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Додаток 7   

до Правил добровільного страхування  

фінансових ризиків  

 

 

 

ДОДАТКОВІ УМОВИ  

СТРАХУВАННЯ ТЕНДЕРНИХ РИЗИКІВ 

(ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ,  

ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗБИТКАМИ, ПОНЕСЕНИМИ ВНАСЛІДОК НЕВИКОНАННЯ 

ТА/АБО НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ УЧАСНИКОМ ТА/АБО ПЕРЕМОЖЦЕМ 

ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ВИМОГ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА/АБО УМОВ 

ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ) 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відповідно до Правил добровільного страхування фінансових ризиків та цих 

Додаткових умов страхування тендерних ризиків (добровільного страхування фінансових 

ризиків, пов’язаних зі збитками, понесеними внаслідок невиконання та/або неналежного 

виконання учасником та/або переможцем процедури закупівлі вимог тендерної документації 

та/або умов договору про закупівлю) (надалі – Додаткові умови) Страховик укладає 

договори добровільного страхування фінансових ризиків, пов’язаних зі збитками, 

понесеними внаслідок невиконання та/або неналежного виконання учасником та/або 

переможцем процедури закупівлі вимог тендерної документації та/або умов договору про 

закупівлю (надалі – договір страхування, договір страхування тендерних ризиків) зі 

Страхувальниками (учасниками / переможцями процедур закупівель) та Вигодонабувачами 

(замовниками процедур закупівель). 

1.2. Договори страхування тендерних ризиків укладаються з врахуванням положень 

чинного законодавства України, що регулює питання здійснення процедур закупівель, 

зокрема Закону України «Про публічні закупівлі» та/або інших нормативно-правових актів, 

із врахуванням їх редакції, що діяла на дату укладення договору страхування. 

1.3. На підтвердження укладення договору страхування тендерних ризиків 

Страховик має право видавати страховий сертифікат (свідоцтво, поліс, «страхову гарантію») 

за формою, визначеною Страховиком. 

1.4. Строк дії договору страхування тендерних ризиків вказується сторонами в 

договорі страхування з врахуванням вимог тендерної документації та/або договору про 

закупівлю, а також чинного законодавства про здійснення процедур закупівель. 

1.5. Договори страхування тендерних ризиків, а також страховий сертифікат 

(свідоцтво, поліс, «страхова гарантія») на підтвердження укладення договору страхування 

тендерних ризиків відповідно до цих Додаткових умов можуть укладатись простій письмові 

формі та засвідчуватись печатками та підписами уповноважених представників сторін 

договору страхування або у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого 

електронного підпису (в тому числі при здійсненні процедур закупівлі через електронну 

систему закупівель).  

1.6. Якщо інше не передбачено договором страхування тендерних ризиків, 

Страхувальником за договором страхування є учасник / переможець процедури закупівлі. 

Замовник процедури закупівлі може бути призначений Страхувальником як Вигодонабувач 

за договором страхування тендерних ризиків відповідно до законодавства. В окремих 

випадках Страхувальником за договором страхування тендерних ризиків може бути 

замовник процедур закупівель. 

 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

2.1. Предметом договору страхування тендерних ризиків Страхувальника як 
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учасника процедури закупівлі є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані зі 

збитками, понесеними внаслідок невиконання та/або неналежного виконання 

Страхувальником як учасником процедури закупівлі вимог тендерної документації 

(оголошенням про проведення спрощеної закупівлі у випадках, передбачених 

законодавством) та сплатою на користь Вигодонабувача (замовника процедури закупівлі) 

суми забезпечення тендерної пропозиції. 

2.2. Предметом договору страхування тендерних ризиків Страхувальника як 

переможця процедури закупівлі є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані зі 

збитками, понесеними внаслідок невиконання та/або неналежного виконання 

Страхувальником як переможцем процедури закупівлі умов договору про закупівлю та 

сплатою на користь Вигодонабувача (замовника процедури закупівлі) суми забезпечення 

виконання договору про закупівлю. 

