
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ 
 

відбір Cтрахового брокера для  

отримання комплексного страхування відповідальності фінансових установ 

від зловживань працівників  
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1. Завдання — отримання страхових послуг з комплексного страхування відповідальності 

фінансових установ (Bankers Blanket Bond).  

2. Банк запитує пропозиції від зацікавлених, фінансово надійних страхових компаній 

виступити в ролі страхового брокера/перестрахового брокера, постійного представництва 

страхового (перестрахового) брокера-нерезидента (далі по тексту – Брокер) для отримання 

комплексного страхування відповідальності фінансових установ. 

3. Перелік послуг 

Комплексне страхування відповідальності фінансових установ (комплексне страхування 
банків Bankers Blanket Bond) що має покривати наступні ризики, включаючи, зокрема: 

 неправомірні дії працівників; 

 фальшування або підробку; 

 операції з готівковими коштами, включаючи цінні папери та будь-які 

оборотні інструменти чи документи у приміщеннях, у дорозі та в сховищі; та 

 електронні і кіберзлочини. 

4. Зміст пропозиції 

4.1. Пропозиція має містити наступні пункти:  

4.1.1. Загальна інформація: 

 назва Брокера, ім’я, посада та контактна інформація для початкових 

контактів; 

 свідоцтво, видане Нацкомфінпослуг, про внесення до державного реєстру 

страхових та перестрахових брокерів (далі - Свідоцтво) - документ, який 

засвідчує факт реєстрації страхового (перестрахового) брокера і внесення 

інформації про нього у Реєстр, а також підтверджує право здійснювати 

посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні; 

 гарантійний лист учасника про те, що він зобов’язується забезпечити 

перестрахування не менше ніж 80-95% загальної суми відповідальності на 

міжнародному ринку страхових послуг (в основному в Lloyd's чи AIG), за 

виключенням ринку Російської Федерації та без залучення суб'єктів 

господарювання Російської Федерації у якості самостійних перестраховиків 

або у складі синдикатів чи інших об'єднань, або інших суб'єктів, в яких 

суб’єкти господарювання Російської Федерації приймають участь прямо або 

опосередковано; 
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 перелік міжнародних компаній, в яких Брокер гарантує здійснити 

перестрахування зазначеного ризику; 

 строки надання цінової пропозиції щодо страхових послуг з комплексного 

страхування відповідальності фінансових установ (Bankers Blanket Bond); 

 установчі документи: статут, установчий договір з усіма змінами і 

доповненнями або інші документи, передбачені чинним законодавством, у 

разі участі брокера-резидента; 

 документи, які підтверджують реєстрацію постійного представництва 

страхового (перестрахового) брокера-нерезидента у разі участі брокера-

нерезидента; 

 свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, а у 

випадку, якщо воно не видавалось, – виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (копія); 

 паспорт(-и) керівника(-ів) брокера (копії); 

 документи, що підтверджують повноваження керівника(-ів), в т.ч. укладені 

трудові контракти / витяги з трудових контрактів або довідка про те, що вони 

не укладались, довіреності від брокера-нерезидента (у разі, якщо укладення 

таких трудових контрактів не є обов’язковим). 

4.1.2. Досвід та кваліфікація 

 практична діяльність Брокера на ринку посередницької діяльності  у 

страхуванні (перестрахуванні) послуг не менше 5-и років; 

 наявність у Брокера рекомендаційних листів, позитивних відгуків клієнтів 

(страхових/перестрахових компаній, в т.ч. міжнародних), подяк, нагород за 

участь у конкурсах / рейтингах тощо, підтверджені відповідними 

публічними публікаціями (у разі їх наявності); 

 наявність знань і кваліфікації керівників Брокера, які повинні бути 

підтверджені свідоцтвом (сертифікатом) установленого зразка; 

 наявність у Брокера підтвердження причетності до світових фінансових груп 

(Lloyd's, тощо) та/або ділових контактів у світових фінансових групах (Lloyd's, 

тощо), а також  ліцензій, сертифікатів, тощо (у разі їх наявності);  

 наявність у Брокера полісу професійної відповідальності Professional 

Indemnity (PI) (у разі  наявності); 

 відсутність у Брокера заборгованості по податках та інших обов’язкових 

платежах до Державного бюджету України; 

 інформацію про наявність чи відсутність у Брокера невиконаних приписів 

контролюючого органу (Нацкомфінпослуг); 
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 довідка про відсутність фактів про притягнення до кримінальної 

відповідальності за корупційні злочини, фінансування тероризму, злочини у 

сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг керівництва 

Брокера. 

4.1.3. Склад команди  

 наявність щонайменше 2-х спеціалістів, що входять до штату Брокера, із 

практичним досвідом роботи в галузі посередницької діяльності у 

страхуванні (перестрахуванні) не менше 5-ти років; 

 наявність щонайменше 2-х спеціалістів, що входять до штату Брокера, із 

практичним досвідом роботи в галузі страхування (перестрахування) в 

страхових (перестрахових) компаніях не менше 5-ти років (у разі їх 

наявності). 

4.1.4. Цінова пропозиція  

Повинна містити опис структури ціни, в якому має бути відображено розмір винагороди 
Брокера та вартість перестрахування/страхування), інформацію про можливі додаткові 
витрати.  

5. Надання пропозицій 

5.1. Зацікавлені компанії повинні надати в паперовому та електронному вигляді (скановані 

копії на USB-флеш-накопичувачі(ах)) лист-комерційну пропозицію довільної форми 

про намір співробітництва, до якої додаються документи зазначені у пунктах 4.1.1. та 

4.1.2. на адресу: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у термін до 17:00 

(за київським часом) 17 липня 2020 року. 

5.2. Усі запитання з приводу цього запиту на пропозиції мають бути надіслані на адресу 

insurance@ukrgasbank.com у термін до 14 липня 2020 року.  

6. Процес оцінки 

6.1. Комітет банку розгляне усі пропозиції. Подальші контакти можуть здійснюватися з 

відібраними Брокерами. Контакти можуть здійснюватися персонально, засобами 

електронної пошти, або телефоном.   

6.2. Інші документи, що можуть бути затребувані Банком, в тому числі за формою подачі 

на вимогу Банку. 
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