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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Вигодонабувач – юридична або фізична особа, яка може зазнати збитків внаслідок настання страхового випадку, передбаченого договором страхування, призначена Страхувальником при укладенні договору страхування для отримання відповідного страхового відшкодування. Страхувальник має право замінити Вигодонабувача до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.
1.2. Гідравлічний удар – пошкодження двигуна ТЗ, що настало внаслідок попадання води в
циліндри двигуна через його повітряний фільтр і подальшого стискання цієї води під час роботи двигуна.
1.3. Додаткове обладнання – обладнання транспортного засобу, що не входить до його заводської комплектації згідно з документацією заводу-виробника чи його офіційного дилера
(автомобільна теле-, аудіо та радіоапаратура, акустична апаратура, оздоблення салону, чохли
на сидіння, годинники, додаткові прилади, декоративні елементи, світлове та сигнальне обладнання, щітки двірників, антени, зовнішній багажник тощо) або визнане додатковим обладнанням за згодою сторін договору страхування на підставі огляду транспортного засобу та
додаткового обладнання.
1.4. Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) - подія, що сталася під час руху транспортного
засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.
1.5. Експлуатант - особа, яка, згідно з договором страхування, може набувати прав і обов'язків Страхувальника, вказаних у договорі страхування, за умови експлуатації ТЗ на законних
підставах.
1.6. Європротокол - бланк повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка.
1.7. Збиток – майнові втрати, яких Страхувальник (Вигодонабувач) зазнав при настанні
страхового випадку у зв’язку із втратою, знищенням або пошкодженням транспортного засобу та/або додаткового обладнання.
1.8. Знецінення – втрата вартості транспортного засобу порівняно з вартістю нових аналогічних транспортних засобів.
1.9. Знос – утрата елементами конструкції КТЗ своїх початкових технічних характеристик,
споживчих властивостей або придатності внаслідок дії умов експлуатації та впливу навколишнього природного середовища.
1.10. Компетентні органи - органи державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронні органи, банки, заклади охорони здоров’я, інші підприємства, установи та організації
незалежно від форми власності та підпорядкування, в тому числі ті, що володіють або можуть
володіти інформацією про обставини заявленої події, що може бути визнана страховим випадком, інформацією, яка стосується Страхувальника, Експлуатанта, Вигодонабувача, попередніх власників ТЗ, документів та інформації щодо реєстрації/перереєстрації/скасування реєстрації ТЗ.
1.11. Механічний транспортний засіб (МТЗ) – транспортний засіб, що приводиться в рух
за допомогою двигуна (крім велосипедів з підвісним двигуном і мопедів з робочим об’ємом
двигуна менше 50 см.куб.) До механічних транспортних засобів належать трамваї, тролейбуси, автомобілі, мотоцикли, самохідні машини і механізми, техніка спеціального призначення, мотоколяски, мотонарти тощо.
1.12. Наземний транспортний засіб, транспортний засіб (надалі – ТЗ) – механічний транспортний засіб, а також будь-який причіп, призначений для буксирування механічним транспортним засобом, призначений для перевезення людей та/або вантажу (багажу), а також
встановленого на ньому спеціального обладнання або механізмів, та допущені до дорожнього
руху.
1.13. ПДР – правила дорожнього руху України;
1.14. Повна конструктивна загибель – знищення (конструктивне чи фізичне) ТЗ або такий рівень пошкоджень ТЗ, коли ТЗ не може бути відновлено, або якщо розмір збитків, включаючи витрати на транспортування (буксирування) ТЗ до місця ремонту та сума зносу, якщо
інше не визначено договором страхування, перевищує 70% дійсної вартості ТЗ на момент
укладення договору страхування, якщо інший відсоток не встановлено згідно з договором
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страхування.
1.15. Подія, що має ознаки страхового випадку, – це подія, що фактично настала, та з настанням якої на певних осіб, визначених договором страхування, згідно з умовами такого договору страхування і даних Правил, покладено виконання конкретних обов'язків. У подальшому така подія може бути як визнана, так і не визнана страховим випадком.
1.16. Посвідчення водія – документ, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині
підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.
1.17. Правила – дані Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) (нова редакція), затверджені та зареєстровані у встановленому законом порядку.
1.18. Причіп – немеханічний транспортний засіб, призначений для руху тільки в з’єднанні з
механічним транспортним засобом. До цього виду транспорту належать також напівпричіпи,
причіп-розпуски та платформи.
1.19. Протиправні дії Третіх осіб (ПДТО) 1.20. Прямі збитки – поточна вартість витрат на відновлення, заміщення або відшкодування
дійсної вартості транспортного засобу та/або додаткового обладнання на момент страхового
випадку.
1.21. Ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо та без примусу.