2.3. При визначенні предмету договору страхування тендерних ризиків сторони 

договору страхування можуть додатково зазначити інформацію щодо назви процедури 

закупівлі, найменування робіт/послуг, ID-код закупівлі, додати посилання на інформацію 

щодо процедури закупівлі на авторизованому електронному майданчику тощо.  

 

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 

3.1.  Згідно з цими Додатковими умовами страховий ризик – це несподівана та 

ненавмисна подія, що з певною ймовірністю може відбутись в період дії договору 

страхування та призвести до невиконання та/або неналежного виконання учасником та/або 

переможцем процедури закупівлі вимог тендерної документації та/або умов договору про 

закупівлю.  

3.2.  За страхуванням тендерних ризиків Страхувальника як учасника 

процедури закупівлі (забезпечення тендерної пропозиції) страховим випадком є фінансові 

збитки, пов’язані з стягненням суми забезпечення тендерної пропозиції на користь 

Вигодонабувача (замовника процедури закупівлі) в порядку, що передбачений чинним 

законодавством України, та згідно з умовами тендерної документації / оголошенням про 

проведення спрощеної закупівлі, внаслідок: 

3.2.1. відкликання тендерної пропозиції / пропозиції Страхувальником (учасником процедури 

закупівлі) після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом 

якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 

3.2.2. непідписання договору про закупівлю Страхувальником (учасником процедури 

закупівлі), який став переможцем тендеру/спрощеної закупівлі; 

3.2.3. ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у 

строк, визначений ч.6 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», документів, що 

підтверджують відсутність підстав, установлених ст.17 Закону України «Про публічні 

закупівлі»; 

3.2.4. ненадання Страхувальником (учасником процедури закупівлі), що став переможцем 

процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) / спрощеної закупівлі 

забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про 

намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено 

тендерною документацією / оголошенням про проведення спрощеної закупівлі; 

3.2.5. в інших випадках, передбачених договором страхування або законодавством. 

3.3. За страхуванням тендерних ризиків Страхувальника як переможця 

процедури закупівлі (забезпечення виконання договору про закупівлю) страховим 

випадком є виникнення зобов'язання Страховика здійснити виплату страхового 

відшкодування Вигодонабувачу (замовнику процедури закупівлі) внаслідок невиконання або 

неналежного виконання Страхувальником зобов'язань за договором про закупівлю внаслідок 

невиконання або неналежного виконання Страхувальником (переможцем процедури 

закупівлі) умов договору про закупівлю, зокрема у разі: 

3.3.1. банкрутства Страхувальника; 

3.3.2. втрати майна, що постачається за договором про закупівлю, безпосередньо внаслідок 

пожежі, виробничих аварій та/або протиправних дій третіх осіб по відношенню до 

цього майна; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96#n1282
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96#n1261
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3.3.3. односторонньої відмови Страхувальника від виконання своїх зобов’язань за договором 

про закупівлю;   

3.3.4. в інших випадках, передбачених договором страхування або законодавством. 

3.4. Договір страхування тендерних ризиків за згодою його сторін може містити 

додаткові вимоги до визнання події страховим випадком. 

 

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

4.1. Додатково до випадків, передбачених у Розділом 5 Правил добровільного 

страхування фінансових ризиків, Страховик не відшкодовує збитки і витрати у разі: 

4.1.1. якщо вимога Страхувальника / Вигодонабувача про сплату суми забезпечення 

тендерної пропозиції та/або суми забезпечення виконання договору про закупівлю викликана 

обставинами, про які Страхувальник / Вигодонабувач знав або повинен був знати (був 

письмово повідомлений тощо), але не вжив усіх від нього залежних заходів для запобігання 

страховому випадку; 

4.1.2. якщо вимога про сплату суми забезпечення тендерної пропозиції та/або суми 

забезпечення виконання договору про закупівлю виставлена будь-якою іншою особою, крім 

Страхувальника / Вигодонабувача (замовника процедури закупівлі); 

4.1.3. односторонньої відмови (розірвання) договору про закупівлю 

Вигодонабувачем (замовником процедури закупівлі), що не пов’язана з невиконанням або 

неналежним виконанням договору про закупівлю Страхувальником (переможцем процедури 

закупівлі);     

4.1.4. якщо невиконання / неналежне виконання договору про закупівлю 

Страхувальником не підтверджується документально; 

4.1.5. скасування / відміни процедури закупівлі за ініціативою Вигодонабувача 

(замовника процедури закупівлі); 

4.1.6. якщо збитки, які виникли внаслідок подій, що не передбачені договором 

страхування як страхові випадки або настання яких не підтверджено документами, 

передбаченими договором страхування. 

