
ПРОЕКТ 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від «___» __________ 2019 р. N ______ 

 

Правила здійснення діяльності приватного акціонерного товариства 

«Експортно-кредитне агентство» зі страхування від комерційних та 

некомерційних ризиків, а також перестрахування 

 

1. Загальні положення  

1.1. Ці Правила здійснення діяльності приватного акціонерного 

товариства «Експортно-кредитне агентство» (далі – ПрАТ «Експортно-

кредитне агентство») зі страхування від комерційних та некомерційних 

ризиків, а також перестрахування визначають:  

1.1.1. вимоги до правил страхування, включаючи вимоги до сторін 

договору страхування, об'єктів (предметів) страхування, страхових сум, 

страхових премій (платежів), страхових тарифів, страхових ризиків, 

страхових випадків, порядку укладення і виконання договорів страхування;  

1.1.2. вимоги до забезпечення фінансової стійкості ПрАТ 

«Експортно-кредитне агентство», включаючи систему управління ризиками, 

формування та використання страхових резервів, інших фондів та резервів;  

1.1.3. вимоги до діяльності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» 

у зв'язку з наданням йому державної підтримки відповідно до бюджетного 

законодавства, у тому числі у вигляді кредитів з державного бюджету та 

державних гарантій; 

1.1.4. порядок та форми контролю за діяльністю ПрАТ 

«Експортно-кредитне агентство». 

 

2. Вимоги до правил страхування 

2.1. ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» здійснює страхування на 

підставі договору страхування, загальні умови та порядок укладення, 

виконання та припинення дії якого визначаються правилами страхування. 

Договір страхування може становити виключення з умов страхування, 

визначених правилами страхування.  

2.2. Правила страхування погоджуються правлінням для кожного виду 

страхової діяльності окремо і затверджуються головою правління. 

2.3. Правила страхування повинні містити:  

2.3.1. вимоги до сторін договору страхування; 

2.3.2. предмет договору страхування; 

2.3.3. страхові ризики та страхові випадки;  

2.3.4. порядок визначення розмірів страхових сум;  

2.3.5. страховий платіж та порядок його сплати; 

2.3.6. строк та місце дії договору страхування;  

2.3.7. порядок укладення договору страхування;  



2.3.8. зміна суттєвих обставин договору; 

2.3.9. права та обов'язки сторін;  

2.3.10. дії страхувальника у разі настання події, що має ознаки 

страхового випадку; 

2.3.11. перелік документів, що підтверджують настання страхового 

випадку та розмір збитків;  

2.3.12. строк прийняття рішення про здійснення або відмову в 

здійсненні страхових виплат;  

2.3.13. порядок і умови здійснення страхових виплат;  

2.3.14. виключення із страхових випадків і обмеження страхування;   

2.3.15. причини відмови у виплаті страхового відшкодування;  

2.3.16. умови припинення договору страхування;  

2.3.17. порядок вирішення спорів;  

2.3.18. особливі умови.  

2.4. За договором страхування одна сторона (страховик – ПрАТ 

«Експортно-кредитне агентство») зобов'язується у разі настання певної події 

(страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій 

особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а 

страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати 

інші умови договору. 

2.5. Страхувальниками визнаються юридичні особи або фізичні особи-

підприємці, які уклали з ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» договір 

страхування.  

2.6. Предметом (об’єктом страхування) договору страхування є майнові 

інтереси, що не суперечать закону і пов'язані з можливими фінансовими 

збитками (втратами, неплатежами) пов’язані з виконання 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

2.7. Страхова сума (ліміт відповідальності) – грошова сума, в межах 

якої ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», відповідно до умов договору 

страхування, зобов’язаний провести страхову виплату у разі настання 

страхового випадку.  

2.8. Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому 

випадку, групі страхових випадків, договору страхування у цілому.  

2.9. Страхова премія (платіж) – плата за страхування, яку 

страхувальник зобов'язаний внести ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» 

згідно з договором страхування.  

2.10. Укладення договорів страхування здійснюється ПрАТ «Експортно-

кредитне агентство» у валюті зовнішньоекономічного договору (контракту) 

або експортного кредиту, у тому числі розрахунок та сплата страхової премії 

(платежу) і страхової виплати (страхового відшкодування).  

2.11. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової 

суми за визначений період страхування. 

2.12. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань затверджує 

положення про страхові тарифи. 



2.13. Базові страхові тарифи на страхування встановлюються ПрАТ 

«Експортно-кредитне агентство» з урахуванням політичного ризику країни 

місцезнаходження контрагента страхувальника. Диференціація держав за 

рівнем політичного ризику здійснюється з урахуванням інформації, що 

надається Організацією з економічного співробітництва та розвитку і 

Міжнародним союзом страховиків кредитів та інвестицій (Бернський союз). 

2.14. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться 

страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. 

2.15. Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування 

або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок ПрАТ 

«Експортно-кредитне агентство» здійснити страхову виплату (виплату 

страхового відшкодування) страхувальнику або іншій третій особі.  