1.22. Сторони – спільне найменування Страховика і Страхувальника у певному договорі
страхування.
1.23. Страхова сума – грошова сума, в межах якої, відповідно до умов договору страхування, Страховик зобов’язаний здійснити виплату Страхового відшкодування при настанні
Страхового випадку.
1.24. Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком в межах
страхової суми за договором страхування при настанні страхового випадку.
1.25. Страховий акт – документ, який складається Страховиком або уповноваженою ним
особою у формі, що визначається Страховиком, та на підставі якого здійснюється виплата
страхового відшкодування
1.26. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
1.27. Страховик – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Крона» (скорочено
- ПрАТ "СК "КРОНА").
1.28. Страхувальник - юридична або дієздатна фізична особа, в тому числі, зареєстрована
як суб’єкт підприємницької діяльності, яка уклала із Страховиком договір страхування.
1.29. Строк страхового покриття - період, протягом якого Страховик, відповідно до умов
Договору страхування, зобов’язаний здійснити страхові виплати або страхові відшкодування у разі настання страхового випадку за умови сплати Страхувальником страхового
платежу (відповідних його частин) згідно умов Договору страхування.
1.30. Третя особа – будь-яка юридична або фізична особа, крім Страховика, Страхувальника,
Експлуатанта, Вигодонабувача.
1.31. Франшиза - частина збитків Страхувальника, що не відшкодовується Страховиком згідно з договором страхування
1.32. В договорі страхування можуть бути використані інші трактування наданих термінів.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України «Про страхування», інших нормативно-правових актів України, що регулюють діяльність у сфері страхування.
2.2. На підставі Закону України "Про страхування" і цих Правил, а також згідно з чинною
Ліцензією на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), Страховик укладає Договори добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного транспорту) (надалі – Договір страхування) зі Страхувальниками.
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2.3. Страхувальники мають право при укладанні Договорів страхування призначати Вигодонабувачів, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування.
2.4. Конкретні умови добровільного страхування наземного транспорту зазначаються у Договорі страхування, що укладається між Страховиком та Страхувальником, та можуть бути
змінені або доповнені до настання страхового випаду за умови, що такі зміни (доповнення)
не суперечать чинному законодавству.
2.5. Ці Правила регулюють загальні умови та порядок укладення Договору страхування. За
згодою сторін Договору страхування, до нього можуть бути включені додаткові умови, що
не суперечать законодавству України.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону та
пов‘язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним транспортним засобом у
тому числі причепом до нього, та всіма видами транспортних засобів спеціального призначення.
3.2. Згідно з цими Правилами страхування здійснюється щодо:
3.2.1. технічно справних ТЗ, які зареєстровані відповідними державними органами України,
мають ідентифікаційні номери кузова та/або інших агрегатів;
3.2.2. додаткового обладнання (ДО), встановленого на ТЗ;
3.2.3. щойно придбаного Страхувальником (Вигодонабувачем) або ввезеного з-за кордону ТЗ
на підставі довідки-рахунку або митної декларації до реєстрації в державних органах України. При цьому обов’язки за ризиком «Викрадення» виникають у Страховика після реєстрації
застрахованого ТЗ відповідно до законодавства України та внесення відповідного запису у
Договір страхування на підставі пред’явлених відповідних документів та повторного огляду
ТЗ (якщо інше не передбачено Договором страхування);
3.2.4. ТЗ, які знаходяться у володінні та (або) користуванні Страхувальника (Вигодонабувача)
без права відчуження до моменту отримання їх у власність (у випадку придбання ТЗ у розстрочку або з використанням механізму споживчого кредитування).
3.3. Додаткове обладнання не підлягає страхуванню окремо від ТЗ, на якому воно встановлено (якщо інше не передбачено Договором страхування).
3.3.1. На страхування не приймаються, якщо інше не передбачено Договором страхування:
а) моторолери, мотоцикли, легкові ТЗ і причепи до них, які перебували в експлуатації більше
10-ти років,
б) автобуси, вантажні ТЗ і причепи до них, та інші ТЗ, які перебували в експлуатації 15 років
та більше,
в) ТЗ, що не зареєстровані в законному порядку на території України,
г) ТЗ, що постійно використовуються за межами України,
д) ТЗ, які мають значні механічні пошкодження та корозію,
е) ТЗ, які не мають охоронної сигналізації або додаткових пристроїв проти викрадення, крім
випадків, коли Страховик дав згоду на таке страхування, про що прямо вказано в Договорі
страхування,
ж) ТЗ, що використовуються для перевезення ядерного матеріалу або будь-якого виду іонізуючих або радіоактивних речовин, а також ТЗ з будь-якими наслідками дії цих речовин,
з) ТЗ, що використовуються в гонках, ралі та/або швидкісних змаганнях, для навчальної або
спортивної їзди, здійснення будь-яких спеціальних програм випробувань якостей транспортного засобу,
и) ТЗ, що використовуються з метою використання на постійній основі спеціальними службами (міліція, швидка медична допомога тощо),
к) ТЗ, що використовуються в цілях здачі у прокат або в якості таксі, фактичного таксі, для
надання послуг «каршерингу» або «райдшерингу» (Uber, Uklon, BlaBlaCar, Getmancar та/або
подібні до них); ТЗ для надання логістичних послуг регулярно (два та більше разів протягом
дії Договору) на оплачуваній та/або безоплатній основі, та/або використовувався на підставі
договорів з особами, що здійснюють діяльність з передачі ТЗ у найм (прокат) тощо.