4.2.  Договором страхування тендерних ризиків можуть бути передбачені інші 

виключення зі страхових випадків та обмеження страхування, що не передбачені Правилами 

добровільного страхування фінансових ризиків та цими Додатковими умовами, якщо вони не 

суперечать чинному законодавству.   

4.3.  За згодою сторін договору страхування окремі виключення зі страхових 

випадків та обмеження страхування, передбачені Правилами добровільного страхування 

фінансових ризиків та цими Додатковими умовами, можуть не застосовуватись у договорі 

страхування тендерних ризиків.  

 

5. СТРАХОВА СУМА. ФРАНШИЗА 

5.1. Страхова сума встановлюється за погодженням Сторін договору страхування 

виходячи з розміру: 

5.1.1.  суми забезпечення тендерної пропозиції згідно з тендерною документацією – 

для страхування тендерних ризиків Страхувальника як учасника процедури закупівлі; 

5.1.2. суми забезпечення виконання договору про закупівлю згідно з тендерною 

документацією та договором про закупівлю – для страхування тендерних ризиків 

Страхувальника як переможця процедури закупівлі. 

5.2. Відповідальність за правильне визначення суми забезпечення тендерної 

пропозиції  та/або суми забезпечення виконання договору про закупівлю покладається на 

Страхувальника. 

5.3. У договорі страхування за згодою Сторін можуть встановлюватися страхові 

суми (ліміти відповідальності Страховика) на окремий страховий ризик, на один страховий 

випадок, на кожний вид збитку (за групами, лотами, категоріями предмету закупівлі тощо) в 

межах загальної страхової суми за договором страхування, якщо це не суперечить чинному 

законодавству України. 

5.4. Протягом строку дії договору страхування страхова сума може бути змінена за 

згодою Сторін договору страхування та Вигодонабувача. 
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5.5. Договором страхування може бути передбачена франшиза, яка встановлюється 

за погодженням Сторін договору страхування. 

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Крім виконання обов’язків, зазначених у Правилах добровільного страхування 

фінансових ризиків, Страхувальник зобов’язаний при укладенні договору страхування 

тендерних ризиків ознайомити Страховика з умовами тендерної документації 

Вигодонабувача (замовника процедури закупівлі) та/або умовами договору про закупівлю. 

6.2. Крім виконання обов’язків, зазначених у Правилах добровільного страхування 

фінансових ризиків, Страховик зобов’язаний не розголошувати відомостей про 

Страхувальника (учасника/переможця процедури закупівлі) та Вигодонабувача (замовника 

процедури закупівлі) та їх майнове становище, крім випадків, встановлених законом 

6.3. Договором страхування тендерних ризиків може бути передбачений обов’язок 

отримання згоди Вигодонабувача (замовника процедури закупівлі) на внесення змін до умов 

договору страхування або дострокове припинення його дії. 

6.4. Щодо передбаченого Правилами добровільного страхування фінансових 

ризиків обов’язку Страхувальника інформувати Страховика обставини, що мають істотне 

значення для оцінки ступеню страхового ризику та про будь-яку зміну страхового ризику, 

такими обставинами є: 

– факти настання подій, аналогічних ризикам, що приймаються на страхування за 

договором страхування, які виникали протягом останніх 3 (трьох) років до дати 

укладання договору страхування; 

– наявність необхідних ліцензій, свідоцтв та інших дозволів відповідних уповноважених 

державних органів на постачання товарів/робіт/послуг; 

– залучення інших юридичних осіб для постачання товарів/робіт/послуг, наявність у них 

відповідних ліцензій, свідоцтв та інших дозволів відповідних уповноважених державних 

органів; 

– рівень кваліфікації працівників, що задіяні у постачанні товарів/робіт/послуг; 

– інші істотні обставини, визначені договором страхування тендерних ризиків за згодою 

сторін. 