2.16. З метою укладення договору страхування страхувальник подає 

ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» письмову заяву за формою, 

встановленою ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», а також документи 

згідно переліку, визначеного відповідними правилами страхування. 

Страхувальник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, 

наданих з метою укладення договору страхування.  

2.17. Вимоги до сторін договору страхування, об'єктів страхування 

(предмету договору страхування), страхових сум, страхових премій 

(платежів), страхових тарифів, страхових ризиків, страхових випадків, 

порядку укладення і виконання договорів страхування визначаються 

окремими правилами страхування відповідно до виду страхової діяльності 

ПрАТ «Експортно-кредитне агентство».  

 

3. Система управління ризиками 

3.1. З метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, 

зменшення вразливості до них ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» 

запроваджує систему управління ризиками, що включає стратегію 

управління ризиками та політику управління ризиками. 

3.2. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань затверджує 

стратегію управління ризиками, політику управління ризиками, процедури 

управління ними, а також перелік ризиків, їх граничні розміри.  

3.3. Для забезпечення фінансової стійкості ПрАТ «Експортно-кредитне 

агентство» створює підрозділ з управління ризиками, підзвітний наглядовій 

раді. 

3.4. Повноваження підрозділу з управління ризиками та порядок його 

діяльності визначаються положенням про нього, що затверджується 

наглядовою радою. 

3.5. Наглядова рада призначає керівника підрозділу з питань управління 

ризиками. 

 

4. Формування та використання страхових резервів, інших фондів та 

резервів 



4.1. Для забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового 

відшкодування залежно від видів страхової діяльності ПрАТ «Експортно-

кредитне агентство» формує страхові резерви. 

4.2. Кошти страхових резервів використовуються виключно для 

здійснення ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» страхових виплат, 

пов’язаних з виконанням своїх зобов’язань. 

4.3. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань затверджує 

положення про склад страхових резервів та правила формування та 

використання страхових резервів .  

 

5. Вимоги до діяльності ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» у 

зв’язку з наданням йому державної підтримки відповідно до 

бюджетного законодавства, у тому числі у вигляді кредитів з 

державного бюджету та державних гарантій 

5.1. Договір страхування експортних кредитів, інвестицій та 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) від комерційних та 

некомерційних ризиків за підтримки держави укладається сторонами за 

погодженням з наглядовою радою, якщо відповідальність за ним перевищує 

10 відсотків власного капіталу ПрАТ «Експортно-кредитне агентство». 

5.2. Страхова виплата за договором страхування сплачується за рахунок 

страхових резервів, власного капіталу та компенсацій перестраховиків згідно 

з укладеними договорами перестрахування. 

5.3. Для здійснення страхової виплати за підтримки держави за 

договором страхування комерційних та некомерційних ризиків, що 

перевищує 10 відсотків власного капіталу ПрАТ «Експортно-кредитне 

агентство», можуть надаватися кредити з державного бюджету. Порядок та 

умови надання таких кредитів встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

 

6. Порядок та форми контролю за діяльністю ПрАТ «Експортно-

кредитне агентство» 

6.1. ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» здійснює свою діяльність та 

публічно висвітлює її у спосіб, який дозволяє громадськості здійснювати 

моніторинг її діяльності, а українським експортерам дізнаватися про 

виконувані ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» функції. 

6.2. ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» та уповноважений Кабінетом 

Міністрів України орган управління корпоративними правами держави на 

своїх офіційних веб-сайтах щоквартально оприлюднюють інформацію про 

всі укладені ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» угоди щодо страхування, 

перестрахування, гарантування, компенсації відсоткової ставки за 

експортними кредитами із зазначенням контрагентів та сум відповідних угод. 

6.3. ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» щорічно готує та 

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіт про результати діяльності. 

6.4. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ПрАТ 

«Експортно-кредитне агентство» загальні збори акціонерів обирають 



ревізійну комісію ПрАТ «Експортно-кредитне агентство». Ревізійна комісія 

підзвітна загальним зборам акціонерів та наглядовій раді. 

6.5. Порядок формування ревізійної комісії, її кількісний склад, а також 

вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у 

Положенні про ревізійну комісію. 

6.6. Річна фінансова звітність ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» 

підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором, який визначається 

відповідно до законодавства України та статуту ПрАТ «Експортно-кредитне 

агентство». 

 

7. Здійснення діяльності з перестрахування 

7.1. Якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування 

перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і сформованих 

вільних резервів та страхових резервів, ПрАТ «Експортно-кредитне 

агентство» зобов'язане укласти договір перестрахування або отримати 

державну гарантію для забезпечення виконання боргових зобов’язань та 

таким договором страхування. 

7.2. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань затверджує 

положення про правила перестрахування. 

 

8. Інше 

8.1. Все, що не передбачено в цих Правилах і Договором страхування, 

регулюється відповідно до чинного законодавства. 

8.2. Інші терміни, ніж зазначені у розділі 2 цих Правил, застосовуються у 

значеннях, наведених у законодавстві та міжнародних договорах України. 

8.3. У разі якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого 

надана Верховною Радою України, визначено інші правила, ніж ті, що 

передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору. 

 

 


