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Ці Правила визначають загальний порядок і умови укладання, виконання і
припинення дії Договорів добровільного страхування цивільної відповідальності
Страхувальника, пов'язаних із відшкодуванням шкоди, заподіяної Страхувальником або
іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована, життю, здоров'ю,
працездатності, майну третіх осіб, включаючи власників вантажу та багажу
(вантажобагажу), під час експлуатації наземного транспортного засобу та здійснення
перевезень чи транспортного експедирування вантажу.
Дані Правила страхування складаються з двох наступних частин:
І частина Правил – визначає порядок і умови укладання, виконання і припинення дії
Договорів добровільного страхування цивільної відповідальності Страхувальника,
пов'язаних із відшкодуванням шкоди, заподіяної Страхувальником або іншою особою,
цивільна відповідальність якої застрахована, життю, здоров'ю, працездатності, майну
третіх осіб.
ІІ частина Правил – визначає порядок і умови укладання, виконання і припинення дії
Договорів добровільного страхування цивільної відповідальності Страхувальника,
пов'язаних із відшкодуванням шкоди, заподіяної Страхувальником або іншою особою,
цивільна відповідальність якої застрахована, власникам вантажу та багажу
(вантажобагажу), під час експлуатації наземного транспортного засобу та здійснення
перевезень чи транспортного експедирування вантажу.
ЧАСТИНА І
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дана Частина визначає загальний порядок і умови укладання, виконання і
припинення дії Договорів добровільного страхування цивільної відповідальності
Страхувальника, пов'язаних із відшкодуванням шкоди, заподіяної Страхувальником або
іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована, життю, здоров'ю,
працездатності, майну третіх осіб.
1.2. Конкретні умови страхування визначаються при укладанні Договору страхування та
можуть бути змінені або доповнені до настання страхового випадку за умови, що такі
зміни відповідають цим Правилам та не суперечать чинному законодавству України.
2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
2.1. Страховик – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ", яке уклало зі Страхувальником Договір
добровільного страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну життю,
здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації транспортного засобу;
2.2. Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, що уклала із
Страховиком Договір добровільного страхування цивільної відповідальності за шкоду,
заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації транспортного засобу;
2.3. Дорожньо-транспортна подія (надалі ДТП) - подія за участю хоча б одного
транспортного засобу, який знаходився в русі, в результаті якого нанесена шкода життю,
здоров'ю та/або майну (як це зазначено в Договорі страхування) третіх осіб;
2.4. Третя особа/потерпілий - будь яка юридична або фізична особа (за виключенням
власника транспортного засобу, що зазначений в Договорі страхування, та осіб, що
перебували забезпеченому транспортному засобі на момент настання ДТП), життю,
здоров'ю та/або майну якої внаслідок ДТП була заподіяна шкода;
2.5. Особа, відповідальність якої застрахована - визначена в Договорі страхування особа,
цивільна відповідальність якої застрахована згідно з цим Договором, або, залежно від
умов Договору страхування цивільної відповідальності, будь-яка особа, що експлуатує
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забезпечений транспортний засіб;
2.6. Власник транспортного засобу – юридична або фізична особа, яка відповідно до
законів України є власником або законним володільцем (користувачем) транспортного
засобу на підставі права власності, права господарського відання, оперативного
управління, на основі договору оренди, довіреності або експлуатує транспортний засіб на
інших законних підставах;
2.7. Забезпечений транспортний засіб – транспортний засіб, зазначений у Договорі
страхування, який експлуатується особою, відповідальність якої застрахована;
2.8. Ринкова вартість майна – це вартість майна, що враховує ринкову кон'юнктуру, його
технічний стан, строк та інтенсивність експлуатації (в залежності від виду майна);
2.9. Ліміт відповідальності – максимальна сума страхового відшкодування, призначена
для виплати третій особі, внаслідок завданої її життю, здоров'ю та/або майну (як це
зазначено в Договорі страхування) шкоди в результаті страхового випадку.
Встановлюється в межах страхової суми (ліміту відповідальності).
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
3.1. Предметом договору добровільного страхування цивільної відповідальності є майнові
інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної
страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована, життю,
здоров'ю, працездатності, майну третіх осіб, включаючи власників вантажу та багажу
(вантажобагажу), під час експлуатації наземного транспортного засобу та здійснення
перевезень чи транспортного експедирування вантажу.
3.2. Відшкодуванню Страховиком підлягає пряма шкода заподіяна третій особі під час
руху забезпеченого транспортного засобу якщо має місце причинно-наслідковий зв'язок
між рухом забезпеченого транспортного засобу і заподіяною ним шкодою.
4. СТРАХОВИЙ РИЗИК. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
4.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
4.2. Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування або
законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити
виплату страхового відшкодування Страхувальнику або потерпілій третій особі згідно
умов зазначених в Договорі страхування.
4.3. Страховик, якщо це зазначено в Договорі страхування, також відшкодовує витрати,
спричинені страховим випадком, а саме:
4.3.1. пов'язані з необхідними і доречними діями з рятування та запобігання чи
зменшення розміру збитку;
4.3.2. вартість послуги за отримання документів, що стосуються обставин настання
страхового випадку і визначають розмір збитку;
4.3.3. пов'язані з транспортуванням пошкодженого транспортного засобу до найближчого
місця ремонту у випадку неможливості його самостійного руху;
4.4. Умовами Договору страхування може бути передбачене відшкодування додаткових
витрат на організацію і здійснення послуг, пов'язаних з усуненням наслідків страхового
випадку.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. Страховими випадками не визнаються події, що відбулися безпосередньо внаслідок:
5.1.1. навмисних дій Страхувальника або іншої особи, цивільна відповідальність якої
застрахована, або його/її довірених осіб, спрямованих на заподіяння шкоди
транспортному засобу;
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5.1.2. навмисних дій третьої особи, визнаних такими згідно чинного законодавства
України;
5.1.3. недбалого ставлення до забезпеченого транспортного засобу, його зберігання,
використання не за призначенням або з порушенням умов технічної експлуатації
забезпеченого транспортного засобу (згідно чинних Правил дорожнього руху та
відповідно до приписів Виробника);
5.1.4. зміни конструкції забезпеченого транспортного засобу або встановлення
невідповідних деталей чи обладнання, на яке немає рекомендацій виробника;
5.1.5. свідоме використання Страхувальником або іншою особою, цивільна
відповідальність якої застрахована, забезпеченого транспортного засобу в незадовільному
технічному стані, зокрема їзди на зношених шинах та/або таких, що не відповідають
сезону експлуатації;
5.1.6. керування забезпеченим транспортним засобом особою, що не має водійських
прав відповідної категорії та/або права розпорядження цим транспортним засобом та/або
знаходиться в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;
5.1.7. керування забезпеченим транспортним засобом особою, що не зазначена в
Договорі страхування;
5.1.8. перевищення Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої
застрахована, встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год, в'їзд на
залізничний переїзд при закритому шлагбаумі, рух тротуарами чи пішохідними
доріжками;
5.1.9. буксирування забезпеченим транспортним засобом несправного або пошкодженого
транспортного засобу;
5.1.10. здійснення Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої
застрахована, злочину, непокори органам влади (втечі з місця події, відмови від
освідчення на наявність алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння,
переслідування працівниками правоохоронних органів і т.п.);
5.1.11. падіння із забезпеченого транспортного засобу вантажу, обладнання та запчастин,
попадання предметів, що вилетіли з-під колеса забезпеченого транспортного засобу;
5.1.12. функціонування механізму, змонтованого на транспортному засобі;
5.1.13. участі в спортивних змаганнях, використання забезпеченого транспортного засобу
для навчальної їзди і використання в якості таксі чи передачі забезпеченого транспортного
засобу в оренду, лізинг;
5.1.14. воєнних дій, терористичних актів, громадянської війни, народних заворушень,
несанкціонованих зборів, масових безпорядків, проведення антитерористичних операцій;
5.1.15. вибуху в результаті перевезення, збереження вибухонебезпечних речовин,
боєприпасів;
5.1.16. порушення правил пожежної безпеки та правил зберігання й перевезення
небезпечних речовин і предметів;
5.1.17. заподіяння шкоди третім особам особою, зазначеною в Договорі страхування, під
час руху транспортного засобу, не передбаченого Договором страхування;
5.1.18. заподіяння шкоди третім особам у результаті ДТП за участю забезпеченого
транспортного засобу, якщо ДТП сталася не з вини водія забезпеченого транспортного
засобу;
5.2. Події, зазначені в п. 5.1 цих Правил, можуть бути кваліфіковані як страховий випадок
якщо це визначено умовами Договору страхування.
5.3. Страховик, якщо інше не передбачено Договором страхування, не відшкодовує
збиток, заподіяний:
5.3.1. життю та здоров'ю водія та пасажирів, які знаходилися у забезпеченому
транспортному засобі на момент настання ДТП;
5.3.2. будь-якому майну, яке знаходилося у забезпеченому транспортному засобі, який
спричинив дорожньо-транспортну пригоду;
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5.3.3. забезпеченому транспортному засобу, який спричинив дорожньо-транспортну
пригоду;
5.3.4. власнику забезпеченого транспортного засобу (особі, що керувала транспортним
засобом, особам, що перебували в забезпеченому транспортному засобі на момент
настання ДТП) та його (їх) майну, який у встановленому порядку визнаний винним в
настанні ДТП;
5.3.5. антикваріату та унікальним предметам, виробам з коштовних металів, коштовним та
напівкоштовним камінням, предметам релігійного культу, колекціям, рукописам,
грошовим знакам, цінним паперам, всякого роду документам, фотознімкам, плівкам та
слайдам;
5.3.6. пов'язаний із втратою товарного вигляду транспортного засобу;
5.3.7. пов'язаний із втратою експлуатаційних якостей транспортного засобу;
5.3.8. працівником правоохоронних органів, медичної установи на вимогу якого був
наданий забезпечений транспортний засіб та який виконував службові обов'язки;
5.3.9. особою, що заволоділа забезпеченим транспортним засобом внаслідок
протиправних дій та знаходилася за кермом забезпеченого транспортного засобу;
5.3.10. транспортному засобу, причепу або напівпричепу під час їх транспортування
забезпеченим транспортним засобом на жорсткому чи гнучкому зчепленні або способом
часткового навантаження на платформу чи на спеціальний опорний пристрій, а також
майну, що в них знаходилось;
5.3.11. внаслідок ДТП, яка сталася поза межами автомобільних доріг загального
користування та стоянок (інших місць призначених для руху транспортних засобів).