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Відповідно до цих Правил ТЗ вважається таким, що використовується як таксі та/або для логістичних послуг, якщо відповідно до отриманих документів, фотографій, показань свідків
чи результатів огляду ТЗ, проведеного представником Страховика, наявна хоча б одна з таких
ознак:
- ТЗ оснащений характерним для перевізника розпізнавальним ліхтарем, в тому числі, але
не винятково, помаранчевого, зеленого чи білого кольору, що встановлюється на даху ТЗ
(такий ліхтар знаходиться в ТЗ) та/або наявні сліди від таких ліхтарів;
- ТЗ знаходиться (знаходився) на інформаційному забезпеченні в службі таксі;
- ТЗ містить нанесені зображення телефонних номерів, назв чи логотипів диспетчерських
служб таксі, в тому числі якщо самих зображень вже немає, але їх сліди є на кузові ТЗ;
- наявність дозвільних документів (в тому числі ліцензій, ліцензійних карток тощо) на перевезення пасажирів легковим транспортом на замовлення, на перевезення пасажирів на
таксі;
- інформація про встановлення або сліди встановлення на ТЗ засобів рації (радіостанції);
- наявність в ТЗ таксометра та/або слідів його встановлення;
- наявність та/або сліди встановлення радіоантени (за виключенням випадків, коли така
антена стаціонарно встановлена на ТЗ та входить до його заводської комплектації);
- наявність на кузові ТЗ слідів нанесення композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку та/або слідів від встановлення пристроїв чи об’єктів, що використовуються
як розпізнавальні знаки для таксі;
- пробіг ТЗ в період дії Договору страхування перевищує 20000 км за період дії Договору
(дана ознака враховується в сукупності як мінімум ще з однією ознакою в цьому пункті);
- наявні знімки ТЗ, що підтверджують надання послуг на оплатній та/або безоплатній основі;
- ТЗ та/або його власник/Експлуатант зареєстровані (у тому числі як учасники) на веб-сторінках чи в мобільних додатках сервісів, що надають послуги з організації й планування
перевезення та/або надання логістичних послуг;
- наявність в соціальних мережах відгуків про користування даним ТЗ іншими особами
для послуг перевезення пасажирів, вантажів тощо.
Вищевказані в цьому пункті докази (положення) беруться Страховиком до уваги як у своїй
сукупності, так і кожен окремо.
л) ТЗ, що використовуються на території аеропортів (аеродромів), до якої немає загальнодоступного в’їзду,
м) ТЗ, що використовуються під час воєнних дій, масових заворушень, громадянської війни,
страйків,
н) ТЗ, що використовуються в цілях перевезення вибухових речовин, наливних легкозаймистих рідин, хімікатів або газів у рідкому чи газоподібному стані,
о) ТЗ, що спроектовані або пристосовані та/або використовуються у воєнних цілях та для забезпечення спеціальних функцій правоохоронних органів держави та військових формувань,
п) ТЗ, що використовуються з метою буксирування ним несправного або пошкодженого іншого ТЗ.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВІ ВИПАДКИ
4.1. Договір страхування може укладатись із зазначенням таких страхових ризиків:
4.1.1. ДТП - Дорожньо-транспортна пригода під час руху застрахованого ТЗ та/ або пересування іншого ТЗ;
4.1.2. ПДТО – протиправні дії Третіх осіб щодо застрахованого ТЗ, а також викрадення Додаткового обладнання під час протиправних дій Третіх осіб;
4.1.3. ПВС – пожежа, вибух або самозаймання застрахованого ТЗ (крім випадку підпалу);
4.1.4. СЯ - стихійні явища, а саме: удар блискавки, шторм, ураган, злива, град, землетрус,
сель, обвал, зсув, паводок, повінь та ін.;
4.1.5. ІСП – інші страхові події, а саме: зовнішній вплив на застрахований ТЗ сторонніх
предметів, зокрема, падіння дерев, каменів тощо (за винятком ПДТО) і напад тварин;
4.1.6. Викрадення – протиправне вилучення застрахованого ТЗ шляхом грабежу, крадіжки,
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розбою у власника чи Експлуатанта застрахованого ТЗ всупереч їх волі, що призвело до
втрати (відсутності) застрахованого ТЗ.
