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Введення

Дане Положення проводиться з дотриманням Законів України «Про банки і банківську діяльність»,
«Про страхування», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції»,
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, інших нормативно - правових актів діючого
законодавства України.

До  участі  в  акредитації  запрошуються  страхові  компанії,  зареєстровані  уповноваженими
державними органами в порядку, встановленому чинним законодавством України, і відповідають вимогам,
викладеним в даному Положенні. 

Участь в проходженні акредитації є для страхових компаній добровільним.

Мета положення

Метою  є  визначення  страхових  компаній-партнерів  для  страхування  ризиків,  пов'язаних  із
заставами, майном ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», партнерів та клієнтів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з життям і
здоров'ям співробітників  ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,  його партнерів  і  клієнтів,  а також умов та порядку
взаємодії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та страхових компаній.

Сфера застосування

Дане  Положення  застосовується  всіма  бізнесами,  напрямками  та  відділеннями  ПАТ  КБ
«ПРИВАТБАНК»  з  метою  мінімізації  ризиків  банку,  формування  операційних  доходів,  виконання
встановлених процедур ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» при здійсненні кредитних процедур.

Відповідальність за застосування

Відповідальність за застосування положення несуть керівники бізнесів, напрямків і відділень
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Відповідальність за впровадження

Відповідальність за впровадження положення несе керівник Центру страхового бізнесу ГО
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Терміни та визначення

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» - Банк.
Страхова компанія - СК, страховик.
Мережа  страхової  компанії  -  сукупність  відокремлених  та  територіально  віддалених

структурних  підрозділів,  через які  компанія  проводить  адміністративно  господарську діяльність,  а
також  діяльність,  пов'язану  із  залученням  клієнтів,  продажами  страхових  продуктів,  виконанням
взятих на себе зобов'язань за укладеними договорами.

Встановлені види страхування - страхові продукти СК, для продажу яких страховик подає
заявку на акредитацію.

Договір страхування, страховий продукт - будь-який договір страхування, підписаний за
сприяння Банку.

Зміст Положення

1. Порядок інформування про акредитацію.
2. Поняття акредитації  та види акредитації.
3. Вимоги (критерії) до СК для участі в акредитації.
3.1. Загальні вимоги та граничні значення.
3.2. Вимоги до договорів страхування.
4. Перелік відомостей і документів СК для акредитації в Банку.
5. Порядок проведення перевірки відповідності  відомостей і  документів СК встановленим

Банком вимогам.
6. Укладення договору про співпрацю між Банком та СК.
7. Припинення / призупинення акредитації.
8. Інформування підрозділів банку.
9. Висновок.



10. Додаток.

1. Порядок інформування про акредитацію.

На офіційному сайті Банку www.privatbank.ua розміщується інформація про:
1.1. вимоги до СК, умови, порядок проведення та терміни акредитації;
1.2.  перелік  СК,  які  отримали  акредитацію  із  зазначенням  виду  акредитації,  їх  типові

договори страхування;
1.3. інформація про призупинення / припинення акредитації страхових компаній;
1.4. інша інформація, що стосується співпраці і взаємодії зі страховими компаніями.
Відповідальність за розміщення інформації несе керівник Центру страхового бізнесу Банку.

2. Поняття акредитація та види акредитації.

2.1.  Акредитація -  це  процес,  в  результаті  якого  Страхова  компанія  набуває  офіційне
підтвердження вимогам банку як можливого потенційного партнера,  а також,  відповідності  якості
послуг, що надаються СК визначеному банком стандарту.

Акредитація  банком  Страхової  компанії  проводиться  з  метою  мінімізації  ризиків  банку,
формування операційних доходів, виконання встановлених процедур ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» при
здійсненні кредитних процедур (страхування лізингів, застав, іпотеки, позичальника або поручителя і
т.п.).

              2.2. Види акредитації:
       2.2.1.  страхування  заставного  майна  та  позичальників  (заставодавців),  де  банк  виступає
Вигодонабувачем за даними договорами страхування;
    2.2.2.  страхування  майна,  працівників  та  відповідальності  банку,  де  банк  виступає
Страхувальником за даними договорами страхування;                                                                        
   2.2.3.  укладання  банком  в  інтересах  СК  договорів  страхування,  де  банк  не  є
стороною/вигодонабувачем за даними договорами страхування.