5.4. Не підлягають відшкодуванню моральна шкода, упущена вигода та інші непрямі
збитки.
5.5. Не підлягають відшкодуванню збитки, заподіяні в наслідок ДТП, об’єктам
навколишнього природного середовища (забруднення (в т.ч. екологічне) або
пошкодження).
5.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші виключення та
обмеження страхування.
6. СТРАХОВА СУМА. ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА
6.1. Страховою сумою є визначена Договором страхування грошова сума, у межах якої
Страховик відповідно до умов Договору страхування зобов'язаний провести виплату
страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
6.2. Страхова сума визначається Страхувальником та погоджується зі Страховиком і
зазначається в Договорі страхування.
6.3. Лімітом відшкодування Страховика є встановлений у Договорі страхування
граничний розмір виплат страхових відшкодувань, при досягненні якого Договір
страхування припиняє свою дію в цілому або у відношенні страхових ризиків, відповідно
по яким здійснювалися відшкодування.
6.4. Розмір
ліміту
відшкодування
вказується
в
Договорі
страхування
(Полісі/Сертифікаті).
7. СТРАХОВА ПЛАТІЖ І ПОРЯДОК ЙОГО СПЛАТИ. СТРАХОВИЙ ТАРИФ
7.1. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – це плата за страхування,
яку Страхувальник зобов'язується сплатити Страховику згідно Договору страхування.
7.2. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично)
на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Страхові тарифи
зазначені у Додатку № 1 до цих Правил. Конкретний розмір страхового тарифу
визначається Страховиком або представником Страховика та вказується в Договорі
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страхування.
7.3. Договором страхування може бути передбачена сплата страхового платежу
частинами – внесками.
7.4. Строк сплати страхового платежу або його частин (внесків) визначається в Договорі
страхування.
7.5. Валюта та форма сплати страхового платежу визначається відповідно до чинного
законодавства України.
7.6. При сплаті страхового платежу (внеску) в безготівковій формі, платіж вважається
сплаченим з моменту надходження платежу (внеску) на поточний рахунок Страховика.
При сплаті готівкою - з моменту внесення платежу (внеску) в касу Страховика.
8. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Дія Договору страхування поширюється на територію України, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
9.1. Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою сторін та зазначається в
Договорі страхування.
9.2. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового
платежу в розмірі та строк, передбачений договором страхування, якщо інший порядок
вступу договору в силу не передбачений договором страхування. Дія договору
страхування припиняється в 24 години 00 хвилин дня, що визнається на підставі цих
Правил днем припинення дії договору .
10. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ.
ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
10.1. Договір страхування – це письмова угода між Страховиком і Страхувальником,
відповідно до якої Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового
випадку відшкодувати завданий Страхувальником збиток, в межах страхової суми та
відповідно до ліміту відшкодування, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові
платежі у визначений строк і в повному обсязі та виконувати інші умови Договору.
10.2. Договір страхування підписується в двох/трьох екземплярах, що мають однакову
юридичну силу і знаходяться по примірнику у кожної з сторін.
10.3. Договір страхування укладається на підставі заяви Страхувальника.
10.4. Заповнення і передача Страховику Заяви не зобов'язує Заявника укладати Договір
страхування і сплачувати страхову премію.
10.5. Прийняття Заяви до розгляду Страховиком не зобов'язує останнього приймати
зазначений ризик (ризики) під страховий захист та укладати із Страхувальником договір
страхування.
10.6. При укладанні Договору страхування (переукладанні, зміні умов страхування)
Страхувальник зобов'язаний надати Страховику:
- документ що засвідчує особу Страхувальника, або діючого від його імені
представника;
- довіреність (доручення) або інший документ, що свідчить про наявність та обсяг
повноважень представника Страхувальника;
- реєстраційні документи або інші документи що засвідчують право власності на
предмет страхування;
- договір оренди або довіреність на транспортний засіб, якщо Страхувальник не є
власником транспортного засобу;
- відомості (державний номер транспортного засобу, номер двигуна та інше),
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необхідні для укладання Договору добровільного страхування цивільної
відповідальності власника транспортного засобу;
- інформацію про інші договори страхування цивільної відповідальності власника
транспортного засобу, які укладені щодо зазначеного транспортного засобу іншими
страховими організаціями;
- інші відомості, зазначені Заяву на страхування та в договорі страхування.
10.7. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.
10.8. В Договорі страхування може бути передбачено, що окремі положення цих Правил
страхування не включаються в Договір і не діють в конкретних умовах страхування, якщо
це не суперечить цим правилам та чинному законодавству.
10.9. Страховик має право відмовитись від прийняття ризику на страхування без
пояснення причин такого рішення.
10.10. У разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу, Страхувальник
зобов’язаний повідомити Страховика протягом 3 (трьох) робочих днів та має право, за
погодженням зі Страховиком:
- переоформити Договір страхування на нового власника;
- переоформити Договір страхування на новий транспортний засіб, придбаний
замість забезпеченого;
- достроково припинити дію Договору страхування.
10.11. Для переоформлення Договору страхування на іншу особу або на інший
транспортний засіб Страхувальник подає Страховику всі оригінали попередніх страхових
документів та відповідну письмову заяву.
Пільги, на які мав право Страхувальник, на нового Страхувальника не
розповсюджуються.
10.12. Зміни та доповнення, які вносяться в Договір після його укладання, оформляються
додатковими угодами (адендумами, доповненнями), підписаними Страхувальником і
Страховиком.
10.13. У випадку втрати Договору страхування в період його дії, Страховик за письмовою
вимогою Страхувальника, видає йому дублікат Договору страхування. Після видачі
дублікату втрачений Договір вважається недійсним.
11. ФРАНШИЗА
11.1. Франшиза – це частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з
Договором страхування. Вибір Страхувальником франшизи та її розмір фіксується в
Договорі страхування.
11.2. Франшиза поділяється на "безумовну" і "умовну" та може встановлюватися як у
відсотках від страхової суми, так і в грошовому еквіваленті.
11.3. "Безумовна" франшиза передбачає зменшення розміру відшкодування по кожному
страховому випадку на розмір зазначеної франшизи.
11.4. "Умовна" франшиза передбачає звільнення Страховика від зобов'язань по
відшкодуванню збитків, що не перевищують розміру франшизи. Якщо розмір збитку
перевищує встановлену франшизу, то при розрахунку страхового відшкодування
франшиза не вираховується.
12. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
12.1.Страхувальник має право:
12.1.1.отримати примірник цих Правил добровільного страхування цивільної
відповідальності власників наземного транспорту;
12.1.2. ознайомитися та отримати від Страховика роз'яснення щодо положень викладених
в цих Правилах, Договорі страхування;
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12.1.3. достроково припинити дію Договору страхування з письмовим повідомленням
Страховика про причини такого рішення, у встановлені п. 18.2 цих Правил строки;
12.1.4. одержати дублікат Договору страхування та/або додатків (доповнення, адендуму),
у випадку його/їх втрати;
12.1.5. в період дії Договору страхування за згодою Страховика вносити зміни в умови
Договору страхування, які стосуються строку страхування і розміру страхової суми з
відповідним перерахуванням страхової премії, якщо Договором страхування не визначено
інше;
12.1.6. отримувати від Страховика інформацію щодо стану виконання умов Договору
страхування.
умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права Страхувальника.
12.2.Страхувальник зобов'язаний:
12.2.1. ознайомити особу, яка буде керувати забезпеченими транспортним засобом з
умовами Правил та Договору страхування;
12.2.2. своєчасно та в повному обсязі вносити страхові платежі у відповідності до умов
Договору страхування;
12.2.3. дотримуватись умов експлуатації, зберігання та обслуговування забезпеченого
транспортного засобу відповідно до умов Договору страхування та вимог виробника;
12.2.4. надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне
значення для оцінки страхового ризику;
12.2.5. протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Страховика про суттєві зміни, що
сталися з предметом страхування та/або можуть вплинути на ступінь ризику (зміна умов
експлуатації та інших умов, зазначених в заяві на страхування);
12.2.6. повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо предмету
страхування, якщо це вказано в договорі страхування;
12.2.7. вживати всіх необхідних, можливих і доречних заходів щодо запобігання та
зменшення збитків, завданих внаслідок страхового випадку;
12.2.8. при настанні страхового випадку діяти відповідно до умов викладених в розділі 14
цих Правил та умов Договору страхування;
12.2.9. виконувати інструкції Страховика та/або Спеціалізованої служби, зазначеної в
Договорі страхування, або їх уповноважених представників та надавати повну і
достовірну інформацію щодо обставин настання страхового випадку;
12.2.10. без письмової згоди Страховика не робити заяв та не брати на себе зобов'язань
про добровільне відшкодування збитку, не визнавати повністю чи частково свою вину;
12.2.11. надати можливість уповноваженим представникам Страховика та інших
компетентних органів провести огляд і експертизу транспортного засобу для визначення
обставин і наслідків страхового випадку.
12.2.12. надати Страховику документи, передбачені п. 15.2 цих Правил, що стосуються
страхового випадку та його наслідків;
12.2.13. умовами договору страхування можуть бути передбачені і інші обов'язки
Страхувальника.
