ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ (КОВЕР-НОТ)
№ ______
м. ____________

_______________
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_________ найменування сторони, що приймає в перестрахування ризик (його
частину), раніше застрахований ______________, далі – Перестраховик, в особі
_____________, який (а) діє на підставі __________________, з однієї сторони, та
_____найменування сторони, що передає раніше застрахований нею ризик (його частину), у
перестрахування _________________________________, далі ‒ Перестрахувальник, в
особі _____________, який (а) діє на підставі _____________________, з іншої сторони,
далі разом іменовані – Сторони, на підставі Генерального договору про порядок здійснення
факультативного перестрахування №___ від_______, уклали цей Договір факультативного
перестрахування (далі – Договір) про наступне:
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

A

1.1. Предметом цього Договору є здійснення страхування Перестрахувальником
ризику виконання своїх зобов’язань (їх частини) перед Страхувальником _______
найменування Страхувальника за первісним договором страхування ____________за
Договором страхування №_____ від___________ у Перестраховика на умовах, визначених
цим Договором.
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1.2. За цим Договором Перестраховик зобов’язується на умовах Договору
відшкодувати Перестрахувальнику збитки, що виникли у Перестрахувальника в зв’язку з
виконанням його зобов’язань перед Страхувальником _______ найменування
Страхувальника за первісним договором страхування ____________за Договором
страхування №_____ від___________, згідно з умовами оригінального договору
страхування.
1.3. Перестраховик не несе відповідальності за зобов’язаннями третіх сторін, що
беруть участь у договорах перестрахування, укладених Перестрахувальником.
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1.4. Переданий за цим Договором на перестрахування ризик вважається
перестрахованим на умовах (за Правилами страхування) Страховика, що уклав
оригінальний договір страхування.
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1.5. Відомості про оригінальний Договір страхування:

U

1.5.1. Опис
об’єктів
перестрахуванню____________.
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1.5.2. Тип перестрахування
непропорційне (ексцедент збитку).

і
–

перелік
пропорційне

1.5.3. Реквізити
оригінального
страхувальника____________.
1.5.4.

ризиків,
(квотне

договору

що
або

1.5.4.1. розмір власного утримання _______________________;
1.5.4.2. ліміт зобов’язання Перестраховика __________________;
1.5.4.3. строк перестрахування____________________;
1.5.4.4. територія покриття___________________________;
1.5.4.5. перестрахувальний тариф__________________;

ексцедентне)

страхування

Умови перестрахування, а саме:

підлягають

і

або
назва

1.5.4.6. розмір
перестрахувальної
сплати____________________________;

премії

та

умови

її

1.5.4.7. інформація про відомі та заявлені збитки на момент передачі ризику, якщо
такі мали місце________________________________________________.
2.

ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Терміни в цьому Договорі вживаються в такому значенні:
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2.1.1. Перестрахування – страхування однією Стороною частини своїх зобов’язань
перед Страхувальником (Страхувальниками) в іншої Сторони. Якщо інше безпосередньо не
випливає зі змісту цього Договору, перестрахуванням також вважається і ретроцесія –
процес передачі раніше прийнятого на перестрахування ризику (його частини) у подальше
перестрахування.
2.1.2. Перестрахувальник – Сторона, що передає раніше застрахований нею ризик
(його частину) у перестрахування іншій Стороні; якщо інше безпосередньо не випливає з
тексту цього Договору, Перестрахувальником є також і ретроцедент – Сторона, що передає
далі на перестрахування раніше прийнятий нею на перестрахування ризик (його частину)
від третьої сторони.
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2.1.3. Перестраховик – Сторона, що приймає в перестрахування ризик (його
частину), раніше застрахований іншою Стороною; якщо інше безпосередньо не випливає з
контексту цього Договору, Перестраховиком є також і ретроцесіонер – Сторона, що
приймає далі на перестрахування ризик (його частину), раніше перестрахований іншою
Стороною.

U

2.1.4. Оригінальний договір страхування – договір страхування (перестрахування),
на підставі якого в однієї зі Сторін виникли обов’язки застрахувати ризик, переданий
вказаною Стороною на перестрахування іншій Стороні.

