, зазначається в
договорі страхування.

13. Строк прийняття рішення про здійснення або відмову
в здійсненні страхових виплат. Порядок і умови здійснення
страхових виплат
13.1. ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” протягом 10 (десяти)
робочих днів з дня отримання від страхувальника останнього з документів,
зазначених у договорі страхування як необхідних для підтвердження настання
події, що має ознаки страхового випадку, установлення її причин та розміру
завданого збитку, якщо інший строк не передбачений у договорі страхування,
проводить розслідування та за результатами розгляду наданих страхувальником
документів приймає рішення про визнання події страховим випадком та
виплату страхового відшкодування, що оформлюється страховим актом (за
формою, визначеною ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”), або рішення про
відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування, або рішення про
продовження строку прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті
страхового відшкодування.
13.2.

ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” має право продовжити

строк прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового
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відшкодування, у разі якщо:
неможливо визначити розмір збитків або встановити причини настання
події, що має ознаки страхового випадку на підставі отриманих від
страхувальника документів або наявні мотивовані сумніви в достовірності
документів, що підтверджують настання події або розмір збитків – до моменту
остаточного з’ясування обставин і причин події що має ознаки страхового
випадку та розміру збитків (отримання додаткових документів і відповідних
висновків компетентних органів, висновків незалежної експертизи тощо), але
на строк не більше ніж 30 (тридцять) робочих днів, якщо інше не передбачено в
договорі страхування;
правоохоронними органами розпочато досудове розслідування (порушено
кримінальне

провадження)

відносно

страхувальника

(посадових

осіб

страхувальника) та/або позичальника щодо виданого експортного кредиту,
застрахованого за договором страхування – до закриття кримінального
провадження або прийняття рішення суду у справі.
13.3.

Рішення ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” про відмову у

здійсненні виплати страхового відшкодування або про продовження строку
прийняття

рішення

обґрунтуванням

оформлюється

підстав

прийняття

письмово
відповідного

в

довільній
рішення

та

формі

із

протягом

10 (десяти) робочих днів від дня прийняття такого рішення надсилається
страхувальнику.
13.4.

Рішення ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” про визнання

події страховим випадком та виплату страхового відшкодування оформлюється
страховим актом за формою, визначеною ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство” на підставі наданих страхувальником документів.
13.5.

Виплата страхового відшкодування страхувальнику здійснюється

ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” згідно з договором страхування на
підставі заяви страхувальника про виплату страхового відшкодування і
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страхового акта протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття відповідного
рішення (оформлення страхового акта) безготівковим перерахуванням на
банківський рахунок страхувальника.
13.6.

Датою здійснення виплати страхового відшкодування вважається

дата списання коштів з поточного рахунку ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство”.
13.7.

ПрАТ

“Експортно-кредитне

агентство”

несе

майнову

відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування
з вини останнього шляхом сплати страхувальнику пені в розмірі 0,01 % суми
несвоєчасно

сплаченого

страхового

відшкодування

за

кожний

день

прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку
України, що діяла на момент прострочення платежу.
13.8.

Розмір страхового відшкодування визначається у валюті страхової

суми. Виплата страхового відшкодування здійснюється ПрАТ “Експортнокредитне агентство” у гривні за офіційним курсом Національного банку
України на день виплати.
13.9.

У разі настання страхового випадку ПрАТ “Експортно-кредитне

агентство” відшкодовує в межах страхової суми, встановленої за відповідним
застрахованим експортним кредитом, збитки, яких зазнав страхувальник
унаслідок

настання

страхового

ПрАТ “Експортно-кредитне

випадку.

агентство”

на

Розмір

збитків

підставі

визначається

документів,

що

підтверджують понесені страхувальником фінансові збитки внаслідок настання
страхового випадку.
13.10. Виплата

страхового

відшкодування

здійснюється

ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” у розмірі, визначеному згідно з умовами
договору страхування, але не більше розміру страхової суми за кожним
окремим

застрахованим

експортним

кредитом

(ліміту

відповідальності

ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” за окремим страховим випадком/
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ризиком), зазначеної в договорі страхування, з урахуванням франшизи,
зазначеної в договорі страхування.
13.11. Сума страхового відшкодування зменшується на розмір платежів,
отриманих страхувальником від позичальника або інших третіх осіб на
відшкодування збитків, що виникли внаслідок настання страхового випадку.
13.12. Якщо суми, зазначені в пункті 13.11 цього Положення, будуть
отримані

страхувальником

після

виплати

ПрАТ

“Експортно-кредитне

агентство” страхового відшкодування, страхувальник зобов’язаний письмово
протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство” про такі платежі та в цей же строк повернути ПрАТ “Експортнокредитне агентство” суму отриманого страхового відшкодування (або його
частину, що дорівнює сумі, отриманій страхувальником від позичальника або
інших третіх осіб у рахунок погашення заборгованості за кредитним
договором).
13.13. Якщо