12.3.Страховик має право:
12.3.1. перевіряти інформацію, надану Страхувальником або іншою особою, цивільна
відповідальність якої застрахована, а також виконання ними вимог і умов Договору
страхування;
12.3.2. з'ясовувати причини, обставини та наслідки страхового випадку, перевіряти всі
надані документи;
12.3.3. припинити дію Договору страхування з письмовим повідомленням Страхувальника
про причини такого рішення, у встановлені п. 18.2 цих Правил строки;
12.3.4. відстрочити виплату страхового відшкодування якщо:
- не повністю з'ясовані обставини страхового випадку, винні особи, розмір збитків,
обставини, які підтверджують право третьої особи на одержання відшкодування – до
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з'ясування таких обставин;
- внаслідок настання страхового випадку, проти Страхувальника розпочато судове
розслідування – до одержання рішення суду або закінчення розслідування;
- в інших випадках зазначених в Договорі страхування.
12.3.5. відмовити у виплаті відшкодування за Договором страхування у випадках,
передбачених чинним законодавством та/або цими Правилами та/або Договором
страхування, якщо це передбачено умовами Договору страхування;
12.3.6. ініціювати внесення змін до Договору страхування
12.3.7. умовами договору страхування можуть бути передбачені і інші права Страховика.
12.4.Страховик зобов'язаний:
12.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами Договору та цими Правилами страхування;
12.4.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення необхідних документів для своєчасної виплати
страхового відшкодування відповідно до умов Договору страхування;
12.4.3. відшкодувати витрати, які були понесені Страхувальником, при настанні
страхового випадку, щодо запобігання або зменшення розміру збитків за умови їх
документального підтвердження, в межах ліміту відповідальності (якщо це передбачено
умовами Договору страхування, на умовах Договору страхування);
12.4.4. у випадку визнання події страховим випадком здійснити виплату страхового
відшкодування у строк передбачений п. 16.13 цих Правил. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати
третій особі неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору
страхування;
12.4.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили ступінь
страхового ризику, або збільшення вартості майна, переукласти з ним Договір
страхування;
12.4.6. за заявою Страхувальника укласти новий або внести зміни в діючий Договір
страхування у випадках, передбачених цими Правилами;
12.4.7. не розголошувати відомості про Страхувальника або іншу особу цивільна
відповідальність якої застрахована, і про його/їх майновий стан, за винятком випадків,
встановлених Законом.
12.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страховика.
12.6. Умови, що містяться в цих Правилах страхування, але які не включено до тексту
Договору страхування, обов'язкові для Страхувальника, якщо в Договорі прямо
вказується, що договір страхування укладено відповідно до цих Правил.
13. ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ
13.1.При наявності у Страхувальника діючого Договору обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОЦВ) розмір страхового відшкодування по Договору добровільного страхування цивільної
відповідальності дорівнює частині розміру оціненої (відповідно до умов Договору
добровільного страхування цивільної відповідальності) шкоди, що перевищує ліміт
відповідальності Страховика по Договору ОЦВ, але в будь якому випадку не більше
ліміту відповідальності Страховика по Договору добровільного страхування цивільної
відповідальності.
13.2.Якщо Страхувальник уклав Договір обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів та добровільного страхування
цивільної відповідальності, страхове відшкодування по Договору добровільного
страхування цивільної відповідальності виплачується наступним чином:
13.2.1. у випадку якщо виплаченого страхового відшкодування по Договору
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обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів недостатньо для того щоб відшкодувати шкоду нанесену майну,
життю та здоров'ю третьої особи;
13.2.2. у разі настання страхового випадку, що не відшкодовується Договором
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів, якщо такий випадок передбачений Договором добровільного
страхування цивільної відповідальності та/або цими Правилами страхування.
Розмір франшизи встановленої Договором обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів, Договором
добровільного страхування цивільної відповідальності не відшкодовується, якщо інше не
зазначено в Договорі добровільного страхування цивільної відповідальності.
14. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
14.1. При настанні події, що може бути кваліфікована як страховий випадок
Страхувальник або інша особа, цивільна відповідальність якої застрахована,
зобов'язаний/і:
14.1.1. негайно, але не пізніше 48 годин, як тільки Страхувальнику або іншій особі,
цивільна відповідальність якої застрахована, стане відомо про такі події:
- викликати відповідні компетентні органи (заявити про подію до правоохоронних
органів, пожежної охорони або інших органів, відповідно до їхньої компетенції та з
урахуванням особливостей події), висновки яких будуть прийняті Страховиком як
належні та достатні докази для визначення події, як страхового випадку;
- сповістити Страховика та діяти відповідно до вимог п. 14.1.6;
14.1.2. вжити всіх доречних і можливих заходів щодо здійснення допомоги потерпілим;
14.1.3. виконати всі необхідні дії, передбачені чинними Правилами дорожнього руху;
14.1.4. вжити всіх можливих і доречних заходів щодо зменшення розміру збитку і
порятунку третіх осіб та/або транспортного засобу та/або майна;
14.1.5. не визнавати свою вину у настанні події та її наслідки без згоди на те Страховика;
14.1.6. при зверненні до Страховика та/або його представника (за телефоном, факсом,
електронною поштою тощо на вибір Страхувальника або іншої особи, цивільна
відповідальність якої застрахована, залежно від обставин та/або можливостей)
Страхувальник або інша особа, цивільна відповідальність якої застрахована, на запит
Страховика має вказати всі доступні на час настання події, що має ознаки страхової,
відомості щодо:
- номера Договору страхування; обставин настання страхового випадку;
- інформації про пошкодження (зовнішніх проявів), заподіяних транспортним
засобам та/або майну третіх осіб та шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третім особам;
- інформації про інших учасників дорожньо-транспортної події: П.І.Б. - для фізичної
особи, назва – для юридичної особи, державний реєстраційний номер транспортного
засобу, інформацію про договір страхування (номер, назву і адресу страховика іншої
сторони);
-адреси місця події і місця перебування транспортного засобу;
а також надати іншу інформацію (за її наявності) щодо події, яку Страхувальник або інша
особа, цивільна відповідальність якої застрахована, вважатиме істотною, та такою що
необхідна для правильної оцінки події Страховиком;
14.1.7. звернутись до Страховика або до Спеціалізованої служби відносно інструкцій щодо
подальших дій, які слід виконувати;
14.1.8. письмово оформити заяву на виплату страхового відшкодування протягом 5 (п’яти)
робочих днів з моменту, як Страхувальник або інша особа, цивільна відповідальність якої
застрахована, довідався або повинен був довідатись про страховий випадок (якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування);
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14.1.9. надати Страховику (його представнику) чи Спеціалізованій службі транспортний
засіб, обладнання та інше майно для огляду, не проводячи робіт по зміні його стану, крім
заходів, необхідних для транспортування, рятування (у тому числі людей і тварин) чи
запобігання надзвичайних ситуацій;
14.1.10. на запит Страховика надати всі необхідні документи та інформацію щодо події,
яка може бути визнана страховою;
15. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ Й РОЗМІР ЗБИТКІВ
15.1. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком відповідно до
Договору страхування на підставі письмової заяви на виплату страхового відшкодування
від Страхувальника або іншої особи, цивільна відповідальність якої застрахована, третьої
особи і страхового акту, що складається Страховиком.
15.2. Підтвердження настання страхового випадку і визначення розміру страхового
відшкодування, якщо інше не передбачено Договором страхування, здійснюється на
підставі наступних документів:
15.2.1. оригіналу Договору страхування;
15.2.2. свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
15.2.3. водійського посвідчення;
15.2.4. документів, що підтверджують право особи на користування забезпеченим
транспортним засобом (свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) транспортного
засобу, посвідчення водія, дорожній лист, доручення або інший документ);
15.2.5. медичної довідки встановленої форми про результати обстеження водія, який
керував забезпеченим транспортним засобом в момент настання ДТП, на предмет
алкогольного та/або наркотичного сп’яніння;
15.2.6. документів, що підтверджують майновий інтерес третьої особи, за змістом яких
третя особа має право на отримання страхового відшкодування;
15.2.7. оригіналу довідки з відповідного компетентного органу МВС України із
зазначенням повного імені (назви) власника транспортного засобу зазначеного в Договорі
страхування, особи, що ним керувала, місця, часу та обставин настання події,
реєстраційного номера та/або номера кузову транспортного засобу зазначеного в Договорі
страхування, інформації про учасників ДТП, інформація про інші, діючі договори
страхування стосовно учасників ДТП, інформації щодо винних осіб (якщо такі особи є),
переліку пунктів Правил дорожнього руху, порушених учасниками ДТП, інформації щодо
третіх осіб, яким завдано шкоду внаслідок ДТП;
15.2.8. довідок/висновків експертів, які мають право на проведення такої діяльності, що
підтверджують (акт товарознавчого дослідження або експертизи про величину збитку,
калькуляція та оригінали рахунків за ремонт транспортного засобу та/або майна) розмір
завданої майнової шкоди у разі її спричинення;
15.2.9. акту огляду пошкодженого транспортного засобу та/або майна;
15.2.10. довідок відповідних закладів охорони здоров'я щодо тимчасової втрати
працездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення стійкої втрати
працездатності (інвалідності) у разі її виникнення;
15.2.11. документу, що засвідчує особу, яка має одержати страхове відшкодування;
15.2.12. копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка має одержати
страхове відшкодування;
15.2.13. документів, що підтверджують правонаступництво згідно діючого законодавства
України лише у випадку ліквідації Страхувальника – юридичної особи; документів, що
підтверджують опікунство або право на спадщину (у випадку смерті) або втрати
дієздатності Страхувальника/третьої особи - фізичної особи;
15.2.14. правовстановлюючих документів на пошкоджене майно;
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15.2.15. копії свідоцтва про смерть (у разі смерті третьої особи внаслідок настання
страхового випадку);
15.2.16. документів, що підтверджують факт перебування на утриманні третьої особи, у
разі смерті останньої;
15.2.17. документів, що підтверджують витрати на поховання Третьої особи;
15.2.18. документів, що підтверджують витрати на придбання медикаментів, на
лікування захворювання, отриманого в результаті настання страхового випадку, рецепт
лікаря, що підтверджує необхідність придбання медикаментів;
15.3. Страховик у разі виникнення необхідності може вимагати інші документи, що
необхідні для підтвердження настання страхового випадку та визначення розміру збитку.