3. Вимоги (критерії) до СК для участі в акредитації.

Для отримання акредитації в Банку СК повинна  бути клієнтом банку (мати розрахунковий
рахунок в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”), відповідати загальним вимогам (критеріям) викладеним в п.3.1.,
а страхові продукти повинні відповідати вимогам викладеним в п.3.2.

3.1. Загальні вимоги та граничні значення.

№з/п  Назва критерію Граничні розміри

1 Наявність фінансової звітності За останні 3 роки та квартальна звітність
за поточний рік

2 Територіальна сфера діяльності Резидент України

3 Строк  операційної  діяльності  на  страховому
ринку

Не менш 3 років

4 Висновки аудиторів Позитивні  висновки  аудиторів  —
відсутність  негативного  аудиторського
висновку за останні три роки

5 Наявність фінансової звітності за міжнародними
стандартами

Наявність  фінансової  звітності  за
міжнародними стандартами

6 Виконання вимог Нацкомфінпослуг (регулятора) Відсутність не виконаних заходів спливу

7 Валові страхові премії — рядок 010 50 млн грн.

8 Розмір  сформованих  страхових  резервів  —
рядок 1530

Не менш ніж 50 млн.грн.

9 Збитки  по  відношенню  до  капіталу  —  чистий
збиток  (якщо  сума  рядків  470  та  480  приймає
від'ємне значення) до власного капіталу

Не більш ніж 50%

10 Показник  чутливості  -  відношення  загальної Не більш ніж 200%



суми  цінних  паперів  на  балансі  СК
«Довгострокові  фінансові  інвестиції»  і  «Поточні
фінансові інвестиції» до власного капіталу

11 Рівень  вмісту  -  рівень  ризиків,  які  приймає  на
себе  СК  за  винятком  перестрахування,  який
визначається  як  відношення  чистих  премій
(р.010 - р.020) до валових премій (. Р 010)

Не менш ніж 50%

12 Показник  платоспроможності  —  відношення
чистих  премій  (р.010  —  р.020)  до  власного
капіталу

Не більш ніж 500%

13 Коефіцієнт збитковості Не менш ніж 15%

3.2. Вимоги до договорів страхування.

При  акредитації  СК  вимоги  до  договорів  страхування  визначаються  видом  страхування,
відповідністю  Закону  України  «Про  страхування»,  правилам  добровільного  страхування  СК,
затвердженим в установленому порядку, Наказами Банку, іншими нормативними документами, що
регламентують договори страхування.
              При страхуванні предметів застави (іпотеки) та позичальників (заставодавців) граничні 
максимальні страхові тарифи повинні бути:

при страхуванні майна (окрім нерухомості)  — не більш 1,5%;
при страхуванні нерухомості — не більш 1,0%;
при страхуванні транспортних засобів (КАСКО) - не більш 9,0%;
особистого страхування позичальників (заставодавців) -  не більш 1,5%.

              При цьому допустима франшиза по зазначеним страховим тарифам не повинна буди 
вищою:

по страхуванню майна  — не більше 3%;
по страхуванню нерухомості — не більше 2%;
по страхуванню транспортних засобів (КАСКО) не більше 15% по незаконному заволодінню 
ТЗ, по іншим ризикам не більш 3%.

При оголошенні умов тендерів на укладання договорів страхування банк може змінювати вказані 
страхові тарифи та франшизи в більший чи менший бік.

Страхові тарифи по майну повинні бути в межах:

Пакет «Стандарт»

ДТП Незаконне
заволодіння ПДТО

Стихійні
явища

Пожеж
а

Повне
КАСКО

Легкові  автомобілі  вітчизняного
виробництва  та  виробництва
країн  СНД  (в  т.ч.  Daewoo  і
ГАЗель)

2,20% 1,65% 0,66% 0,44% 0,22% 4,60%

Легкові  автомобілі  іноземного
виробництва із страховою сумою
до 300 000 грн.

2,53% 1,76% 0,77% 0,44% 0,22% 5,00%

Легкові  автомобілі  іноземного
виробництва із страховою сумою
понад 300 000 до 500 000 грн.

2,75% 1,76% 0,88% 0,44% 0,22% 5,20%

Легкові  автомобілі  іноземного
виробництва із страховою сумою
понад 500 000 до 700 000 грн.