6.5. Договором страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки 

Сторін, не передбачені Правилами добровільного страхування фінансових ризиків та цими 

Додатковими умовами, якщо вони не суперечать чинному законодавству. 

6.6.  За згодою сторін договору страхування окремі права та обов’язки сторін, 

передбачені Правилами добровільного страхування фінансових ризиків та цими 

Додатковими умовами, можуть не застосовуватись у договорі страхування тендерних 

ризиків.  

 

7. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

7.1. Порядок та умови здійснення страхового відшкодування у разі настання 

страхового випадку, передбаченого п.3.2. цих Додаткових умов (забезпечення тендерної 

пропозиції):  

7.1.1. Страхувальник та Вигодонабувач (замовник процедури закупівлі) не мають 

права врегульовувати претензії (вимоги), що стосуються предмету договору страхування, 

самостійно, без участі у такому врегулюванні Страховика. 

7.1.2. За погодженням з Страховиком вимога Вигодонабувача (замовника 

процедури закупівлі) про сплату суми забезпечення тендерної пропозиції врегульовується в 

досудовому порядку, без передачі справи до суду. 

7.1.3. Вимога Вигодонабувача (замовника процедури закупівлі) про сплату суми 

забезпечення тендерної пропозиції пред’являється у формі письмової заяви на адресу 

Страховика протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту настання події, що має ознаки 

страхового випадку, передбаченого п.3.2. цих Додаткових умов, якщо інший строк не 

встановлений сторонами в договорі страхування. Заява повинна містити фактичні дані про 

порушення Страхувальником умов участі у процедурі закупівлі та підтверджуючі документи. 

7.1.4. Розмір страхового відшкодування визначається в розмірі суми забезпечення 
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тендерної пропозиції згідно з тендерною документацією, але не більше страхової суми 

(ліміту відповідальності Страховика) за договором страхування. 

7.1.5. Якщо інше не передбачено сторонами в договорі страхування, рішення про 

виплату чи відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком протягом 

10 (десяти) робочих днів з дати отримання всіх необхідних документів, що дозволяють 

встановити факт, обставини, причини настання випадку, розмір забезпечення тендерної 

пропозиції, а саме: 

– вимога Вигодонабувача (замовника процедури закупівлі) про сплату суми забезпечення 

тендерної пропозиції; 

– копії документів, що надійшли від Вигодонабувача (замовника процедури закупівлі) 

разом із вимогою, що підтверджують факт, обставини, причини настання випадку; 

– завірена копія тендерної документації або іншого документа, що підтверджує розмір 

забезпечення тендерної пропозиції; 

– офіційні документи підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності 

щодо обставин настання страхового випадку – в разі подання до них відповідних запитів 

Страховиком; 

– у випадку, коли спір, що стосується предмету договору страхування, було передано до 

суду (в разі неможливості її врегулювання в досудовому порядку) – копія рішення суду 

про зобов'язання Страхувальника (учасника процедури закупівлі) відшкодувати суму 

забезпечення тендерної пропозиції Вигодонабувачу (замовнику процедури закупівлі). 

7.1.6. В разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування Страховик 

складає страховий акт та виплачує страхове відшкодування на користь Вигодонабувача 

(замовника процедури закупівлі) протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складання 

страхового акту, якщо інший строк не встановлений сторонами в договорі страхування. 

7.1.7. У випадку відмови у виплаті страхового відшкодування Страховик письмово 

повідомляє Страхувальника та Вигодонабувача з обґрунтуванням причин відмови протягом 

10 (десяти) робочих днів з дати прийняття рішення про відмову у виплаті. 

7.2. Порядок та умови здійснення страхового відшкодування у разі настання 

страхового випадку, передбаченого п.3.3. цих Додаткових умов (забезпечення 

виконання договору про закупівлю):  

7.2.1. Страхувальник та Вигодонабувач не мають права врегульовувати претензії 

(вимоги), що стосуються предмету договору страхування, самостійно, без участі у такому 

врегулюванні Страховика. 