15.4. Договором страхування можуть бути передбачені інші документи, що необхідні для
підтвердження настання страхового випадку та визначення розміру збитку.
16. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ.
РОЗРАХУНОК СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
16.1. Після одержання всіх необхідних документів, рішення про виплату або відмову у
виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів з дати отримання останнього документу.
16.2. У випадках, коли надані документи суперечать один одному або не дають
можливості однозначно з'ясувати обставини, характер, розмір збитку, особу, винну в
настанні страхової події - термін прийняття рішення може бути подовжений до 90
робочих днів для з'ясування обставин страхового випадку, про що Страховик письмово
повідомляє Страхувальника або іншу особу, цивільна відповідальність якої застрахована,
або третю особу.
16.3. Виплата страхового відшкодування по Договору добровільного страхування
цивільної відповідальності власників наземного транспорту здійснюється третій особі у
відповідності до закону.
16.4. Шкодою, заподіяною життю та здоров'ю третьої особи у результаті настання
страхового випадку, є шкода, пов'язана:
16.4.1. з лікуванням третьої особи;
16.4.2. з тимчасовою втратою працездатності третьої особи;
16.4.3. з стійкою втратою працездатності третьою особою;
16.4.4. з смертю третьої особи.
16.5. 3а шкоду, заподіяну життю та здоров'ю, страховик здійснює виплату страхового
відшкодування у таких розмірах від страхової суми:
100%
У разі загибелі, смерті двох або більше третіх осіб, або встановлення їм
інвалідності будь-якої групи;
80%
У разі загибелі, смерті, встановлення першої групи інвалідності одній третій
особі;
65%
У разі встановлення другої групи інвалідності одній третій особі;
50%
У разі встановлення третьої групи інвалідності одній третій особі;
0,4%
При тимчасовій утраті працездатності за кожну добу, але не більше 40% за весь
період непрацездатності однієї третьої особи.
Договором страхування можуть бути передбачені інші розміри виплат страхового
відшкодування за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третіх осіб.
16.6. Шкодою, заподіяною майну третьої особи, є пошкодження або знищення
транспортного засобу або іншого майна що належить третій особі, а також інші
обґрунтовані витрати, які проведені з ціллю врегулювання страхового випадку (евакуація
транспортного засобу з місця ДТП, доставка потерпілих до відповідного закладу охорони
здоров'я):
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16.6.1. розмір збитку визначається на підставі висновку товарознавчої експертизи або
безпосередньо Страховиком по відповідних каталогах цін і трудоємкості, а також з
урахуванням цін на запасні частини і трудоємкості, що діють на сервісних центрах чи
станціях технічного обслуговування;
16.6.2. при пошкодженні транспортного засобу або іншого майна відшкодовується
вартість відновлювального ремонту, яка включає вартість ремонтних робіт, вартість
матеріалів і вартість деталей, які в процесі ремонту необхідно замінити;
16.6.3. якщо вартість відновлення пошкодженого транспортного засобу або іншого майна
є економічно недоцільною, а також у випадку їх повного знищення, відшкодовується
ринкова вартість майна за вирахуванням вартості залишків придатних для подальшого
використання.
16.7. Договором страхування можуть бути передбачені інші умови відшкодування шкоди
по життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб.
16.8. Страхове відшкодування виплачується якщо інше не передбачено Договором
страхування:
16.8.1. пропорційно відношенню частини страхової премії, що сплачена на момент
настання страхового випадку, до страхової премії, що мала бути сплачена за умовами
Договору страхування;
16.8.2. з вирахуванням експлуатаційного (амортизаційного) зносу запасних частин,
деталей і обладнання, що підлягають заміні;
16.8.3. з вирахуванням розміру та виду встановленої Договором страхування франшизи;
16.9. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого
зазнав Страхувальник та в будь-якому випадку відшкодовується в межах страхової суми
та/або ліміту відповідальності Страховика.
Якщо на момент страхового випадку по відношенню до предмету договору
страхування діяли також інші договори добровільного страхування і загальна страхова
сума перевищувала дійсну шкоду нанесену третім особам, страхове відшкодування
визначається пропорційно співвідношенню страхових сум, на які предмет був
застрахований за кожним договором страхування. Страховик сплачує страхове
відшкодування пропорційно тій частині, що припадає на нього. Якщо винуватцями ДТП є
кілька власників транспортних засобів, то відповідальність Страховика встановлюється
пропорційно вині Страхувальника, визначеної згідно з чинним законодавством.
16.10. Якщо розмір спричиненої шкоди перевищує страхову суму та/або ліміт
відповідальності Страховика, в такому випадку різницю між фактичним розміром та
виплаченим страховим відшкодуванням відшкодовує особа, що несе відповідальність за
спричинену шкоду відповідно до чинного законодавства.
16.11. У разі, коли загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує
розмір страхової суми чи встановленого Договором страхування ліміту відповідальності
Страховика, відшкодування кожній третій особі здійснюється пропорційно.
16.12. Якщо Страхувальник самостійно відшкодував заподіяну третім особам шкоду, то
відшкодування може бути сплачено Страховиком Страхувальнику у випадку належним
чином оформленої відмови потерпілого від претензії до Страхувальника. Страховик має
право відмовити в компенсації таких витрат або зменшити розмір відшкодування з
урахуванням умов Договору та цих Правил страхування.
16.13. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 15 (п’ятнадцяти)
банківських днів з дати прийняття рішення про виплату. Таке рішення оформлюється
страховим актом.
16.14. Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з
поточного рахунку Страховика.
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17. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
17.1. Підставою для відмови Страховика в здійсненні страхового відшкодування є:
17.1.1. подання Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої
застрахована, свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування або про факт
настання страхового випадку;
17.1.2. отримання третьою особою відшкодування збитків від Страхувальника або іншої
особи, цивільна відповідальність якої застрахована.
17.1.3. несвоєчасне повідомлення про настання страхового випадку без поважних на це
причин та/або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та
розміру збитків;
17.1.4. інші випадки передбачені Законом;
17.1.5 подання безпідставного позову або якщо Страхувальником або іншою особою,
цивільна відповідальність якої застрахована, або третьою особою використовуються будьякі шахрайські (неправомірні) способи з метою здобуття користі за Договором
страхування;
17.1.6. невиконання Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої
застрахована, обов'язків, передбачених умовами цих Правил та Договором страхування;
17.1.7. несплати Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої
застрахована, страхового платежу або її частини (внеску) у встановлені Договором
страхування терміни.
17.1.8. знехтування Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої
застрахована, або третьою особою заходами (невиконання дій) щодо рятування та
збереження майна третьої особи, зокрема не вмикання аварійної світлової сигналізації та
не встановлення знаку аварійної зупинки відповідно до вимог Правил Дорожнього руху у
разі ДТП або вимушеної зупинки ТЗ, якщо це призвело до страхового випадку або
збільшення збитку;
17.1.9. неповідомлення Страховика про суттєві зміни, що сталися з транспортним засобом
зазначеним в Договорі страхування (зміна номеру кузова, реєстраційного номеру,
комплектності, використання транспортного засобу як таксі; про зміну власника
транспортного засобу та збільшення кількості допущених до управління водіїв);
17.1.10. ненадання Страхувальником та/або іншою особою, цивільна відповідальність якої
застрахована або третьою особою (відповідно до умов Договору страхування) документів,
які необхідні для прийняття рішення щодо сплати страхового відшкодування, подання
документів, оформлених з порушенням дійсних норм (підписання не уповноваженою
особою, відсутність номеру, печатки чи дати, наявність виправлень) чи подання
документів, які містять недостовірну інформацію щодо терміну, причин, обставин
страхового випадку та розміру збитку;
17.1.11. виконання робіт, що не викликані технологічною необхідністю;
17.1.12. неповідомлення Страховика про інші діючі відносно цього предмету договору
страхування, Договори страхування;
17.1.12. вчинення Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої
застрахована, самогубства чи замаху на самогубство з використанням забезпеченого
транспортного засобу;
17.1.13. відмова третьої особи від претензій до або іншої особи, цивільна відповідальність
якої застрахована.
17.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у здійсненні страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.
18. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
18.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у випадку:
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18.1.1. закінчення строку дії Договору;
18.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником або іншою особою,
цивільна відповідальність якої застрахована, у повному обсязі;
18.1.3. несплати Страхувальником страхового платежу або його частини (внеску) у
встановлені Договором строки (терміни). При цьому Договір вважається достроково
припиненим у випадку, якщо перший або черговий страховий платіж (внесок) не був
сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня
пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачене умовами
Договору страхування;
18.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника - фізичної
особи чи втрати ним дієздатності в порядку, встановленому чинним законодавством
України;
18.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
18.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
18.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.
18.2. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.
18.3. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
18.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового
відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога
Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то
останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
18.5. У разі дострокового припинення дії Договору страхування, за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були
здійснені за цим Договором страхування.
18.6. Повернення платежів здійснюється протягом семи банківських днів після
припинення дії Договору, якщо інший термін не обумовлений за згодою сторін.
18.7. Остаточний розрахунок між Сторонами, у разі дострокового припинення дії
Договору, здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником збитків
(здійснення страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).
19. ПРАВО НА КОМПЕНСАЦІЮ
19.1. Якщо після виплати страхового відшкодування з'ясується, що Страховик, згідно цих
Правил, мав право відмовити у такій виплаті, або Страхувальник або інша особа, цивільна
відповідальність якої застрахована, або третя особа надали невірні дані, які призвели до
підвищення суми страхового відшкодування або безпідставної її виплати, Страховик має
право на відшкодування (компенсацію) таких збитків Страхувальником.
20. ОСОБЛИВІ УМОВИ
20.1. Особливі умови можуть передбачатись при укладанні конкретного Договору
страхування у відповідності до цих Правил.