4.2. Страховик має право конкретизувати страхові ризики, наведені в п.4.1. цих Правил, при
укладенні конкретного Договору страхування.
4.3. Страховим випадком відповідно до цих Правил є подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася із застрахованим ТЗ внаслідок ризиків, визначених п. 4.1 цих Правил
та зазначених у Договорі страхування, в результаті якої відповідно до умов Договору страхування виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування, при
умові що:
4.3.1. подія настала в місці дії Договору страхування протягом строку дії страхового покриття;
4.3.2. подія має прямий безпосередній причинно-наслідковий зв’язок зі збитками (шкодою),
заподіяними Страхувальнику (Вигодонабувачу);
4.3.3. подія підтверджена документально, згідно з умовами Договору страхування.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. Якщо інше не визначено Договором страхування, не визнаються Страховим випадком події, що сталися в наслідок:
5.1.1. та/або на території (територія визначається на підставі належних та допустимих доказів) оголошеної або неоголошеної війни, збройного конфлікту, військових та бойових дій, дій
будь-яких законних чи незаконних військових, воєнізованих, збройних формувань, бандитизму, диверсії, найманства, повстання, революції заколоту, путчу, бунту, дій, спрямованих на
зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність, громадянських (масових) заворушень, інших масових порушень громадського порядку, самоуправства, вчинення терористичних актів, здійснення терористичної діяльності, проведення антитерористичних операцій, встановлення військових режимів або
надзвичайних положень в країні, народних хвилювань усякого роду або страйків, локаутів,
блокад, конфіскації, примусового вилучення, реквізиції, арешту, пошкодження або знищення
застрахованого ТЗ за розпорядженням існуючого де-юре або де-факто уряду(невизнаного, самопроголошеного, фактичного) або будь-якого органу влади, дій та розпоряджень самопроголошених (не передбачених законодавством країни) органів влади та незаконних збройних
чи воєнізованих формувань, дій по контролю, попередженню та боротьбі з наслідками подій,
зазначених в цьому пункті Правил, впливу будь-якої зброї, мін, бомб, снарядів, ракет тощо),
покинутих знарядь війни (зброї та боєприпасів);
5.1.2. завантаження, розвантаження, перевезення застрахованого ТЗ (на платформі, в кузові,
в контейнері тощо), в тому числі, якщо відповідні дії проводяться представниками державних
(комунальних) служб внаслідок неправильного паркування цього застрахованого ТЗ;
5.1.3. буксирування застрахованого ТЗ іншим ТЗ або буксирування іншого ТЗ застрахованим
ТЗ, якщо це заборонено ПДР або при здійснено з порушенням правил буксирування;
5.1.4. експлуатації ТЗ у несправному технічному стані (порушення вимог статті 31 ПДР);
5.1.5. порушення Страхувальником/Експлуатантом правил безпеки при ремонті чи обслуговуванні застрахованого ТЗ, правил його технічної експлуатації, вимог заводу-виробника,
викладених у посібнику/інструкції/керівництві з експлуатації ТЗ, сервісній книжці тощо;
5.1.6. вибуху або пожежі, що стались внаслідок порушень правил техніки безпеки при перевезенні у ТЗ вибухо- та вогненебезпечних речовин та предметів;
5.1.7. забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі забруднення хімічними або біологічними речовинами, які призначені виключно для використання у воєнних
цілях;
5.1.8. проникаючої радіації, радіоактивного забруднення;
5.1.9. протиправного заволодіння застрахованим ТЗ внаслідок будь-яких подій, крім зазначених у пункті 4.1.6 цих Правил;
5.1.10. знищення (пошкодження) або викрадення додаткового обладнання та/або комплектуючих елементів застрахованого ТЗ, якщо страхування цього додаткового обладнання
та/або комплектуючих елементів застрахованого ТЗ не було окремо обумовлено в Договорі
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страхування;
5.1.11. викрадення та/або пошкодження будь-якого обладнання та/або комплектуючих елементів застрахованого ТЗ з салону ТЗ без наявності слідів злому (пошкодження дверей, розбиття скла тощо);
5.1.12. крадіжки, пошкодження (знищення) коліс (у тому числі запасних), дисків, декоративних ковпаків коліс, встановлених на застрахованому ТЗ, якщо при цьому не завдано збитків
іншим частинам цього ТЗ;
5.1.13. зміни конструкції ТЗ (наприклад, тюнінг) або встановлення невідповідних деталей
чи обладнання, на яке немає допуску виробника або відповідних органів, в тому числі встановлення з порушенням норм або неякісне встановлення газового обладнання на ТЗ;
5.1.14. керування ТЗ особою, яка перебувала в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння, під дією психотропних, медикаментозних препаратів, використання яких
протипоказано при керуванні ТЗ (заводом-виробником або лікарем);
5.1.15. керування ТЗ особою, яка не мала посвідчення водія відповідної категорії та/або документа, що дає право на керування ТЗ;
5.1.16. вчинення протиправних дій (за винятком скоєння Дорожньо-транспортної пригоди і
за умови подальшого виконання вимог ПДР);
5.1.17.