7.2.2. За погодженням з Страховиком вимога Вигодонабувача про сплату суми 

забезпечення виконання договору про закупівлю врегульовується в досудовому порядку, без 

передачі справи до суду. 

7.2.3. Вимога Вигодонабувача про сплату суми забезпечення виконання договору 

про закупівлю пред’являється у формі письмової заяви на адресу Страховика протягом 30 

(тридцяти) робочих днів з моменту настання події, що має ознаки страхового випадку, 

передбаченого п.3.3. цих Додаткових умов, якщо інший строк не встановлений сторонами в 

договорі страхування. Заява повинна містити фактичні дані про порушення 

Страхувальником умов виконання укладеного договору про закупівлю. До заяви додаються 

завірені копії документів, які свідчать про причини невиконання Страхувальником умов 

договору про закупівлю. 

7.2.4. Розмір страхового відшкодування визначається в сумі забезпечення 

виконання договору про закупівлю згідно з тендерною документацією та договором про 

закупівлю, але не більше страхової суми (ліміту відповідальності Страховика) за договором 

страхування.  

Договором страхування може бути передбачено, що Страховик несе відповідальність 

пропорційно виконаним зобов’язанням, які Страхувальник взяв на себе за договором про 

закупівлю. В такому разі виплата страхового відшкодування здійснюється наступним чином: 

– повністю, якщо Страхувальник в повному обсязі не виконав взяті на себе зобов’язання за 

договором про закупівлю; 

– в іншому випадку – пропорційно до фактично виконаних Страхувальником зобов’язань, 

взятих ним за договором закупівлі. 



7  

7.2.5. Якщо інше не передбачено сторонами в договорі страхування, рішення про 

виплату чи відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком протягом 

10 (десяти) робочих днів з дати отримання всіх необхідних документів, що дозволяють 

встановити факт, обставини, причини настання випадку, розмір забезпечення виконання 

договору про закупівлю, а саме: 

– вимога Вигодонабувача про сплату суми забезпечення виконання договору про 

закупівлю; 

– копія договору про закупівлю; 

– копії документів, що надійшли від Вигодонабувача разом із вимогою, що підтверджують 

факт, обставини, причини настання випадку; 

– копія тендерної документації або іншого документа, що підтверджує розмір 

забезпечення виконання договору про закупівлю; 

– офіційні акти (довідки, протоколи) уповноважених органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності 

щодо обставин настання страхового випадку – в разі подання до них відповідних запитів 

Страховиком; 

– у випадку, коли спір, що стосується предмету договору страхування було передано до 

суду – копія судового рішення; 

– у разі банкрутства Страхувальника – копія постанови господарського суду про визнання 

Страхувальника банкрутом; 

– у разі втрати майна, що постачається за договором про закупівлю – документи, що 

підтверджують вартість такого майна на дату настання випадку та документи, що 

підтверджують причини і обставини пошкодження/втрати такого майна (документи 

ДСНС, Поліції, інших уповноважених державних органів, в компетенції яких 

знаходиться розслідування відповідних випадків). 

 

7.3. Окрім зазначених в пп.7.1., 7.2. цих Додаткових умов документів, Страховик 

має право вимагати від Страхувальника/Вигодонабувача надання інших документів для 

визначення факту, причин і обставин  настання страхового випадку, здійснення виплати 

страхового відшкодування. 

7.4. В разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування Страховик 

складає страховий акт та виплачує страхове відшкодування на користь Вигодонабувача 

протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складання страхового акту, якщо інший строк не 

встановлений сторонами в договорі страхування. 

7.5. У випадку відмови у виплаті страхового відшкодування Страховик письмово 

повідомляє Страхувальника та Вигодонабувача з обґрунтуванням причин відмови протягом 

10 (десяти) робочих днів з дати прийняття рішення про відмову у виплаті, якщо інший строк 

не встановлений сторонами в договорі страхування. 

 

8. Спеціальні терміни, що використовуються в цих Додаткових умовах, 

тлумачаться згідно з чинним законодавством, в тому числі відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі» та/або інших нормативно-правових актів, із врахуванням редакції, 

що діяла на дату укладення договору страхування. 

