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Шановні колеги, 
 

Повідомляємо Вам, що Асоціація «Страховий бізнес»підписала Правила 
співробітництва банків та страховиків, пов’язаного з кредитуванням. 

Правила співробітництва банків та страховиків, пов’язаного з 
кредитуванням, підписані 12.04.11 Українською федерацією убезпечення, Лігою 
страхових організацій України, Асоціацією «Український кредитно-банківський 
союз», ПАТ «Альфа-Банк», ЗАТ «ОТП Банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», 
ПАТ АКБ «Укрсоцбанк», АКІБ «УкрСиббанк», ЗАТ КБ «Приватбанк», ПАТ 
«Банк «Фінанси та кредит», НАСК «Оранта», ПАТ СК «Універсальна», ПАТ 
«СК «АХА Страхування», ВАТ «УСК «Дженералі Гарант», ВАТ «Українська 
пожежно-страхова компанія»,  АТ «Страхова компанія Інгосстрах» та ПрАТ «СК 
«УНІКА». 

Антимонопольним комітетом України 20 липня 2011 року надано дозвіл на 
узгоджені дії у вигляді укладення Правил співробітництва банків та страховиків, 
пов’язаного з кредитуванням, в редакції від 12.04.11 (надалі – Правила 
співробітництва), строком на 5 років. 

Правила співробітництва набули чинності з 21 липня 2011 року (пункт 4.1 
Правил співробітництва) та діють до 20 липня 2016 року включно (пункт 4.2. 
Правил співробітництва). 

Страховикам, що підписали Правила співробітництва у строк до 24 
листопада 2011 року: 

забезпечити відкрите інформування клієнтів про банки-партнери з якими 
здійснюється співпраця щодо страхування, пов’язаного з кредитуванням, та які 
включили страховика до переліку тих, що відповідають вимогам банку, зокрема, 
шляхом розміщення на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та на 
інформаційних стендах філій та відділень, через які здійснюється співпраця з 
банками (п. 3.1.1); 

встановити та оприлюднити процедуру врегулювання конфліктів з 
клієнтами, яка б забезпечувала оперативний розгляд скарг при порушенні умов 
цих Правил; 

привести договори про співробітництво з банками та договори страхування 
у відповідність до пункту 3 Правил співробітництва, у тому числі підпункту 3.3;  

з метою дотримання норм Правил співробітництва щодо умов  проведення 
спільних акцій за участю  банку та страховика розробити та впровадити  
механізми встановлення при укладенні договору страхування вартості 
страхування на весь період дії кредитного договору, зокрема, чітко визначити 



умови, за яких здійснюється перегляд вартості страхування та порядок 
розрахунку такої вартості. 

 
 
Додатки: 1) Правила співробітництва банків та страховиків, пов’язаного з 

кредитуванням; 
2) проект зразка  листа - приєднання до Правил 
співробітництва; 
3) проект регламенту інформування об’єднань при приєднанні 
до Правил співробітництва та виході з Правил співробітництва;  
4) проект процедурних правил урегулювання спорів у зв’язку 
недотриманням умов Правил співробітництва банків та 
страховиків, пов’язаного з кредитуванням. 

 
Просимо Вас ознайомитися з Правилами та при прийняті рішення про 

приєднання до Правил  надіслати лист-приєднання, засвідчений підписом 
керівника і печаткою до Асоціації «Страховий  бізнес» (E-mail: asb@nbi.ua; asb-
biloshitska@nbi.ua),  тел./факс (044)230-86-02; (044)463-73-14. 
 
 
  

З повагою, 
Генеральний директор 
Асоціації «Страховий бізнес» 

 

Л.А. Білошицька 
 

(підпис) 
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