умовами

договору

страхування

передбачена

сплата

страхового платежу частинами, ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” має
право зменшити суму страхового відшкодування на розмір несплаченої
страхувальником на дату розрахунку суми страхового відшкодування частини
страхового платежу.
13.14. Страхова сума (ліміт відповідальності), зазначена в договорі
страхування, після кожної виплати страхового відшкодування зменшується на
розмір такої виплати.
13.15. Загальна сума виплат страхового відшкодування за одним або
декількома страховими випадками не може перевищувати страхової суми за
кожним окремим експортним кредитом, установленої договором страхування.
13.16. До

ПрАТ

“Експортно-кредитне

агентство”,

яке

виплатило

страхове відшкодування за договором страхування, у разі настання страхового
випадку,

у

межах

фактичних

затрат

переходить

право

вимоги,

яке
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страхувальник має до осіб, відповідальних за заподіяні збитки. Страхувальник
зобов’язаний передати ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” усі документи і
докази, надати всю інформацію та здійснити всі необхідні заходи для
забезпечення реалізації ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” права вимоги.
Страхувальник на вимогу ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” повинен
укласти з останнім договір про відступлення права вимоги.
13.17. Якщо

здійснення

ПрАТ “Експортно-кредитне

права

агентство”

вимоги,
після

що

перейшло

виплати

до

страхового

відшкодування, стало неможливим через дії (бездіяльність) страхувальника,
ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” має право вимагати повернення раніше
виплаченої страхувальнику суми страхового відшкодування, а страхувальник
зобов’язаний повернути таку суму протягом 3 (трьох) календарних днів з дня
отримання письмової вимоги ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”.
13.18. Страхувальник

зобов’язаний

повернути

суму

виплаченого

страхового відшкодування протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня
отримання письмової вимоги ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” в разі,
якщо працівників (учасників, засновників, власників майна) страхувальника і
(або) осіб, які діють від імені страхувальника на підставі довіреності, визнано
судом винними в скоєнні злочину, пов’язаного з порушенням законодавства
про боротьбу з корупцією, або визнано винними у скоєнні іншого злочину,
який став причиною заподіяння збитків страхувальнику з експортного кредиту.

14.

Виключення із страхових випадків і обмеження страхування

14.1. Не є страховим випадком виникнення збитків у страхувальника у
зв’язку або внаслідок:
зміни умов кредитного договору без згоди ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство”;
нездійснення страхувальником контролю за цільовим використанням
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експортного кредиту, якщо кредитний договір укладено за умови цільового
використання кредиту;
порушення або невиконання страхувальником умов кредитного договору;
визнання недійсним у судовому порядку кредитного договору або
окремих його пунктів, у тому числі з підстав невідповідності вимогам законів
України або міжнародних договорів України;
спрямування страхувальником коштів, що надходять від позичальника на
погашення основного боргу та/або процентів (відсотків) за експортним
кредитом, не на погашення в установленому кредитним договором порядку
заборгованості з експортного кредиту, а на інші цілі, не пов’язані з погашенням
цього кредиту;
дій або бездіяльності страхувальника, учинених з порушенням норм
законодавства (у тому числі укладання угод, що не відповідають вимогам
законодавства), якщо в судовому порядку встановлено, що ці дії призвели до
непогашення експортного кредиту або мали за мету непогашення експортного
кредиту;
дій або бездіяльності працівників (учасників, засновників, власників
майна) страхувальника та (або) осіб, які діють від імені страхувальника на
підставі довіреностей, укладених з порушенням норм законодавства, якщо в
судовому порядку встановлено, що ці дії призвели до непогашення експортного
кредиту та настання страхового випадку.
14.2. Якщо

інше

не

передбачено

договором

страхування,

не

відшкодовуються збитки, що сталися внаслідок:
протиправних дій терористичного спрямування (терористичних актів);
впливу ядерної енергії в будь-якій формі, радіації або радіоактивного
забруднення;
дії хімічної, біологічної, біохімічної або електромагнітної зброї.
14.3. ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” не відшкодовує збитки
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страхувальника у вигляді:
будь-яких штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені), якщо інше не
передбачено договором страхування;
втрат унаслідок інфляції, зміни в курсах валют, якщо інше не
передбачено договором страхування;
матеріальної компенсації моральної шкоди за приниження ділової
репутації.
14.4. Договором страхування можуть бути передбачені також інші
(додаткові) виключення та обмеження страхування, що не суперечать
законодавству і цьому Положенню.

15.

Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

15.1. Причинами відмови у виплаті страхового відшкодування є:
повідомлення або надання страхувальником до ПрАТ “Експортнокредитне агентство” завідомо неправдивих відомостей під час укладення
договору страхування та/або в ході його виконання;
навмисні дії страхувальника, працівників (посадових осіб, власників,
засновників, учасників) страхувальника, якщо вони були спрямовані на
настання страхового випадку, крім дій, пов’язаних із виконанням ними
громадянського чи службового обов’язку, учинених у стані необхідної оборони
(без перевищення її меж), або щодо захисту майна, життя, здоров’я, честі,
гідності та ділової репутації;
учинення страхувальником, працівниками страхувальника умисного
злочину, що призвів до настання страхового випадку;
подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку;
одержання

страхувальником

повного

відшкодування

збитків

договором страхування від позичальника та/або іншої третьої особи;