9. У випадку, якщо внаслідок зміни чинного законодавства в сфері здійснення 

публічних закупівель в майбутньому окремі положення цих Додаткових умов виявляться 

такими, що не відповідають вимогам законодавства, сторони в договорі страхування 

врегульовують відповідні відносини з врахуванням внесених до законодавства змін. 

10. Положення, викладені в цих Додаткових умовах, доповнюють положення 

Правил добровільного страхування фінансових ризиків та застосовуються до договору 

страхування разом з ними. У випадку наявності розбіжностей між положеннями Правил 

добровільного страхування фінансових ризиків та цими Додатковими умовами, 

застосовуються відповідні положення цих Додаткових умов. 

11. Якщо договором страхування не передбачено інше, то відносно цих 

Додаткових умов в іншому діють Правила добровільного страхування фінансових ризиків. 

12. Розміри базових страхових тарифів за страхуванням тендерних ризиків 
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(добровільного страхування фінансових ризиків, пов’язаних зі збитками, понесеними 

внаслідок невиконання та/або неналежного виконання учасником та/або переможцем 

процедури закупівлі вимог тендерної документації та/або умов договору про закупівлю) 

визначаються в Додатку 8 до Правил добровільного страхування фінансових ризиків. 
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Додаток 8   

до Правил добровільного страхування  

фінансових ризиків  
 

 

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ 

ЗІ СТРАХУВАННЯ ТЕНДЕРНИХ РИЗИКІВ 

(ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ,  

ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗБИТКАМИ, ПОНЕСЕНИМИ ВНАСЛІДОК НЕВИКОНАННЯ 

ТА/АБО НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ УЧАСНИКОМ ТА/АБО ПЕРЕМОЖЦЕМ 

ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ ВИМОГ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА/АБО УМОВ 

ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ) 
 

1. Базові страхові тарифи зі страхування тендерних ризиків (добровільного 

страхування фінансових ризиків, пов’язаних зі збитками, понесеними внаслідок невиконання 

та/або неналежного виконання учасником та/або переможцем процедури закупівлі вимог 

тендерної документації та/або умов договору про закупівлю), що здійснюється відповідно до 

Додатку 7 до Правил добровільного страхування тендерних ризиків, зазначені нижче: 
 

Таблиця 1 

Страхові ризики Базовий 

тариф, 

% 

Разом 

% 

1.1. За страхуванням тендерних ризиків Страхувальника як учасника процедури 

закупівлі (забезпечення тендерної пропозиції) 

- відкликання тендерної пропозиції / пропозиції Страхувальником 

(учасником процедури закупівлі) після закінчення строку її подання, 

але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції 

вважаються дійсними 

0,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 

- непідписання договору про закупівлю Страхувальником (учасником 

процедури закупівлі), який став переможцем тендеру/спрощеної 

закупівлі 

0,7 

ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної 

процедури закупівлі) у строк, визначений ч.6 ст. 17 Закону України 

«Про публічні закупівлі», документів, що підтверджують відсутність 

підстав, установлених ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі» 

0,2 

- ненадання Страхувальником (учасником процедури закупівлі), що 

став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури 

закупівлі) / спрощеної закупівлі забезпечення виконання договору про 

закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір 

про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено 

тендерною документацією / оголошенням про проведення спрощеної 

закупівлі 

0,8 

- інші випадки, передбачені договором страхування або 

законодавством 

0,5 

1.2. За страхуванням тендерних ризиків Страхувальника як переможця процедури 

закупівлі (забезпечення виконання договору про закупівлю) 

- банкрутство Страхувальника; 0,5  

 

 

2,5 

- втрата майна, що постачається за договором про закупівлю, 

безпосередньо внаслідок пожежі, виробничих аварій та/або 

протиправних дій третіх осіб по відношенню до цього майна; 

1,2 

- одностороння відмова Страхувальника від виконання своїх 

зобов’язань за договором про закупівлю; 

0,5 

- в інших випадках, передбачених договором страхування або 

законодавством 

0,3 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96#n1282
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96#n1261
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