3,30% 2,11% 1,06% 0,53% 0,26% 6,20%

Легкові  автомобілі  іноземного
виробництва із страховою сумою
понад 700 000 грн.

3,56% 2,38% 1,06% 0,53% 0,26% 7,20%

Вантажні, вантажно-пасажирські 
автомобілі, автобуси, трактора, 
сільськогосподарська техніка

2,20% 0,70% 0,50% 0,40% 0,40% 3,10%

Причепи, полупричепи 1,40% 0,70% 0,40% 0,40% 0,30% 2,90%
 Безумовна франшиза  



 0,50% 10,00% 0,50% 0,00% 0,00%  
У випадку  прийняття  в  страхування ТЗ віком,  який більш ніж 9 років  або автомобіль,  який буде
використовуватися як таксі, страховий тариф збільшується в 1,5 рази
У випадку використання автомобілю в якості таксі розмір безумовної франшизи по ризикам складає
відповідно:

 2,50% 15,00% 2,50% 1,00%
1,00

%  

Пакет «Економ»

ДТП Незаконне
заволодіння ПДТО

Стихійні
явища

Пожежа
Повне
КАСКО

Легкові  автомобілі  вітчизняного
виробництва  та  виробництва
країн  СНД  (в  т.ч.  Daewoo  і
ГАЗель) 1,60% 1,00% 0,60% 0,40% 0,20% 3,80%
Легкові  автомобілі  іноземного
виробництва із страховою сумою
до 300 000 грн. 2,30% 1,60% 0,70% 0,40% 0,20% 4,20%
Легкові  автомобілі  іноземного
виробництва із страховою сумою
понад 300 000 до 500 000 грн. 2,50% 1,60% 0,80% 0,40% 0,20% 4,50%
Легкові  автомобілі  іноземного
виробництва із страховою сумою
понад 500 000 до 700 000 грн. 2,70% 1,70% 0,80% 0,40% 0,20% 4,80%
Легкові  автомобілі  іноземного
виробництва із страховою сумою
понад 700 000 грн. 3,00% 1,80% 0,80% 0,40% 0,20% 5,00%
Вантажні, вантажно-пасажирські 
автомобілі, автобуси, трактора, 
сільськогосподарська техніка, 
причепи, полупричепи 2,20% 0,70% 0,50% 0,40% 0,40% 2,50%

 Безумовна франшиза  

 3,00% 15,00% 3,00% 3,00% 3,00%  
У випадку  прийняття  в  страхування ТЗ віком,  який більш ніж 9 років  або автомобіль,  який буде
використовуватися як таксі, страховий тариф збільшується в 1,5 рази
У випадку використання автомобілю в якості таксі розмір безумовної франшизи по ризикам складає
відповідно:

 5,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00%  

Пакет «Еліт»

ДТП Незаконне
заволодіння ПДТО

Стихійні
явища

Пожежа
Повне
КАСКО

Легкові  автомобілі  вітчизняного
виробництва  та  виробництва
країн  СНД  (в  т.ч.  Daewoo  і
ГАЗель) 2,64% 1,98% 0,79% 0,53% 0,26% 5,50%
Легкові  автомобілі  іноземного
виробництва із страховою сумою
до 300 000 грн. 3,04% 2,11% 0,92% 0,53% 0,26% 6,00%
Легкові  автомобілі  іноземного
виробництва із страховою сумою
понад 300 000 до 500 000 грн. 3,50% 2,20% 1,10% 0,55% 0,26% 6,40%
Легкові  автомобілі  іноземного
виробництва із страховою сумою
понад 500 000 до 700 000 грн. 4,00% 2,53% 1,27% 0,63% 0,32% 7,50%
Легкові  автомобілі  іноземного
виробництва із страховою сумою
понад 700 000 грн. 4,30% 2,85% 1,27% 0,63% 0,32% 8,70%

 Безумовна франшиза  



 0,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
У випадку  прийняття  в  страхування ТЗ віком,  який більш ніж 9 років  або автомобіль,  який буде
використовуватися як таксі, страховий тариф збільшується в 1,5 рази
У випадку використання автомобілю в якості таксі розмір безумовної франшизи по ризикам складає
відповідно:

 1,00% 10,00% 1,00% 1,00% 1,00%  

Примітка:
1.  Збільшення  тарифу  і  франшиз  в  обов'язковому  порядку  проводиться  для  автобусів  і

мікроавтобусів,  які здійснюють регулярні (в т.ч. регулярні спеціальні)  пасажирські  перевезення, за
винятком міжміських автобусних маршрутів.