впливу на застрахований ТЗ людей, предметів, багажу чи вантажу, що знаходилися всередині застрахованого ТЗ; необережних дії Страхувальника/Експлуатанта, які є
юридичними або фізичними особами; необережні дії членів сімей Страхувальника/Експлуатанта – фізичних осіб, що проживають разом із Страхувальником/Експлуатантом;
5.1.18.
дій тварин чи птахів, що знаходились у салоні, кабіні чи кузові застрахованого
ТЗ;
5.1.19.
зіткнення з тваринами чи птахами, що належали Страхувальнику/ Експлуатанту застрахованого ТЗ; дій тварин чи птахів, що належали Страхувальнику/ Експлуатанту
застрахованого ТЗ;
5.1.20.
паління в салоні застрахованого ТЗ, в тому числі якщо паління призвело до пожежі;
5.1.21.
раптового чи необережного потрапляння на/у застрахований ТЗ рідин, речовин
(кислот, фарби, інше) продуктів життєдіяльності (крові, калу, сечі, блювотних мас тощо)
людей, тварин, птахів.
5.2. Якщо інше не визначено Договором страхування, не підлягають відшкодуванню
Страховиком збитки, пов’язані з наявністю таких обставин:
5.2.1. гниття, корозія чи інші природні властивості матеріалів, що використовуються в застрахованому ТЗ, дія природних, хімічних процесів тощо;
5.2.2. обробка теплом, вогнем або інший термічний вплив на застрахований ТЗ (сушіння, зварювання, гаряча обробка тощо);
5.2.3. природний та/або експлуатаційний знос застрахованого ТЗ в цілому, а також його окремих деталей, вузлів та агрегатів, поломки і несправності, що сталися під час експлуатації застрахованого ТЗ;
5.2.4. використання застрахованого ТЗ не за прямим призначенням (відповідно до типу ТЗ,
зазначеного у свідоцтві про реєстрацію застрахованого ТЗ);
5.2.5. брак виробника при виготовленні застрахованого ТЗ та/чи Додаткового обладнання;
5.2.6. пошкодження шин під час експлуатації застрахованого ТЗ, якщо при цьому не завдано
шкоди кузовним частинам застрахованого ТЗ;
5.2.6.1. втрата або викрадення основного та/або додаткового комплектів ключів від застрахованого ТЗ, реєстраційних документів на застрахований ТЗ та/або ДО;
5.2.7. викрадення реєстраційних знаків застрахованого ТЗ;
5.2.8. крадіжка, пошкодження (знищення) тентованих частин кузова ТЗ;
5.2.9. пошкодження двигуна ТЗ внаслідок Гідравлічного удару;
5.2.10. вихід з ладу деталей ТЗ внаслідок його заправлення неякісним паливом;
5.2.11. використання паливно-мастильних матеріалів і робочих рідин, що не передбачені заводом-виробником ТЗ відповідної марки, моделі та комплектації;
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5.2.12. встановлення на ТЗ нестандартного (нештатного) ДО, експлуатація якого спричинила шкоду самому застрахованому ТЗ та/ чи штатному ДО;
5.2.13. коротке замикання електроустаткування застрахованого ТЗ, яке призвело до виходу
з ладу, пошкодження, підгоряння кабелів, обладнання (стартер, акумулятор, генератор) та понесення витрат на їх ремонт, крім пожежі (вибуху) на вказаному застрахованому ТЗ в результаті короткого замикання;
5.2.14. використання шин, зношених понад допустимі межі та/або таких, що не відповідають сезону експлуатації за умовами цих Правил. Шини відповідають сезону експлуатації,
якщо з 20 листопада по 10 березня використовуються зимові шини (на всіх колесах), з 4
квітня по 5 листопада використовуються будь-які типи шин (окрім зимових) на всіх колесах. Шини вважаються зимовими лише за умови наявності на них відповідного маркування
із зазначенням піктограми для шин із зимовим малюнком протектора, а саме: значок трипіковий символ гори зі сніжинкою всередині (3PMSF); значок сніжинки та M+S;
5.2.15. порушення Страхувальником (Експлуатантом) вимог ПДР в частині глави 21 "Перевезення пасажирів" та/ або норм глави 22 "Перевезення вантажів";
5.2.16. порушення водієм застрахованого ТЗ конкретних ПДР, визначених безпосередньо
в Договорі страхування, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої
було пошкоджено застрахований ТЗ.