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ЧАСТИНА ІІ
СТРАХУВАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА/ЕКСПЕДИТОРА
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Дана Частина визначає загальний порядок і умови укладання, виконання і
припинення дії Договорів добровільного страхування цивільної відповідальності
Страхувальника, пов'язаних із відшкодуванням шкоди, заподіяної Страхувальником або
іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована, власникам вантажу та
багажу (вантажобагажу), під час експлуатації наземного транспортного засобу та
здійснення перевезень чи транспортного експедирування вантажу. Конкретні умови
страхування визначаються при укладанні Договору страхування та можуть бути змінені
або доповнені до настання страхового випадку за умови, що такі зміни відповідають цим
Правилам та не суперечать чинному законодавству України.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Ввізне або вивізне мито та збори – мита, податки, збори та інші суми, що
справляються при ввезенні або вивезенні вантажів, чи у зв'язку із ввезенням або
вивезенням вантажів, але виключаючи суми та збори, обмежені за величиною до
приблизної вартості наданих послуг.
1.2. Вигодонабувач – дієздатна фізична або юридична особа, призначена
Страхувальником для отримання страхового відшкодування, що зазначена в Договорі
страхування, та яка може зазнати збитків внаслідок настання страхового випадку.
1.3. Гарантійне об'єднання – українська національна організація в системі МДП,
уповноважена Міжнародним союзом автомобільного транспорту (Швейцарія)
здійснювати видачу Книжок МДП перевізникам і визнана митним органом договірної
сторони як гарант сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) за товари, що
перевозяться на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів (далі по
тексту – «Конвенція МДП») від 14 листопада 1975 року із застосуванням Книжки МДП.
1.4. Груба необережність — ступінь вини певної особи (автоперевізника та/або
експедитора, їх службовців, агентів або інших осіб, послугами яких вони користуються
для здійснення перевезень або транспортно-експедиційних послуг, під час виконання
ними службових обов'язків) у настанні шкоди, що характеризується наступними
ознаками: особа, з вини якої заподіяно шкоду, передбачала можливість настання
шкідливих наслідків своїх дій, але легковажно розраховувала на те, що ці наслідки не
настануть.
1.5. Договір страхування (Договір) – письмова угода між Страхувальником та
Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання
Страхового випадку здійснити виплату Страхового відшкодування Страхувальнику або
іншій особі, визначеній у Договорі Страхувальником, а Страхувальник зобов'язується
сплачувати Страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови Договору.
1.6. Договірна сторона – країна, що приєдналась до Конвенції МДП і визнала її
чинність відповідно до національного законодавства.
1.7. Держатель книжки МДП – юридична або фізична особа, яка допущена до
виконання перевезень на умовах Конвенції МДП у порядку, передбаченому
законодавством України, і яка придбала право користування книжкою МДП у
гарантійному об'єднанні.
1.8 Книжка міжнародного дорожнього перевезення (Книжка МДП) – документ, що
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видається Гарантійним об'єднанням перевізнику та підтверджує наявність міжнародної
гарантії у відношенні товарів, що перевозяться згідно з процедурою, установленою
Конвенцією МДП.
1.9 Операція МДП – означає перевезення на умовах Конвенції МДП територією України
– з митниці відправлення або проміжної митниці в митницю призначення або проміжну
митницю.
1.10. Перевезення на умовах Конвенції МДП – перевезення товару з митниці
відправлення в митницю призначення з дотриманням процедури, установленої
Конвенцією МДП.
1.11. Система МДП – сукупність інститутів міжнародної фінансової гарантії, умов
допущення транспортних засобів і контейнерів до перевезень товару на умовах Конвенції
МДП, взаємного визнання митних забезпечень країнами – учасницями Конвенції МДП.
1.12. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування,
яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з договором страхування.
1.13. Страховий випадок – передбачувана договором страхування подія, яка мала місце
під час дії договору страхування, не підпадає під виключення або обмеження страхування,
передбачені чинним законодавством, правилами та умовами страхування і з настанням
якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або третій особі.
1.14. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.15. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
1.16. Страховий тариф – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
1.17. Страхувальники – дієздатні фізичні або юридичні особи, які здійснюють
перевезення вантажів, або забезпечують комплекс операцій транспортно–
експедиторського обслуговування під час перевезення вантажів, та уклали зі Страховиком
Договори страхування.
1.18. Треті особи – будь-які юридичні або фізичні особи, крім Страховика та
Страхувальника.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної страхувальником або іншою особою,
цивільна відповідальність якої застрахована, життю, здоров'ю, працездатності, майну
третіх осіб, включаючи власників вантажу та багажу (вантажобагажу), під час
експлуатації наземного транспортного засобу та здійснення перевезень чи транспортного
експедирування вантажу. Страхування відповідальності Страхувальника, як перевізника
можуть бути пов'язані з:
2.1.1. відповідальністю Страхувальника при здійсненні перевезення вантажів на умовах
Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах (КДПВ/CMR) зі
змінами та доповненнями, внесеними Протоколом від 5 липня 1978 року;
2.1.2. обов'язком Страхувальника, що є перевізником або експедитором, в порядку,
встановленому цивільним законодавством, відшкодувати збитки, нанесені третім особам
внаслідок використання ним засобів наземного транспорту для перевезення вантажів;
2.1.3. відповідальністю Страхувальника (Держателя книжки МДП) перед митними
органами на умовах Конвенції МДП від 14 листопада 1975 року.
2.2. У випадках, коли положення цих Правил суперечать міжнародним угодам або
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конвенціям, на умовах яких здійснюється перевезення вантажів, діють відповідні
положення міжнародних угод/конвенцій.
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1. Страховими ризиками, згідно з Договором, можуть бути такі події:
3.1.1. Відповідальність за вантаж – відповідальність за повну або часткову втрату
вантажу або за пошкодження вантажу відповідно до:
- положень Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах
(КДПВ/CMR) зі змінами та доповненнями, внесеними Протоколом від 5 липня
1978 року;
- положеннями чинного законодавства про транспортне перевезення відповідної
країни;
- стандартними умовами надання послуг, затвердженими організаціями перевізників
по дорогах та експедиторів країни Страхувальника;
- положеннями інших договорів або угод, щодо застосування яких надана письмова
згода Страховика.
3.1.2. Відповідальність за невиконання договірних зобов'язань (помилки та упущення) –
відповідальність за збитки, що виникли внаслідок затримки у виконанні контрактних
(договірних) зобов'язань, в тому числі несвоєчасної доставки, видачі вантажу з
порушенням розпорядження про затримку видачі, неправильну доставку (досилання) та
додаткові витрати на пересилання за правильною адресою.
3.1.3. Відповідальність перед третіми особами – відповідальність за шкоду/збитки,
заподіяну життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб внаслідок використання засобів
наземного транспорту для перевезення вантажів.
3.1.4. Витрати – здійснення витрат на розслідування обставин страхового випадку, а
також проведених витрат на запобігання або зменшення розміру шкоди, відповідальність
за яку покладається на автоперевізника та/або експедитора (в тому числі сортування,
перепакування, реалізація пошкодженого вантажу внаслідок аварії).
3.1.5. Відповідальність перед митними органами (за операції МДП/TIR Carnet) відповідальність, що виникає внаслідок порушення митного законодавства в зв'язку зі
сплатою ввізних чи вивізних мита та зборів, а також будь-яких відсотків за прострочення,
які можуть накладатись на Страхувальника згідно з митним законодавством та правилами
відповідних країн за порушення, пов'язані з проведенням операцій МДП або
недотримання процедури перевезення вантажів.
3.2. Умовами Договору може бути передбачено страхування за одним або декількома із
Страхових ризиків, зазначених в п. п. 3.1.1-3.1.5. цих Правил.
3.2.1. При цьому, якщо інше не зазначено у Договорі, страхування ризиків, вказаних у п.
п. 3.1.2 - 3.1.4 Правил, може здійснюватися тільки разом із ризиком, зазначеним у п. 3.1.1
цих Правил.
3.3. Події, зазначені у п. 3.1 цих правил, визнаються Страховими випадками, якщо вони
сталися протягом строку дії Договору на території дії Договору і підтверджені
необхідними документами, визначеними цими Особливими умовами.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
4.1. Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил не покривається
відповідальність, що виникла внаслідок:
4.1.1. Події, яка не обумовлена, як страховий ризик (випадок) в договорі страхування.
4.1.2. Подія, яка мала місце за межами території дії договору страхування.
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4.1.3. Різного роду воєнних дій, заходів і їхніх наслідків, дії мін, бомб, інших знарядь війни
(незалежно від того, була оголошена війна чи ні), громадянської війни, заколоту,
антитерористичної операції, революції, повстання, бунту, страйку, локауту, масових
заворушень, змови, протиправного захоплення влади, конфіскації, реквізиції, арешту,
знищення або пошкодження вантажів за розпорядженням існуючих де-юре або де-факто
державних органів або органів самоврядування.
4.1.4. Прямого або непрямого впливу ядерної енергії, ядерного вибуху, впливу іонізуючого
випромінювання, пов'язаних з будь-яким застосуванням атомної енергії або радіоактивних
матеріалів, хімічного забруднення;
4.1.5. Навмисних дій або грубої необережності Страхувальника, або його працівників,
стосовно правил перевезення та зберігання вантажів;
4.1.6. Експлуатації технічно несправних транспортних засобів, у тому числі
рефрижераторних установок при перевезенні вантажів, що потребують спеціального
температурного режиму перевезення;
4.1.7. невідповідної упаковки або закупорки вантажу та відправлення вантажу у
пошкодженому стані;
4.1.8. недостачі вантажу при цілісності зовнішньої упаковки та непорушених пломбах
вантажовідправника;
4.1.9. перевезення та експедирування контрабандних вантажів та вантажів незаконної
торгівлі;
4.1.10. перевезення наступних цінних вантажів:
4.1.10.1. злитків дорогоцінних металів та виробів з них;
4.1.10.2. дорогоцінних каменів та ювелірних виробів;
4.1.10.3. банкнот та монет;
4.1.10.4. облігацій, платіжних документів або інших цінних паперів;
4.1.10.5. творів мистецтва;
4.1.10.6. предметів антикваріату;
4.1.10.7. племінних тварин;
4.1.11. Претензій, що виникли через видачу вантажу неправомірному одержувачу;
4.1.12. Прострочення у доставці вантажів, призначених для будівельних робіт;
4.1.13. Перевезень вантажів у/через регіони Російської Федерації: Кабардино-Балкарію,
Північну Осетію, Інгушетію, Чечню, Дагестан; території Грузії: Абхазію, Південну
Осетію; території Азербайджану: Нагорний Карабах; території Таджикистану, а також
інших регіонів військових конфліктів, тимчасово окуповані території та території
військових дій, якщо інше не обумовлено Договором страхування;
4.1.14. Порушень Страхувальником правил та процедур, що зазначені в Декларації
зобов'язань перед національною Асоціацією автоперевізників.