AW

2.1.5. Договір перестрахування (ковер-нот) – документ, що містить умови
перестрахування конкретного ризику і складає договір факультативного перестрахування
такого ризику.
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2.1.6. Власне утримання – встановлена Договором перестрахування (ретроцесії)
частка страхової суми, в межах якої Сторона, що передає ризик, обов’язково залишає на
своїй відповідальності частину ризику виконання своїх обов’язків в разі настання
страхового випадку; частина ризику передається в перестрахування Перестраховику. В
договорі перестрахування (ретроцесії) власне утримання може бути зазначене також як
відсоток від страхової суми.
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2.1.7. Перестрахувальна
премія
–
винагорода,
що
сплачується
Перестрахувальником Перестраховику, за прийняття останнім ризику на перестрахування.
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2.1.8. Необґрунтована виплата (виплата ex-gratia) – виплата Перестрахувальником
страхового відшкодування Страхувальнику, що, в разі дотримання умов оригінального
договору страхування та/або власних правил страхування, не повинна була виплачуватися.
3.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕСТРАХОВИКА

3.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання.

3.2. В будь-якому випадку зобов’язання Перестраховика за цим Договором
перестрахування не можуть виникнути раніше виникнення зобов’язань за тим же
договором у Перестрахувальника.
3.3. У випадку, якщо Перестрахувальник не перерахував перестрахувальну премію за
цим Договором перестрахування в термін, передбачений п. 5.2. цього Договору,
зобов’язання Перестраховика по цьому Договору перестрахування призупиняється з 00 год.
00 хв. дати, наступної за кінцевою датою сплати перестрахувальної премії (її чергової
частини), враховуючи наступні умови:

3.3.1. Перестраховик не несе зобов’язання за страховими випадками, що сталися
після підписання Договору перестрахування, до надходження перестрахувальної премії.
3.3.2. Якщо протягом 10-ти банківських днів з моменту призупинення зобов’язання
Перестраховика Перестрахувальник сплатить перестрахувальну премію (або її чергову
частину), зобов’язання Перестраховика відновиться з 00 год. 00 хв. дати, наступної за
датою надходження перестрахувальної премії на рахунок Перестраховика.

3.5. Дія Договору достроково припиняється:
3.5.1.

За згодою Сторін.
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3.4. Зобов’язання Перестраховика закінчується одночасно з виконанням ним своїх
зобов’язань перед Перестрахувальником по Договору перестрахування.

3.5.2. З моменту повідомлення Перестрахувальником
дострокове припинення дії оригінального договору страхування.

Перестраховика

про

3.5.3. На вимогу будь-якої з Сторін, за умови, що інша була попереджена про такий
намір не пізніше як за 30 (тридцять) днів до дати дострокового припинення.
3.5.4. Якщо страховий випадок за оригінальним договором страхування настав у
період дії Договору, але не був урегульований до закінчення його дії, зобов’язання
Перестраховика за Договором припиняються з моменту остаточного врегулювання такого
збитку.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

.U

4.1. Перестрахувальник зобов’язаний:

A

4.

U

4.1.1. Надавати повну і достовірну інформацію та всі необхідні документи за
пропонованим на перестрахування ризиком, а також за вимогою Перестраховика – копії
текстів правил Перестрахувальника та оригінального договору страхування.
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4.1.2. У випадку виникнення додаткових обставин, що впливають на ступінь
ризику, протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити Перестраховика і, в разі
потреби, узгодити з ним зміну обсягу зобов’язань Перестраховика та остаточний розмір
перестрахувальної премії, в тому числі:
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4.1.3. Письмово повідомити Перестраховика про наміри внести зміни до умов
оригінального договору страхування за три дні до моменту внесення таких змін, а у
випадку ретроцесії – протягом трьох днів з моменту, коли про такі зміни Страховик
повідомив Ретроцедента.
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4.1.4. Перерахувати Перестраховику перестрахувальну премію за надання
перестрахувального захисту за договором перестрахування в порядку та на умовах,
зазначених у ст. 5 цього Договору.
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4.1.5. Не перестраховувати власне утримання за цим Договором (у тому числі
шляхом перестрахування всього портфеля або його частини) без письмового узгодження з
Перестраховиком.
4.1.6. Сповістити Перестраховика про настання страхового випадку за
перестрахованим ризиком протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання
Повідомлення про настання страхового випадку, шляхом направлення факсимільного
повідомлення.
4.1.7. Виплатити Перестраховику частину коштів, пропорційно його частці в оплаті
збитку за Договором, отриманих у порядку регресу або в результаті реалізації майна,
повернутого або переданого Перестрахувальнику після виплати страхового відшкодування
протягом 10 (десяти) банківських днів після одержання цих коштів Перестрахувальником.