2.  При первинному страхування на строк менше року до тарифу застосовується  коефіцієнт
короткостроковості

Коефіцієнт
короткостроковості,

% від річного
тарифу.

Строк по договору страхування, міс.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Страхування нерухомості

Об'єкт страхування
Пожеж

а
Стихія Аварії ПДТО

Повний пакет
(A+B+C+D)

Будівлі (виробничого, 
адміністративного, соціально-
культурного призначення та 
громадського користування)

0,23 0,15 0,18 0,15 0,43

Житлові будинки, дачі, садові та 
літні будиночки, кемпінги, бази 
відпочинку тощо

0,25 0,2 0,2 0,18 0,5

Господарські будівлі (гаражі, 
сховища, склади і т.п.)

0,2 0,15 0,15 0,2 0,42

Магазини 0,2 0,15 0,18 0,3 0,55
Торгові намети (кіоски, ларьки 
тощо)

0,25 0,25 - 0,65 0,85

Окремі приміщення (квартири, 
кімнати, кабінети, офіси, 
лабораторії, цехи і т.п.)

0,25 0,15 0,18 0,3 0,4

АЗС та нафтобази 0,35 0,2 0,3 0,5 0,9

незавершене будівництво 0,1 0,1 0,1 0,15 0,3
Устаткування (комунікації, системи, 
апарати, верстати, передавальні та 
силові машини, інші механізми і 
пристосування виробничо - 
технологічного призначення)

0,3 0,15 0,25 0,35 0,63

Страхування майна

Об'ект страхування
Пожеж

а
Стихія Аварії ПДТО

Повний
пакет

(A+B+C+D)
Інвентар 0,2 0,15 0,2 0,4 0,8

Меблі 0,4 0,1 0,3 0,4 0,85
Електронно-обчислювальна техніка 
і теле-радіоапаратура та офісне 
обладнання (телефони, мікрофони, 
рації і т.п.), інше конторське (офісне)
обладнання, устаткування та 
приладдя до них

0,3 0,2 0,3 0,6 1



Електропобутові прилади 
(холодильники, пральні машини 
тощо)

0,3 0,25 0,3 0,55 0,95

Сільськогосподарська продукція 
(СХП), за винятком живих тварин, 
птахів та риби і майбутнього 
врожаю; товари в обороті; готова 
продукція на складі; товар на складі

0,24 - - 0,4 0,45

 Франшиза  встановлюється  в  розмірі  3,0% страхової  суми  за  кожним страховим  випадком.  При
первинному  страхування  на  строк  менше  року  до  тарифу  застосовується  коефіцієнт
короткостроковості

Коефіцієнт
короткостроковості,

% від річного
тарифу.

Строк по договору страхування, мес.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

Для корпоративних та роздрібних VIP-клієнтів можуть бути погоджені індивідуальні тарифи в
залежності від важливості клієнта, проекту, розміру страхової суми тощо. 

Загальна  винагорода  банку  за  продаж  страхових  продуктів,  консультування  клієнтів,
маркетингову активність з метою залучення клієнтів, сервісні і рекламні комунікації тощо становить
відсоток від валових страхових платежів за кожним продуктом відповідно до наступного:

Продукт Винагорода банка, %

Заставне КАСКО 30
Заставне рухоме і нерухоме майно 50
Особисте страхування позичальника 50
Майно, співробітники та інші ризики банку Нетто-тариф  +  норма  прибутку  10%  за

результатами тендеру 
Вільні продажі страхових продуктів Комісія визначається по кожному продукту окремо

за результатами тендеру в залежності  від дійсної
чи планової поточної збитковості продукту 

4. Перелік відомостей і документів, які надає СК для акредитації в Банку.

Для  проведення  перевірки  на  відповідність  встановленим  критеріям  і  їх  граничним
значенням СК подають до Банку в електронній формі (сканованих копій) документи згідно Додатку
№1 до Процедури.

5.  Порядок  проведення  перевірки  відповідності  відомостей  і  документів  СК
встановленим Банком вимогам.

Перевірка  відомостей  і  документів,  поданих  СК  на  акредитацію,  проводиться  на
відповідність вимогам (критеріям) і граничним значенням згідно п.3.1., 3.2.

