
 

Правила співпраці АТ «КРЕДИТВЕСТБАНКУ» з страховими 

компаніями 

Банк співпрацює з страховими компаніями в частині страхування майна, що  приймається  

Банком  як  забезпечення  за  кредитними  договорами  за наступними правилами: 

 Банк  співпрацює  з  тими  страховими  компаніями,  що акредитовані Банком та не 

тільки; 

 Договори  страхування  заставного  майна  повинні  відповідати мінімальним 

вимогам до договорів страхування, зокрема мінімальному переліку ризиків, від яких 

повинен бути застрахований кожний із видів забезпечення відповідно до 

законодавства України. 

 

ЕТАПИ ТА ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ СТРАХОВИКА 

Основні етапи процесу акредитації Страховика 

 Попередній етап – накопичення даних – служби Банку збирають заявки від 

Страховика на акредитацію, перевірка повноти пакету документів, формування та 

відправлення відповідних пакетів документів на структурні підрозділи Банку 

(Управління безпеки, Юридичне управління, Департамент Управління Ризиками) 

для подальшого опрацювання; 

 Підготовчий етап – Департамент Управління Ризиками здійснює обробку 

статистичної звітності, формування експертного висновку на основі отриманих 

результатів - побудова структурованої статистичної звітності, аналіз динаміки змін 

фінансового стану та балансу Страховика, структурний аналіз Балансу та Звіту про 

фінансовий результат; аналіз фінансового стану та якісних факторів ризику 

діяльності; виявлення основних джерел фінансування діяльності Страховика та 

напрямків їх вкладення; виявлення ризикових позицій у балансі та/або у його 

динаміці; аналіз кожного показника окремо та у зв’язку з іншими; виявлення 

стабільних показників, показників із позитивною динамікою та негативною 

динамікою; прогнозування руху основних показників, аналіз отриманих результатів 

на предмет відповідності діючим нормативно-правовим актам України в сфері 

страхування. Проведення Юридичним управлінням Банку правової експертизи 

статутних документів Страховика та перевірки обсягу повноважень особи, яка буде 

підписувати Договір з Банком згідно вимог розділу 4 цього Положення, перевірка 

Страховика та надання висновку за результатами перевірки Управлінням безпеки, у 

разі необхідності, формування запиту на витребування додаткових документів 

та/або інформації; 

 Прийняття рішення – підтвердження акредитації або відмова у співробітництві – 

Казначейство консолідує висновки структурних підрозділів Банку, готує службову 

записку та направляє їх на розгляд до Кредитного Комітету Банку. Кредитний 

Комітет Банку приймає рішення про акредитацію та узгодження додаткових умов 

співробітництва (необхідність розміщення депозиту та його суму, обмеження 

страхової суми, обмеження по економічній сфері діяльності Страхувальника – 

клієнта Банку) або відмовляє в акредитації. В разі проведення повторної акредитації 

Кредитний Комітет приймає рішення про продовження, відновлення, призупинення 

або припинення акредитації. Інформування Страховика про прийняте рішення та 

умови співробітництва. 



 Заключний етап - підписання Договору – Казначейство на підставі позитивного 

рішення Кредитного Комітету, враховуючи, за наявності, додаткові умови, формує 

та узгоджує з Юридичним управлінням та, за необхідності, Страховиком текст 

Договору(ів), отримання від Страховика довіреностей на уповноважених 

співробітників Банку для представництва інтересів Страховика при укладенні 

договорів страхування зі Страхувальниками. Після підписання Договору(ів), 

отримання довіреностей від Страховика та виконання всіх умов Банку, Страховик 

вноситься до переліку рекомендованих до співробітництва страхових компаній для 

клієнтів Банку. 

 Етап супроводження – Відповідальна служба здійснює контроль за виконанням умов 

Договору(ів). Казначейство, за необхідності, ініціює процес повторної акредитації 

вразі необхідності, інформує керівний орган Страховика та/або керівництво Банку в 

разі виникнення будь-яких змін у співробітництві, ініціює процес призупинення 

та/або припинення акредитації Страховика в разі невідповідності вимогам. 

 

 

Перелік вимог Банку до Страхових компаній АТ «Кредитвест Банк» 

1.Строк функціонування Страхової компанії на страховому ринку України не менший, ніж 

2 роки (не стосується компаній, що знаходиться у власності міжнародних страхових груп, 

що мають інвестиційний рейтинг провідних міжнародних рейтингових агентств). 

2.Наявність відділень/філій Страхової компанії або його представників в регіональних 

центрах, де присутній Банк (за винятком компаній, що здійснюють діяльність по 

страхуванню життя); 

3.Наявність цілодобової служби підтримки клієнтів-страхувальників (контакт-центр, call-

центр тощо). 

4.Наявність ліцензій на здійснення страхування за видами страхування, за якими 

пропонується співпраця. 

5.Відсутні протягом останнього календарного року випадки необґрунтованого затягування 

термінів виплат страхових відшкодування клієнтам. 

6.Відсутність негативного досвіду роботи Банку з Страховою компанією (порушення умов 

Договорів страхування, відмови в односторонньому порядку від взятих на себе 

зобов’язань за Договорами страхування, порушення умов Договорів про співпрацю та ін.); 

7.Відсутність судових спорів між Страховою компанією та Банком (в тому числі в 

минулому). 

8.Відсутні протягом останнього календарного року факти порушення Антимонопольним 

комітетом України справ проти Страхової компанії щодо недобросовісної конкуренції. 

9.Відсутні протягом останнього календарного року -випадки призупинення дії ліцензій 

Страхової компанії, приписів чи невиконаних заходів впливу регулятора (Державної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг України). 

10.Страхової компанії не перебуває в процесі ліквідації, закриття, реорганізації, що до неї 

порушена процедуру банкрутства. 



11. Згідно висновку підрозділу банківської безпеки ділова репутація Страхової компанії 

оцінена як позитивна. 