4.2. Страхування відповідальності автоперевізника (експедитора) за знищення та/або
пошкодження
вантажів,
що
перевозяться
в
автомобілях-рефрижераторах,
рефрижераторних вагонах, контейнерах-рефрижераторах не поширюється на випадки,
причиною виникнення яких є:
4.2.1. використання рефрижераторних установок, технічний стан яких не відповідає
вимогам безпечного перевезення та збереження вантажів;
4.2.2. навмисні дії або груба необережність Страхувальника, або його службовців по
виконанню вимог щодо необхідного температурного режиму перевезення вантажів.
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ
5.1. Страхова сума (ліміт відповідальності) встановлюється за згодою Страховика та
Страхувальника при укладенні Договору страхування.
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5.2. Страхова сума (ліміт відповідальності) може бути встановлена по окремому
страховому випадку, групі страхових випадків, Договору страхування у цілому.
5.3. Сума виплат по окремих страхових випадках не може перевищувати загальну
страхову суму.
5.4. Страхова сума може бути встановлена, виходячи з відповідальності
перевізника/експедитора, встановленої нормами та положеннями національних та
міжнародних правил, договорів, конвенцій щодо перевезення вантажів, зокрема:
5.4.1. Відповідальність за знищення, пошкодження або втрату вантажу обмежена при
перевезенні вантажів на умовах Конвенції про договір міжнародного перевезення
вантажів по дорогах (КДПВ) 1956 року зі змінами та доповненнями, внесеними
Протоколом від 7 липня 1978 року.
5.5. Страхова сума може бути встановлена виходячи із суми річного брутто-фрахту,
отриманого автоперевізником або від суми винагороди, отриманої експедитором.
5.6. Відповідно до цих Правил та практики страхування, в Договорі страхування можуть
передбачатися окремі страхові суми (субліміти відповідальності) при перевезенні окремих
груп товарів та загальна страхова сума (агрегатний ліміт відповідальності) по всіх
претензіях та страхових випадках за весь строк страхування.
6. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. ФРАНШИЗА
6.1. Страховий тариф встановлюється в відсотках від страхової суми. Базові страхові
тарифи, що застосовуються за цими Правилами, зазначені в Таблиці №2 Додатку №1 до
цих Правил.
6.2. Страховий платіж може бути сплачений готівкою в касу Страховика або
безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Страховика (його представника).
6.3. Страхувальники – резиденти згідно з укладеним договором страхування мають право
вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник - нерезидент – у
іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
6.4. Зазначений в договорі страхування страховий платіж за узгодженням сторін може
сплачуватися одноразово або частинами. Конкретні умови та строки сплати страхового
платежу встановлюються договором страхування. Договір страхування набирає чинності
за умови сплати Страхувальником страхового платежу або першої його частини в строки,
зазначені в договорі страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
6.5. У разі сплати страхового платежу (або його частини) в строки, зазначені в договорі
страхування, але не в повному обсязі, Страховик несе відповідальність за договором
страхування пропорційно відношенню фактично сплаченої частини страхового платежу
до нарахованого страхового платежу (його частини) за договором страхування, та
відповідно у разі настання страхового випадку буде зменшуватись розмір страхового
відшкодування.
6.6. У разі несплати Страхувальником другої або наступних частин страхового платежу у
встановлені договором строки, Страховик не несе відповідальності за своїми
зобов'язаннями в межах договору страхування з 00 годин дня, наступного за останнім
днем оплаченого періоду страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
6.7. При цьому відповідальність Страховика поновлюється з 00 годин дня, наступного за
днем зарахування відповідної частини страхового платежу на рахунок або внесення в касу
Страховика, якщо інше не передбачено договором страхування. Строк дії договору
страхування при цьому не подовжується.
6.8. При здійсненні виплати страхового відшкодування внаслідок настання страхового
випадку за договором страхування зі сплатою страхового платежу частинами, Страховик
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має право утримати частку страхового відшкодування у розмірі несплаченого страхового
платежу в рахунок сплати несплачених Страхувальником частин страхового платежу за
період дії договору страхування, якщо інше не передбачене договором страхування.
6.9. Договором страхування може бути передбачена безумовна та/або умовна франшиза,
вид і розмір якої визначається за згодою сторін:
6.9.1. 3а безумовної франшизи розмір франшизи в усіх випадках вираховується
(віднімається) при розрахунку страхового відшкодування з розміру страхового
відшкодування належному до сплати.
6.9.2. За умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за шкоду, що не
перевищує розмір встановленої франшизи, і відшкодовує шкоду цілком, якщо його розмір
перевищує встановлену франшизу.
6.10. Франшиза може встановлюватися загальна за договором страхування, за кожним
страховим ризиком (випадком) або за кожною вимогою третьої особи.
6.11. Якщо протягом строку дії договору страхування мали місце кілька страхових
випадків, розмір франшизи вираховується при розрахунку страхового відшкодування за
кожним та будь-яким випадком, якщо інше не передбачено умовами договору
страхування.
6.12. Розмір франшизи може встановлюватися за згодою сторін у відсотках від страхової
суми, у відсотках від відповідного ліміту або в абсолютній грошовій величині.
7 . ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову
заяву, за формою, яка встановлена Страховиком. Заява повинна містити усі необхідні
відомості про предмет страхування, що заявляється на страхування і підписана
Страхувальником.
7.2. Подання заяви на страхування не зобов'язує жодну із сторін укладати договір
страхування. Однак, якщо договір страхування буде укладено, всі відомості щодо
предмету договору страхування, які були наведені в заяві на страхування, формують
основні дані укладеного договору. Страхувальник несе відповідальність за достовірність
наданих ним даних.
7.2.1. Крім отримання Заяви, Страховик має право робити запити щодо надання йому
копій інших документів, таких як засновницькі (установчі) документи, свідоцтво про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, аудиторський висновок,
необхідних для оцінки Страховиком розміру ризику настання страхового випадку і
можливих збитків, в тому числі документи про фінансовий стан Страхувальника та будьяких (або всіх) його контрагентів.
7.2.2. Страховик має право проводити безпосередній огляд транспортного засобу, яким
здійснюються перевезення, та який включається в Договір страхування, для оцінки
ступеню небезпеки його експлуатації
7.3. При укладанні договору страхування Страхувальник зобов'язаний сповістити
Страховика про усі відомі йому обставини, що мають суттєве значення для визначення
ступеня страхового ризику щодо заявленого предмету договору страхування, а також
письмово дати відповіді на усі поставлені йому Страховиком запитання з метою
визначення ступеня ризику. Якщо після укладання договору страхування буде
встановлено, що Страхувальник повідомив свідомо невірні відомості, Страховик має
право відмовити у страховій виплаті.
7.4. Факт укладення Договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.
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7.5. Зміни, що виникли в ризику після укладення Договору страхування, та збільшують
ступінь або обсяг відповідальності Страховика, дають йому право на зміни умов
страхування або нарахування додаткових страхових внесків.
7.6. Відмова Страхувальника на зміни умов Договору страхування або від сплати
додаткового страхового внеску дають Страховику право на припинення дії Договору
страхування з моменту, коли такі зміни фактично вступили або вступають в силу.
7.7. Якщо буде визначено, що інформація або відомості, що були повідомлені
Страхувальником, не відповідають дійсності в цілому або частково, Страховик має право
відмовити у виплаті страхового відшкодування, а також припинити дію Договору
страхування без збереження встановлених строків.
7.8. Строк дії договору страхування встановлюється за згодою сторін і зазначається
в договорі страхування.
7.9. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачене договором страхування.
7.10. Дія договору страхування закінчується о 24-00 годині дати, визначеної в договорі
страхування як дата закінчення дії договору страхування.
7.11. У випадках, коли Страхувальник просить Страховика направити підтвердження
наявності Договору страхування (полісу, сертифікату) третій особі, таке підтвердження
надається виключно в порядку інформації, та не є передачею будь-яких прав по Договору
страхування (полісу, сертифікату) особі, якій надається підтвердження.
8. МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Договір страхування діє на території, напрямку або в межах маршруту перевезення,
зазначених в Договорі страхування (полісі, сертифікаті).
8.2. Якщо територія, напрямок або маршрут перевезення змінюються без попереднього
погодження зі Страховиком, Страховик не несе відповідальності по Договору страхування
за збитки, понесені в тій частині перевезення або здійснення експедиційних послуг, що
відносяться на таке змінення території дії Договору страхування.
8.3. Страховик несе зобов'язання щодо конкретного вантажу з моменту прийняття
Страхувальником цього вантажу до перевезення або на експедиторське обслуговування та
продовжується до моменту передачі вантажу дійсному вантажоотримовачу при
перевезенні вантажів на умовах Конвенції КДПВ зі змінами та доповненнями, внесеними
Протоколом від 5 липня 1978 року.
8.4. Страховик несе зобов'язання щодо конкретного вантажу, при перевезенні вантажів на
умовах Конвенції МДП 1975 року, з моменту прийняття книжки МДП митницею країни
відправлення для оформлення. У наступних країнах, по території яких продовжується
перевезення вантажів з додержанням процедури МДП, Страховик несе зобов'язання з
моменту ввезення вантажу або, якщо операція МДП призупиняється Відповідно до
положень пунктів (1) і (2) Статті 26 Конвенції МДП 1975 року, з моменту прийняття
книжки МДП для оформлення митницею, в якій операція МДП поновлюється.