Для  проведення  перевірки  СК  подає  в  Банк  в  електронній  формі  пакет  документів  і
відомостей згідно п.4 Процедури.

Строк проведення перевірки відповідності становить 30 календарних днів.
Рішення про відповідність СК вимогам згідно п.3. приймає експертна рада Банку.
У разі  прийняття експертною радою позитивного рішення про відповідність СК загальним

вимогам  Банку,  страховику  надсилається  повідомлення  про  рішення  Банку  та  пропозиція  про
укладення договору про співпрацю та договору доручення.

У разі прийняття експертною радою негативного рішення Банк направляє СК повідомлення
про відмову із зазначенням підстави прийнятого рішення.

Відповідальність  за  аналіз  відповідності  показників  страховиків  вимогам  Банку  несе
головний спеціаліст з правової роботи з учасниками страхового ринку Центра страхового бізнесу.

6. Укладення договору про співпрацю між Банком та СК.

Після отримання позитивного результату перевірки відповідності відомостей і документів СК



встановленим Банком вимогам, Банк пропонує СК укласти договір про співпрацю і договір доручення
на виконання функцій страхового посередника. 
              Укладання договорів страхування із страховими компаніями, акредитованими за видом, 
передбаченим п.2.2.2. цієї Процедури, здійснюється на підставі результатів проведених відповідних 
тендерів. При укладанні договорів про співпрацю і договорів доручення на виконання функцій 
страхового посередника із страховими компаніями, акредитованими за видом, передбаченим п.2.2.3.
цієї Процедури, перевага надається Страховикам, якими надані найбільш вигідні для банку розміри 
агентської винагороди на підставі результатів проведених відповідних тендерів.

У разі  невідповідності  типових форм договорів  СК вимогам Банку,  договір  доручення на
виконання функцій страхового посередника не укладається.

Банк має право відмовити СК в укладенні договору про співпрацю та договору доручення на
виконання  функцій  страхового  посередника,  якщо  редакції  таких  договорів  не  будуть  узгоджені
протягом 30 днів з моменту отримання СК пропозиції на їх укладення.

Для  укладання  договору  доручення  про  виконання  функцій  страхового  посередника  СК
укладає з Банком наступні договори:

6.1. про відкриття в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» поточного рахунку для зарахування страхових
платежів від продажів страхових продуктів клієнтам та партнерам Банку;

6.2. про розміщення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» строкового депозиту на термін не менше 6
місяців і розміром:

• при страхуванні ризиків фізичних осіб — не менш ніж 5000000,00 грн;
• при страхуванні ризиків юридичних осіб -  не менш ніж 10000000,00 грн;
• при страхуванні операційних ризиків банку (майно, співробітники, відповідальність) -  не менш

ніж 10000000,00 грн;
• при страхуванні ризиків по всіх категоріях, але в одному регіоні (для локальних компаній) -  не

менш ніж 1000000,00 грн.
При акредитації по декількох категоріях депозити підсумовуються.

6.3.  про  прийом  ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на  користь  страховика  страхових  платежів  на
стандартних тарифах банку.

Страховик на період строку дії акредитації зобов'язується:

-  мати  незнижуваний  залишок  на  поточному  рахунку  (поточний  депозит)  в  ПАТ  КБ
«ПРИВАТБАНК» в розмірі не менше 500000,00 грн.

- у роботі з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» використовувати електронний документообіг Папка24;
- використовувати в роботі надані банком сервіс рахунків Invoice;

              - підключити мінімум 1 міні-відділення в приміщенні страхової компанії протягом 3 місяців з 
моменту акредитації;
              - підписати договір на послуги операційного центру Net Promoter Score
              - підписати Service Level Agreement на процес врегулювання страхових подій та інших 
процесів за вимогою банку
              - страхові платежі, що надходять Страховику за укладеними в інтересах Страхової компанії
страховим  агентом-банком  договорами  страхування,  зберігати  на  рахунках  відкритих  в  ПАТ  КБ
“ПРИВАТБАНК” за винятком коштів, що необхідні для формування резервів у порядку та розмірах,
визначених  Методикою  формування   страхових   резервів   за  видами страхування,  іншими,  ніж
страхування життя,  затвердженої  Розпорядженням Держкомфінпослуг  №3104 від  17.12.2004 року
або  Методики  формування  резервів  із  страхування  життя,  затвердженої  Розпорядженням
Держкомфінпослуг  №24  від  27.01.2004  року;  Договором  про  співпрацю  має  бути  передбачений
порядок  нарощування  розміру  строкового/поточного  депозиту  в  залежності  від  обсягу  продажів
продуктів страхової компанії через банк та страхових виплат. 