за
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навмисне невжиття страхувальником розумних і доступних йому заходів
щодо запобігання або зменшення можливих збитків;
несвоєчасне повідомлення страхувальником без поважних на це причин
про настання події, що має ознаки страхового випадку, або створення
ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
відмова страхувальника від грошових претензій та свого права вимоги до
особи, відповідальної за збитки, або в разі, якщо здійснення цього права стало
неможливим з вини страхувальника;
інші випадки, передбачені законодавством.
15.2. Договором страхування можуть бути передбачені також інші
(додаткові)

підстави

для

відмови

у

здійсненні

виплати

страхового

відшкодування, якщо це не суперечить законодавству.
15.3. Відмова

ПрАТ

“Експортно-кредитне

агентство”

у

виплаті

страхового відшкодування та розмір відшкодування можуть бути оскаржені
страхувальником у судовому порядку.

16.

Умови припинення договору страхування

16.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за
згодою сторін, а також у разі:
закінчення строку дії договору страхування;
виконання ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” зобов’язань перед
страхувальником у повному обсязі;
виконання позичальником зобов’язань щодо погашення основного боргу
та/або сплати процентів (відсотків) за застрахованим експортним кредитом
перед страхувальником у повному обсязі;
ліквідації страхувальника;
ліквідації

ПрАТ

“Експортно-кредитне

агентство”

у

порядку,
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установленому законодавством України;
набуття законної сили судовим рішенням про визнання договору
страхування недійсним;
відмови страхувальника від внесення запропонованих ПрАТ “Експортнокредитне агентство” змін до договору страхування та/або сплати додаткового
страхового платежу згідно з пунктом 10.5 цього Положення;
в

інших

випадках,

передбачених

цим

Положенням,

договором

страхування або законодавством України.
16.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за
вимогою страхувальника або ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”, якщо це
передбачено умовами договору страхування.
16.3. Про намір достроково припинити дію договору страхування будьяка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 (тридцять)
календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним
не передбачено.
16.4. У разі дострокового припинення дії договору страхування за
вимогою страхувальника або з підстав, зазначених у пункті 10.6 цього
Положення, ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” повертає страхувальнику
страхові платежі за період, що залишився до дати закінчення строку дії
договору страхування, з відрахуванням нормативу витрат на ведення справи,
визначених під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат
страхового відшкодування, що були здійснені за договором страхування. У разі
якщо

вимога

страхування

страхувальника

зумовлена

ПрАТ “Експортно-кредитне

порушенням
агентство”,

умов

договору

останній

повертає

страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
16.5. У разі дострокового припинення дії договору страхування за
вимогою ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”, крім припинення з підстави,
передбаченої пунктом 10.2 цього Положення, страхувальнику повертаються
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повністю сплачені ним страхові платежі.
16.6.

У разі дострокового припинення дії договору страхування з

підстави, передбаченої пунктом 10.5 цього Положення, страховий платіж,
сплачений страхувальником до дня розірвання договору, поверненню не
підлягає.
16.7. У разі якщо вимога ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”
зумовлена порушенням страхувальником умов договору страхування, крім
припинення з підстави, передбаченої пунктом 10.5 цього Положення,
ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” повертає страхувальнику страхові
платежі за період, що залишився до закінчення строку дії договору
страхування, з вирахуванням нормативу витрат на ведення справи, визначених
під час розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового
відшкодування, що були здійснені за договором страхування.
16.8. У разі реорганізації страхувальника в період дії договору
страхування права та обов’язки за укладеним з ним договором страхування
переходять до його правонаступника.
16.9. Про

майбутню

ліквідацію

або

реорганізацію

страхувальник

зобов’язаний попередньо за 30 (тридцять) календарних днів письмово
повідомити ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”.
16.10. Договір

страхування

визнається

недійсним

у

випадках,

установлених законодавством України.

17.

Порядок вирішення спорів

17.1. Усі спори за договором страхування розв’язуються шляхом
переговорів.
17.2. У разі недосягнення згоди спори передаються на розгляд до суду в
порядку, передбаченому законодавством України.
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18.

Особливі умови

18.1. Умови цього Положення, у тому числі не включені до тексту
договору страхування, але такі, що не суперечать умовам договору
страхування, обов’язкові для страхувальника та ПрАТ “Експортно-кредитне
агентство”.
18.2. Окремі умови цього Положення можуть бути змінені, виключені
або доповнені умовами, іншими ніж передбачені цим Положенням, за
погодженням між страхувальником та ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”,
ураховуючи конкретні умови страхування під час укладання договору
страхування, у разі, якщо такі зміни не суперечать законодавству України та
цьому Положенню.
18.3. Усі зміни та доповнення до договору страхування оформлюються
письмово у вигляді додаткових угод до договору страхування, які після
підписання сторонами стають його невід’ємною частиною.
18.4. Слова, використані в однині, у тій мірі, що дозволяється
контекстом, означають також слова у множині та навпаки.
18.5. Усі документи, що викладені іноземною мовою та подаються
страхувальником до ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” під час укладання
договору страхування або в ході його виконання, повинні бути перекладені
українською мовою.
___________________________