ПРИМІТКА. Факт здійснення певного порушення ПДР вважається таким, що дійсно мав
місце, якщо його настання підтверджується документом компетентного державного органу
або експертним дослідженням, проведеним спеціалізованою організацією (спеціалістом,
який має необхідну кваліфікацію і документ встановленого зразка, що її підтверджує).
5.2.17. дорожньо-транспортна пригода сталася поза межами автомобільних доріг та стоянок;
5.2.18. заявлені Страхувальником обсяг та/або характер пошкоджень не відповідають причинам та обставинам заявленої події;
5.2.19. здійснення водієм непокори представникам державної влади (зокрема, втеча з місця
події, відмова від здійснення медичного обстеження (експертизи));
5.2.20. фальсифікації реєстраційних документів на ТЗ або наявність порушень чинного законодавства України під час проведення реєстрації цього ТЗ (зокрема, здійснення вказаної
реєстрації на підставі сфальсифікованих документів), або застрахований ТЗ має незаконно
присвоєні йому ідентифікаційні дані іншого офіційно зареєстрованого ТЗ;
5.2.21. вплив комп’ютерного вірусу, шкідливої програми чи коду, небажаних електронних
повідомлень (спам), неправомірне втручання до електронної мережі, несанкціонований доступ в систему, фактична або прогнозована відмова, збій чи несправність будь-якого
комп’ютера, електронного приладу, компонента, системи, програмного забезпечення або
вбудованої програми, помилкою мережі; втрата, витік, пошкодження, спотворення, несанкціоноване використання, зменшення або зміна функціональності чи працездатності
комп’ютерної системи, техніки, програмного забезпечення, даних, інформаційних баз, носіїв інформації, мікрочіпів, інтегрованих мереж або подібних пристроїв в комп’ютерному
та некомп’ютерному устаткування;
5.2.22. неповідомлення Страховика у встановлені Правилами та/або Договором страхування строки про суттєві зміни інформації (обставин), що мають істотне значення для оцінки Страхового ризику за Договором страхування;
5.2.23. невиконання обов’язків, визначених п.10.1 Правил.
5.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, не підлягають відшкодуванню Страховиком витрати на:
5.3.1. заміну деталей, вузлів, агрегатів застрахованого ТЗ, здійснену через відсутність на спеціалізованому ремонтному підприємстві необхідних для ремонту запасних частин, вузлів, агрегатів;
5.3.2. проведення заміни деталей, вузлів, агрегатів застрахованого ТЗ, у разі підтвердження
можливості ремонту цих деталей, агрегатів, вузлів спеціалізованим ремонтним підприємством або експертом, який має необхідну кваліфікацію;
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5.3.3. термінову (з підвищеною оплатою за терміновість) доставку деталей, вузлів, що підлягають заміні, у зв'язку із настанням Страхового випадку;
5.3.4. заміну встановленої на застрахований ТЗ (на окремі конструктивні елементи застрахованого ТЗ) захисної плівки, що не передбачена заводом-виробником, та на її встановлення,
якщо страхування захисної плівки окремо не обумовлено в Договорі страхування;
5.3.5. повторне проведення експертизи з ініціативи Страхувальника;
5.3.6. будь-який ремонт, реконструкцію, переобладнання та технічне обслуговування застрахованого ТЗ, що не викликані Страховим випадком, заміну окремих частин, деталей та обладнання внаслідок їх зносу, технічного браку, поломки тощо;
5.3.7. гарантійний ремонт та технічне обслуговування застрахованого ТЗ;
5.3.8. повне пофарбування поверхонь пошкоджених деталей застрахованого ТЗ, якщо технологічно можливе локальне (часткове) пофарбування окремої ділянки пошкодженої деталі;
5.3.9. втрату експлуатаційних якостей, зокрема, але не винятково: незначні пошкодження
(сколи) лакофарбового покриття без утворення деформацій внаслідок впливу дрібних часток
асфальтного покриття, бітуму тощо; потертості та подряпини скляних поверхонь без сколів,
пошкодження вітрового скла внаслідок експлуатації після неякісного відновлювального ремонту ТЗ; зміна кольору лакофарбового покриття внаслідок впливу сонячного проміння
та/або потрапляння паливно-мастильних матеріалів, складових дорожнього покриття тощо;
потертості, подряпини, плями тощо в салоні ТЗ (сидіннях, оббивці (обшивці), внутрішніх панелях, приладах (у тому числі мультимедійних та навігаційних), органах керування та безпеки, декоративному оздобленні тощо, тріщини розсіювача приладів зовнішнього освітлення
без слідів зовнішнього контакту зі стороннім предметом;
5.3.10. пошкодження ТЗ внаслідок спрацювання подушок безпеки, яке було викликано несправністю електронного обладнання;