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Страхувальник має право:
9.1.1. на виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку на умовах
цих Правил та договору страхування.
9.1.2. на зміну умов договору страхування та на дострокове припинення дії договору
страхування на умовах, передбачених цими Правилами та договором страхування.
9.1.3. у випадку втрати договору страхування у період його дії звернутися до Страховика з
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письмовою заявою на видачу його дубліката.
9.1.4. оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову
Страховика у виплаті страхового відшкодування або розмір виплаченого страхового
відшкодування.
9.2. Страховик має право:
9.2.1. робити запити до Страхувальника щодо надання будь-якої інформації, яка має
відношення до предмету Договору в період укладення останнього, під час його дії та після
припинення дії Договору страхування в разі необхідності;
9.2.2. ініціювати внесення змін до Договору страхування;
9.2.3. ініціювати дострокове припинення дії Договору страхування згідно з цими
Правилами та положеннями чинного законодавства України;
9.2.4. самостійно з'ясовувати причини й обставини настання страхового випадку, а також
визначати розміри збитків;
9.2.5. при наявності сумнівів у правомірності Страхувальника на отримання страхового
відшкодування, відстрочити виплату до підтвердження або спростування цих відомостей
відповідними органами на строк, що не перевищує двох місяців;
9.2.6. відстрочити виплату страхового відшкодування:
9.2.6.1. у разі, якщо за обставинами страхового випадку порушено кримінальне
провадження, до закриття кримінального провадження або винесення вироку по
кримінальному провадженні;
9.2.6.2. у разі, якщо за обставинами страхового випадку знаходиться в провадженні
цивільна справа, до винесення судового рішення по цій справі;
9.2.7. відмовити у виплаті страхового відшкодування відповідно до Договору страхування,
цих Правил та чинного законодавства України;
9.2.8. за заявою Страхувальника, у разі збільшення вартості вантажів, розміру бруттофрахту, переукласти з ним Договір страхування;
9.2.9. на право вимоги до Страхувальника щодо повернення виплаченого страхового
відшкодування, якщо після виплати страхового відшкодування з'ясується, що
Страхувальник не мав на це права або якщо збитки по страховому випадку відшкодовані
іншими особами.
9.3. Страхувальник зобов'язаний:
9.3.1. своєчасно вносити страхові платежі у розмірі, встановленому Договором
страхування;
9.3.2. при укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі відомі
Страхувальнику обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і
надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
9.3.3. при укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні
договори страхування щодо предмета Договору;
9.3.4. протягом всього строку дії Договору страхування повідомити Страховика про
суттєві зміни ризику, протягом 2 (двох) робочих днів з дня коли стало відомо або повинно
бути
відомо;
9.3.5. письмово повідомити Страховика про зміну юридичної та/або фактичної адреси,
банківських реквізитів, реорганізації чи ліквідації Страхувальника та іншої сторони по
правочину, ризики по якому приймає на себе Страховик, протягом 2 (двох) робочих днів з
дня, коли ці зміни стали відомі Страхувальнику, із зазначенням нових реквізитів;
9.3.6. повідомити про настання страхового випадку в строк, передбачений цими
Правилами та Договором страхування;
9.3.7. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку;
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9.3.8. якщо виявиться, що Страхувальник не мав права на отримання страхового
відшкодування протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відповідної письмової
вимоги Страховика повернути одержане від Страховика страхове відшкодування;
9.3.9. якщо збитки за страховим випадком (повністю або частково) відшкодовані іншими
особами повернути Страховику страхове відшкодування протягом 5 (п'яти) робочих днів з
дня отримання відшкодування від винної особи;
9.4. Страховик зобов'язаний:
9.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами страхування;
9.4.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної
виплати страхового відшкодування;
9.4.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в
строк, передбачений Договором страхування. Страховик несе майнову відповідальність за
несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику неустойки
(штрафу, пені), розмір якої визначається Договором страхування;
9.4.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору
страхування;
9.4.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, переукласти з ним Договір страхування;
9.4.6. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, передбачених законодавством України.
9.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та
обов'язки Сторін, що не суперечать чинному законодавству та цим Особливим умовам.
10.ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ТА СТРАХОВИКА ПРИ НАСТАННІ ПОДІЇ,
ЩО МОЖЕ БУТИ ВИЗНАНА СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ.
ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРЕТЕНЗІЙ
10.1. При настанні події, яка має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов'язаний
не пізніше 48 годин, якщо інше не встановлено в Договорі страхування, письмово
повідомити про це Страховика або його представника.
10.2. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником Страховика про настання страхового
випадку без поважних причин надає останньому право відмовити у виплаті страхового
відшкодування, якщо не буде доведено, що Страховику своєчасно стало відомо про
настання страхового випадку.
10.3. При настанні події, що має ознаки страхового випадку Страхувальник зобов'язаний
вжити заходів щодо зменшення можливих збитків. Витрати Страхувальника по
зменшенню збитків відшкодовуються Страховиком, якщо вони були виправданими або
зроблені за письмовою вказівкою Страховика, навіть якщо відповідні заходи виявилися
невдалими. Понесені Страхувальником в цих цілях розумні витрати підлягають
відшкодуванню Страховиком при відшкодуванні витрат Страхувальника по оплаті
основних збитків, з метою зменшення яких вони були понесені з урахуванням положень
Договору страхування та цих Правил.
10.4. Якщо з вини Страхувальника вищезазначені заходи по попередженню або
зменшенню збитків не бути зроблені та сума збитків збільшується, Страховик має право
зменшити суму відшкодування витрат Страхувальника щодо врегулювання основного
збитку.
10.5. У разі настання події, що має ознаки страхового випадку Страхувальник також
зобов'язаний:
10.5.1. протягом 48 годин з моменту настання події повідомити про подію у відповідні
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державні органи;
10.5.2. вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин, обставин та наслідків події,
що може бути визнана страховим випадком;
10.5.3. по можливості сприяти Страховику в судовій справі про відшкодування збитків
по страховому випадку, як це передбачено Договором страхування;
10.5.4. надати Страховику всю доступну інформацію і документацію, яка дозволить йому
всі обставини щодо причин, обставин і наслідків події, що може бути визнана Страховим
випадком, про характер та розмір збитків;
10.5.5. надати Страховику вільний доступ до документів, які мають значення для
визначення обставин, характеру і розміру збитків.
10.6. Страхувальник має право самостійно вести претензійно-позовну роботу та судові
оправи. Страхувальник не повинен визнавати себе відповідальним або врегульовувати
будь-яку претензію без отримання на це згоди Страховика.
10.7. У відповідності до положень цих Правил для ведення претензійних, арбітражних та
судових справ Страхувальник має право призначати сюрвейєрів, експертів, адвокатів, а
також звертатися до Страховика за консультаціями або передавати справи для
безпосереднього ведення Страховиком.
10.8. Страховик також має право:
10.9. Робити запити та отримувати у Страхувальника необхідну інформацію та
документи, що відносяться до страхового випадку, причому надання відповіді по такому
запиту Страховика до Страхувальника є обов'язковою та повинна здійснюватися в
найкоротші строки;
10.10. за згодою Страхувальника наймати від його імені сюрвейєрів, експертів, адвокатів
та інших осіб для проведення розслідування обставин пригоди або страхового випадку,
ведення справ або врегулювання збитків;
10.11. виступати від імені Страхувальника в судових інстанціях або перед заявниками
претензій;
10.12. надавати рекомендації, що спрямовані на зменшення розміру збитків, проводити
спільно зі Страхувальником розслідування обставин події, що можуть бути визнана
Страховим випадком.
10.13. Якщо Страхувальник не надає допомоги або здійснює перепони при здійсненні
прав Страховика, наведених в п, або не виконує розпоряджень чи рекомендацій
Страховика, останній має право відхилити вимогу Страхувальника на отримання
відшкодування або зменшити його суму.
10.14. Страховик за цими Правилами відшкодовує Страхувальнику лише реально
понесені останнім збитки (здійснені витрати), що передбачені цими Особливими умовами
та Договором страхування.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
11.1. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір
збитків:
11.1.1. заява на виплату страхового відшкодування;
11.1.2. Договір страхування;
11.1.3. копія або оригінал договору перевезення;
11.1.4. необхідні платіжні документи;
11.1.5. листування між Страхувальником та іншими особами по всіх угодах, які мають
відношення до окремого страхового випадку;
11.1.6. документи, що підтверджують витрати, понесені Страхувальником з метою
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запобігання або зменшення розміру збитків та захисту своїх інтересів в судових або
арбітражних органах;
11.1.7. усі інші документи, які, виходячи із конкретних обставин, дають змогу
встановити причини та обставини настання та/чи розміри збитків, які підлягають
відшкодуванню.
11.2. Документи, що мають бути додані до вимоги про відшкодування збитків:
11.2.1. Повний комплект претензійних документів, отриманих від заявників Претензії в
обґрунтування вимог до перевізника/експедитора, враховуючи:
11.2.1.1. автомобільні та/або товаротранспортні накладні або інші транспортні документи з
позначками (відмітками) вантажоодержувача або його уповноваженого представника про
недостачу та/або пошкодження вантажу;
11.2.1.2. фактури та рахунки;
11.2.1.3. пакувальні відомості;
11.2.1.4. акти огляду вантажу (аварійні сертифікати);
11.2.1.5. акти експертизи, що складені незалежними спеціалізованими організаціями
згідно з законодавством, практикою або звичаями країни місця пригоди або огляд
вантажу щодо визначення недостачі або оцінки його пошкоджень;
11.2.1.6. розрахунок збитків, що заявляються перевізнику/експедитору стороною, що
вимагає відшкодування шкоди.