4.1.8. У разі дострокового розірвання цього Договору погасити заборгованість
перед Перестраховиком щодо сплати належної йому перестрахувальної премії за
фактичний період дії Договору в термін, передбачений цим Договором.
4.2. Перестрахувальник має право ініціювати зменшення розміру власного утримання
за переданим на перестрахування ризиком. Зменшення розміру власного утримання
здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.
4.3. Перестраховик зобов’язаний:
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4.3.1. У випадку ретроцесії ризику, отриманого від Перестрахувальника, третій
стороні, продовжувати нести зобов’язання перед Перестрахувальником у повному обсязі,
тобто в межах ліміту зобов’язання, встановленого в Договорі.
4.3.2. Перерахувати Перестрахувальнику (або за його заявою – Страхувальнику
(Вигодонабувачу) свою частину страхового відшкодування, розмір якого розрахований
відповідно до умов цього Договору, у термін та на умовах, визначених у ст. 6 цього
Договору.
4.3.3. Брати участь у межах своєї частки зобов’язань в оплаті усіх витрат,
понесених Перестрахувальником (Страховиком) у результаті розслідування і визначення
розміру збитку, крім витрат на ведення справи Перестрахувальника (Страховика).
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4.3.4. Письмово повідомити Перестрахувальника (вказавши конкретні причини та
обставини) про відмову в оплаті своєї частини страхового відшкодування за конкретним
договором перестрахування або про зменшення її розміру в термін, передбачений цим
Договором.

U

4.3.5. У разі дострокового розірвання Договору погасити заборгованість перед
Перестрахувальником щодо повернення частини незаробленої перестрахувальної премії і
виплаті страхового відшкодування в термін, передбачений цим Договором.

AW

4.3.6. У випадку неплатоспроможності Перестрахувальника Перестраховик
зобов’язується виплатити за заявою Перестрахувальника частину страхового
відшкодування, що відповідає його обсягу зобов’язань за цим Договором, безпосередньо
Страхувальнику (Вигодонабувачу).

Відмовити Перестрахувальнику у виплаті страхового відшкодування у

.U

4.4.2.
випадку:

Передавати ризики, прийняті в перестрахування, далі в ретроцесію третій

A

4.4.1.
стороні.
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4.4. Перестраховик має право:
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4.4.2.1. навмисного приховання Перестрахувальником умов оригінального договору
страхування або їх наступних змін, надання недостовірної інформації про об’єкт
страхування, приховання обставин, що впливають на ступінь ризику, а також приховання
(наявності) настання страхового випадку на момент передачі ризику на перестрахування;
4.4.2.2. якщо об’єктом оригінального договору страхування є майно, що підлягає
конфіскації (вилученню) на підставі судового рішення, яке набуло законної сили;
4.4.2.3. у разі несвоєчасного (протягом 3 робочих днів) повідомлення Перестраховика
про настання страхового випадку без поважних на це причин, створення йому перешкод у
визначенні обставин, характеру і розміру збитків;
4.4.2.4. у
відшкодування;

разі

необґрунтованої

виплати

Перестрахувальником

страхового

4.4.2.5. якщо Перестрахувальник зробив (має намір зробити) виплату страхового
відшкодування при наявності підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування,

передбачених Законом України «Про страхування», Правилами Страховика, а також
умовами прямого договору страхування.
4.4.3. Виплатити свою частину страхового відшкодування після отримання
перестрахувальної премії у повному обсязі, у випадку сплати перестрахувальної премії
частинами.
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4.4.4. У випадку одержання від Перестрахувальника запрошення взяти участь у
розслідуванні обставин страхового випадку у письмовій формі повідомити про своє
рішення протягом 2 (двох) робочих днів з моменту одержання такого запрошення.
4.4.5. Брати участь у розслідуванні причин і обставин страхового випадку за
оригінальним договором страхування. Письмове повідомлення про намір взяти участь у
розслідуванні може бути направлено Перестрахувальнику протягом усього терміну
розслідування по страховому випадку.
4.4.6. На одержання частини коштів, що надійшли за регресними позовами або від
реалізації повернутого майна, пропорційно своїй частці в оплаті збитку за конкретним
договором перестрахування або відповідно до прийнятого на себе зобов’язання за
конкретним договором непропорційного перестрахування при виплаті страхового
відшкодування.
4.4.7. Направляти за свій рахунок експертів для участі у визначенні розміру збитку,
а також брати участь у заходах щодо запобігання і ліквідації збитків.

A

4.5. Кожна зі Сторін має право:
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4.5.1. Запропонувати на розгляд питання про те, що в разі настання страхового
випадку Перестраховик здійснює виплату своєї частини страхового відшкодування
безпосередньо Страхувальнику.
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4.5.2. Звертатися до іншої Сторони з пропозицією надання консультативної
допомоги щодо обслуговування договорів страхування.
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4.6. Кожна зі Сторін зобов’язана не розголошувати зміст цього Договору, а також
іншу конфіденційну інформацію про протилежну Сторону будь-яким третім особам, крім
випадків, передбачених чинним законодавством.