5.3.11. заміну, деталей, вузлів та агрегатів застрахованого ТЗ за бажанням Страхувальника
у випадку можливості ремонту таких деталей, вузлів та агрегатів;
5.3.12. будь-які непрямі збитки Страхувальника (Вигодонабувача, Експлуатанта), пов‘язані
зі Страховим випадком, зокрема, в частині упущеної вигоди, штрафних санкцій тощо;
5.3.13. відшкодування моральної шкоди будь - якого виду, пов'язаної з Договором страхування;
5.3.14. відшкодування шкоди, заподіяної майну Страхувальника та/або пасажирів (окрім застрахованого Додаткового обладнання, яке знаходилось в застрахованому ТЗ під час Страхового випадку) та/або вантажу (багажу), що транспортувався застрахованим ТЗ, у тому числі
посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію ТЗ, цінних паперів та документів, номерних
(реєстраційних) знаків, домкрату, ключів, бризковиків, килимків, молдингу, авто-інструментів, аптечки, знаку аварійної зупинки, вогнегасника, що знаходились у застрахованому ТЗ;
5.3.15. емблеми/значки ТЗ, антени, акумулятор, склоочисники, зовнішні дзеркала, фари,
встановлені на ТЗ, інші зовнішні елементи застрахованого ТЗ (крім викрадення разом із застрахованим ТЗ);
5.3.16. відшкодування збитків, завданих життю та здоров’ю водія та пасажирів застрахованого ТЗ, а також збитків, пов’язаних з цивільною відповідальністю Страхувальника (Вигодонабувача) перед третіми особами;
5.3.17. паливні матеріали, миючі та фільтруючі матеріали, заправні технологічні рідини і
гази, фільтруючі матеріали, гальмівні колодки, гальмівну рідину, окрім випадків, коли заміна
таких рідин передбачена технологією ремонту застрахованого ТЗ, та необхідність такої заміни виникла внаслідок настання Страхового випадку;
5.3.18. втрату товарної вартості застрахованого ТЗ;
5.3.19. ремонт та/або заміну пошкоджень запасних частин та вузлів застрахованого ТЗ, що
були виявлені при огляді ТЗ під час укладення Договору страхування та/або при повторному
огляді застрахованого ТЗ протягом дії Договору страхування;
5.3.20. ремонт та/або заміну прихованих дефектів застрахованого ТЗ, що не були виявлені
при огляді ТЗ під час укладення Договору страхування та/або при повторному огляді застрахованого ТЗ протягом дії Договору страхування, проте були завдані застрахованому ТЗ вна10

слідок події, що відбулася до початку дії Договору страхування або в період припинення відповідальності Страховика;
5.3.21. ремонт та/або заміну запасних частин та вузлів застрахованого ТЗ, якщо такі витрати
були включені до розрахункової суми Страхового відшкодування за попереднім Страховим
випадком, проте ремонт та/або заміна пошкоджених запасних частин та вузлів застрахованого ТЗ не були здійснені Страхувальником (Вигодонабувачем, Експлуатантом) або були
здійснені не в повному обсязі чи без дотримання вимог до ремонту пошкоджених запасних
частин та вузлів ТЗ;
5.3.22. усунення прихованих дефектів, завданих застрахованому ТЗ внаслідок Страхового
випадку та заявлених Страхувальником (Вигодонабувачем) в строк, що перевищує 30 (тридцять) календарних днів з дати проведення відновлювального ремонту.
5.4. За згодою сторін Договору страхування, він може містити обмеження страхування і
виключення зі Страхових випадків, що зазначені або не зазначені у цих Правилах, але не
суперечать чинному законодавству України.
5.5. Остаточний перелік виключень із страхових випадків та обмежень страхування визначається умовами конкретного Договору страхування.
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОЇ СУМИ. ФРАНШИЗА. СТРАХОВИЙ
ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ І ПОРЯДОК ЙОГО СПЛАТИ
6.1. Розмір страхової суми визначається Страхувальником під час укладення Договору
страхування та/або внесення змін до Договору страхування для кожного ТЗ.
6.2. Розмір страхової суми встановлюється в розмірі дійсної вартості ТЗ та ДО, за цінами
і тарифами, що діють на момент укладення Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.
6.3. У будь-якому випадку розмір страхової суми за Договором страхування не повинен
перевищувати дійсну вартість ТЗ та ДО, визначену на дату укладення Договору страхування згідно з пунктом 6.2 Правил. У разі потреби Страховик може вимагати документального підтвердження заявленої Страхувальником дійсної вартості ТЗ, або проведення незалежної експертної оцінки ТЗ та/або ДО. Якщо страхова сума, вказана в Договорі страхування, перевищує дійсну вартість застрахованого ТЗ на момент укладення Договору страхування, то ліміт відповідальності Страховика обмежується дійсною вартістю застрахованого ТЗ.