11.2.2. Комплект документів, отримання яких (для подальшої передачі Страховику) є
обов'язком перевізника/експедитора, у залежності від причини настання збитку, може
включати:
11.2.2.1. протокол Державтоінспекції або дорожньої поліції у випадку дорожньотранспортної пригоди;
11.2.2.2. довідку органів міліції або поліції, що підтверджує факт звертання в ці органи
перевізника/експедитора внаслідок крадіжки вантажу або інших пригод кримінального
характеру під час перевезення вантажу або довідку-підтвердження правоохоронних
органів про порушення карної справи за фактом крадіжки або іншої кримінальної
пригоди;
11.2.2.3. письмове пояснення водія про пригоду;
11.2.2.4. документи, що підтверджують витрати, понесені Страхувальником з метою
Запобігання або зменшення розміру збитків та захисту своїх інтересів в судових або
арбітражних органах;
11.2.2.5. копії листування з заявником претензії;
11.2.2.6. документ, що підтверджує факт оплати претензії Страхувальником;
11.2.2.7. копії документів листування Страхувальника з митними органами.
11.3. Якщо за вимогою Страхувальника витрати повинні бути відшкодовані
Страховиком агенту або представнику Страхувальника, який фактично оплатив
претензію, необхідно надати документи, що свідчать про надання Страхувальником
повноважень агенту/представнику на урегулювання та оплату збитків Страхувальника.
11.4. Страховик має право вимагати у Страхувальника надання йому всіх необхідних
документів, розгляд яких, на думку Страховика, є умовою для відшкодування збитків
Страхувальника.
11.5. Зазначені у пунктах 11.1 - 11.4 цих Правил документи надаються Страховику в
оригіналах або нотаріально посвідчених копіях або копіях, завірених органом, що видав
відповідний документ, або простих копій, за умови надання Страховику можливості
звірення цих копій з оригіналами документів.
11.6. Якщо зазначені у пунктах 11.1 - 11.4 цих Правил документи надані Страховику не
в повному обсязі, не в належній формі, або оформлені із порушенням існуючих загальних
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норм і правил (відсутні номер, дата, штамп, печатка, є виправлення тексту тощо), виплата
страхового відшкодування не здійснюється до ліквідації цих недоліків.
12.

ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

12.1. Розмір страхового відшкодування визначається на підставі документів, що
підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків, отриманих від
Страхувальника, інших осіб, а також з урахуванням рішення суду, документів
правоохоронних, податкових та інших компетентних державних органів, органів місцевої
влади, висновків експертів, складених відповідно до чинного законодавства з урахуванням
умов Договору страхування.
12.2. Витрати по розслідуванню обставин та витрати по запобіганню або зменшенню
розміру збитків, спричинених третім особам, відшкодовуються в межах сум, в яких вони
фактично Понесені. Витрати, що перевищують 1 000 (одну тисячу) доларів США повинні
бути попередньо письмово погоджені зі Страховиком.
12.3. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати розміру фактичних збитків
Страхувальника внаслідок настання страхового випадку та страхової суми, зазначеної в
Договорі страхування.
12.4. Остаточний розмір страхового відшкодування встановлюється після вирахування з
суми збитків франшизи (якщо вона передбачена в Договорі страхування) та сум, що
одержані Страхувальником від інших осіб, у рахунок відшкодування збитків по
страховому випадку.
12.5. Страхове відшкодування виплачується Страховиком згідно з Договором страхування
на підставі Заяви Страхувальника та Страхового акту, після отримання всіх документів,
що підтверджують настання страхового випадку та визначають розмір збитків.
12.6. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою. В разі
необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов'язані зі страховим
випадком до правоохоронних органів, інших установ та організацій, що володіють
інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини,
обставини та наслідки страхового випадку.
12.7. Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику, відповідно до Договору
страхування у якості компенсації сум, виплачених третім особам (заявникам претензій).
Оплата претензій Страховиком безпосередньо заявникам претензії може здійснюватися за
умови наявності у Страховика всіх необхідних претензійних документів.
12.8. Виплата страхового відшкодування здійснюється у валюті сплати страхових внесків,
якщо інше не буде узгоджено сторонами Договору страхування додатково.
12.9. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страхувальнику протягом 15
(п’ятнадцяти) банківських днів з дати підписання відповідного страхового акту.
12.10.Днем виплати вважається день списання коштів з поточного рахунку Страховика.
12.11. Страхувальник зобов'язаний інформувати Страховика про отримання всіх
відшкодувань по збитках, що повинні бути відшкодовані за цими Особливими умовами.
12.12. Якщо Страхувальник отримав відшкодування збитків від третіх осіб,
Страхувальник відшкодовує лише різницю між сумою, що належить сплаті за умовами
страхування та сумою, отриманою від третіх осіб.
12.13. Страхувальник або Вигодонабувач зобов'язаний повернути Страховику отримане
страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом передбачених
законодавством України строків позовної давності виникнуть такі обставини, при яких
згідно з законодавством або цими Особливими умовами повністю або частково
Страхувальник або Вигодонабувач втрачає право на страхове відшкодування.
12.14. Договір страхування, за яким була здійснена страхова виплата, продовжує свою дію
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до кінця строку дії, при цьому страхова сума за Договором страхування зменшується на
суму страхової виплати, якщо інше не обумовлюється Договором страхування.
13. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ.
ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Рішення про виплату страхового відшкодування приймається протягом 15
(п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів, що
підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків, якщо інше не передбачено
Договором страхування. Строк прийняття рішення відраховується з дати отримання
останнього документа Страховиком.
13.2. Страховик та Страхувальник оформлюють передачу документів щодо події, що
може бути визнана Страховим випадком, шляхом підписання акту прийому-передачі
документів.
13.3. Прийняття рішення про виплату страхового відшкодування оформлюється
страховим актом.
13.4. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів з дня прийняття рішення про виплату, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
13.5. Рішення про відмову у виплаті Страховик приймає протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів з дня отримання всіх документів, що підтверджують настання страхового
випадку та розмір збитків та письмово повідомляє Страхувальника з обґрунтуванням
причин відмови.
13.6. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена
Страхувальником у судовому порядку.
13.7. Підставами для затримання виплати страхового відшкодування є:
13.7.1. Обґрунтовані сумніви Страховика щодо майнового інтересу особи, яка претендує
на отримання страхового відшкодування.
13.7.2. Порушення кримінального провадження проти Страхувальника (третьої особи заявника претензії) або їх представників відповідними органами внутрішніх справ, за
наявності ознак навмисний дій, що призвели до настання події та/або шахрайських дій у
зв'язку із пред'явленням претензій, і проведення розслідування обставин, що призвели до
настання шкоди. Питання про здійснення виплати страхового відшкодування вирішується
протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після закінчення зазначеного розслідування (його
зупинення, складання обвинувального висновку, закриття кримінального провадження
тощо).
13.7.3. Обґрунтовані сумніви Страховика з приводу достовірності наданих
Страхувальником (третьою особою – заявником претензії) документів або відповідності
обставин події ознакам Страхового випадку, чи наявності інших фактів, які можуть стати
Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування. В цьому разі Страховик має
право затримати виплату страхового відшкодування на строк, необхідний для становлення
істини щодо дійсних обставин події, але не більше, ніж на 6 (шість) місяців.
13.7.4. Наявність обставин, передбачених в п. 11.6 цих Правил.
14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
АБО ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є:
14.1.1. навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір
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страхування, спрямовані на настання страхового випадку;
14.1.2. вчинення Страхувальником – фізичною особою умисного злочину, що призвів до
страхового випадку;
14.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору
страхування або про факт настання страхового випадку;
14.1.4. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку
без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
14.1.5. Інші випадки, передбачені чинним законодавством України.
14.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови
у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.
14.3. Якщо після виплати страхового відшкодування з'ясується, що Страхувальник надав
Страховику невірні відомості, які призвели до підвищення суми страхового
відшкодування або безпідставної його виплати, Страховик вправі вимагати повернення
суми виплаченого страхового відшкодування від Страхувальника.
15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у випадку:
15.1.1. закінчення строку дії Договору;
15.1.2. виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником або іншою особою,
цивільна відповідальність якої застрахована, у повному обсязі;
15.1.3. несплати Страхувальником страхового платежу або його частини (внеску) у
встановлені Договором строки (терміни). При цьому Договір вважається достроково
припиненим у випадку, якщо перший або черговий страховий платіж (внесок) не був
сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня
пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачене умовами
Договору страхування;
15.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника - фізичної
особи чи втрати ним дієздатності в порядку, за винятком випадків, передбачених ст.ст. 22,
23, 24 Закону України «Про страхування»;
15.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
15.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
15.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.
15.2. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.
15.3. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
15.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового
відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога
Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то
останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
15.5. У разі дострокового припинення дії Договору страхування, за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
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Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були
здійснені за цим Договором страхування.
15.6. Повернення платежів здійснюється протягом семи банківських днів після
припинення дії Договору, якщо інший термін не обумовлений за згодою сторін.
15.7. Остаточний розрахунок між Сторонами, у разі дострокового припинення дії
Договору, здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником збитків
(здійснення страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).
15.8. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування.
15.9. Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках,
передбачених законодавством України, або коли Договір страхування укладено після
настання страхового випадку.
15.10. У разі визнання Договору страхування недійсним, кожна із Сторін зобов'язана
повернути іншій Стороні все отримане по цьому Договору, якщо інші наслідки
недійсності Договору не передбачені законодавством.
15.11. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно з чинним
законодавством України.
16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
16.1. Спори за Договором страхування між Страхувальником та Страховиком
вирішуються шляхом переговорів.
16.2. Якщо Сторони під час переговорів не дійшли згоди, вирішення спору здійснюється
в судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.
17. ОСОБЛИВІ УМОВИ
17.1. Цими Правилами регламентовано основні умови страхування.
17.2. При укладанні договору страхування Страховик та Страхувальник можуть
домовитися про незастосування окремих положень даних Правил, а також про доповнення
договору страхування положеннями, відмінними від тих, які викладені в тексті даних
Правил, за умови, що відступи від Правил не суперечать законодавству країни, даним
Правилам та не порушують та не обмежують прав Страхувальника.
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