-  не  пізніше  10  календарних  днів  з  моменту  оприлюднення  фінансової  звітності  за
відповідний звітний період здійснювати надання її копії банку.

Укладання договорів  страхування  за  встановленими  видами страхування  здійснюється  з
використанням  типових  форм  договорів  страхування,  які  є  невід'ємною  частиною  договору
доручення.

7. Припинення / призупинення акредитації

У випадках,  коли СК після отримання акредитації  та вході  співпраці  з Банком перестала
відповідати вимогам згідно п.3. Процедури, а також при виникненні загрози погіршення фінансового
стану СК або припинення виконання СК своїх зобов'язань, Банк своєчасно письмово повідомляє про



призупинення акредитації такої СК з обґрунтуванням свого рішення.
Призупинення акредитації СК в банку можливо до усунення причин невідповідності вимогам

СК даної Процедури, але не більше ніж на 6 місяців. Після закінчення 6 місяців Банком може бути
прийнято рішення про припинення акредитації.

Акредитація може бути припинена в наступних випадках:
7.1. після закінчення 6 місяців з дня припинення акредитації і не усунення СК протягом цього

строку причин невідповідності СК даної Процедури;
7.2. при отриманні Банком інформації про початок процедури банкрутства, про відкликання /

призупинення дії ліцензій, про наявність невиконаних та неоскаржених протягом 6 місяців заходів
впливу до СК з боку органів, що здійснюють контроль за діяльністю Страховика;

7.3. ненадання СК в зазначений даної Процедурою терміни копій фінансової звітності;
7.4. не виконані СК зобов'язань за поточним рахунком і депозиту.
Рішення  про  призупинення  /  припинення  дії  акредитації  страхової  компанії  приймається

керівником Центру страхового бізнесу ГО Банку.
Після прийняття рішення про припинення акредитації протягом 10 робочих днів СК підлягає

виключенню  зі  списку  акредитованих  страхових  компаній,  який  розміщений  на  офіційному  сайті
Банку.

На адресу страхової компанії протягом 10 робочих днів з моменту прийняття рішення про
призупинення  /  припинення  акредитації  подається  лист  із  зазначенням  причини  припинення  /
призупинення співпраці з Банком.

Попередньо  Банк  проводить  необхідні  консультації  зі  страховиками  і  отримує  необхідні
пояснення.
              Припинення акредитації позбавляю СК повторної акредитації в банку протягом одного року.

ПІДГОТОВЛЕНО: 

ПОГОДЖЕНО:

Додаток № 1 до Положення про акредитацію.

Список документів для проведення перевірки на акредитацію:
1. Баланс (форма № 1) за останні три роки.
2. Звіт про фінансові результати (форма №2) за останні три роки.
3.Звіт про рух грошових коштів (форма №3) за останні три роки.
4. Звіт про власний капітал (форма №4) за останні три роки.
5. Звіт про доходи та витрати страховика за останні три роки.
6. Аудиторські висновки за останні три роки;
7. Копія Статуту з усіма змінами і доповненнями.
8. Копія Установчого договору з усіма змінами і доповненнями (за наявності).
9. Копії Наказів, рішень, протоколів про прийом посадових осіб.
10. Копії паспортних даних та ідентифікаційних номерів посадових осіб.
11. Реєстр акціонерів, які мають частку у статутному капіталі понад 5%.
12. Копії ліцензій на право здійснення страхової діяльності за певними видами страхування.
13. Довідка Нацкомфінпослуг про відсутність не виконаних заходів впливу за результатами

діяльності за попередній період.
14. Типові Договори страхування по встановлених видах.
15. Проект Договору доручення на виконання функцій страхового посередника.
16. Довідка про базові тарифи за встановленими видами страхування за останні три роки.
17.  Схематичне  зображення  структури  власності  Страховика  (згідно  Положення  про

здійснення банками фінансового моніторингу,  затвердженого Постанова Правління Національного
банку України 26.06.2015 № 417).

18. Довідка про наявність договорів перестрахування і партнери.