6.3.1. Договором страхування можуть бути передбачені ліміти відповідальності Страховика, в межах яких відшкодовуються витрати, передбачені підпунктами 12.1.2-12.1.5 та
12.1.6-12.1.8. цих Правил.
6.4. У випадку, якщо страхова сума, зазначена в Договорі страхування, виявиться меншою
дійсної вартості ТЗ та ДО, визначеної на дату укладення Договору страхування, відшкодовується лише частка збитку, яка відповідає частці страхової суми в дійсній вартості ТЗ та
ДО, якщо в Договорі страхування не зазначене інше.
6.5. У випадку зміни дійсної вартості застрахованого ТЗ та/або ДО упродовж строку дії
Договору страхування страхова сума за згодою сторін може бути змінена шляхом внесення
змін та доповнень до Договору страхування та відповідного перегляду розміру страхового
платежу.
6.6. Умовами Договору страхування може бути передбачена франшиза - частина збитків,
що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування.
6.7. Франшиза може бути умовною або безумовною і встановлюватися як у відсотках від
страхової суми, так і в грошовому виразі. Франшиза може бути визначена по окремому ризику (або страховому випадку), групі ризиків, Договору страхування в цілому. Якщо інше
не передбачено вказаним Договором страхування, встановлена Договором страхування
франшиза є безумовною та вираховується по кожному страховому випадку за Договором
страхування.
6.7.1. При встановленні умовної франшизи Страховик не виплачує страхове відшкодування,
якщо розмір збитку при настанні Страхового випадку не перевищує франшизу, але виплачує страхове відшкодування в повному обсязі, якщо розмір збитку перевищує франшизу.
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6.7.2. При встановленні безумовної франшизи Страховик у всіх випадках виплачує страхове відшкодування за вирахуванням суми безумовної франшизи.
6.8. Страхові тарифи обчислюються Страховиком шляхом актуарних розрахунків.
Базові страхові тарифи по добровільному страхуванню ТЗ та ДО зазначені у розділі 0 Правил.
6.9. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою
сторін.
6.10. Страховий платіж обчислюється шляхом множення встановленої за Договором страхування страхової суми для кожного ТЗ на ставку страхового тарифу для відповідного ТЗ
та зазначається у Договорі страхування (страховому полісі, страховому сертифікаті).
6.11. Страховий платіж сплачується Страхувальником одноразово при укладенні Договору
страхування в терміни, зазначені у Договорі страхування.
6.12. Договором страхування може бути передбачена сплата Страхувальником страхового
платежу декількома частинами за відповідний строк страхового покриття. При цьому терміни сплати першої і кожної наступної (чергової) частини страхового платежу, строки страхового покриття, за які вони сплачуються, та умови припинення зобов’язань Страховика
при несплаті в розмірі та/або у вказані терміни чергової частини страхового платежу, обумовлюються в Договорі страхування.
6.13. Страховий платіж сплачується Страхувальником згідно статті 19 Закону України "Про
страхування": Страхувальник-резидент згідно з укладеним Договором страхування має
право вносити страхові платежі виключно у грошовій одиниці України (гривні), а Страхувальник-нерезидент - у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України (гривні) у випадках, передбачених чинним законодавством. Якщо виникає потреба
визначення розміру страхового платежу у вільно конвертованій валюті для надання послуг
Страхувальнику-нерезиденту, то Страховик здійснює відповідне перерахування суми страхового платежу у грошовій одиниці України (гривні) в іноземну вільно конвертовану валюту за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день виставлення
Страховиком відповідного рахунку.
6.14. Якщо інше не визначено Договором страхування, Страхувальник сплачує страховий
платіж за Договором страхування шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок
Страховика, вказаний в Договорі страхування.
6.15. Договором страхування можуть бути передбачені особливі умови щодо встановлення
страхової суми за Договором страхування, укладеним на декілька років.
7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Договір страхування може бути укладено строком на рік, до одного року або більше
одного року, якщо інше не передбачено Договором страхування.
7.1.1. При страхуванні на строк, менший одного року, Договір страхування вважається короткостроковим. При цьому, Страховий платіж сплачується в момент укладання Договору
страхування одноразово, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.
7.1.2. Договір страхування, до переліку страхових ризиків якого входить ризик Викрадення
(п.4.1.6. Правил), укладається на строк, не менший одного року, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
7.2. Місце дії Договору страхування зазначається безпосередньо в Договорі страхування.
Страховик не несе відповідальності за подіями, що трапились поза місцем дії Договору
страхування.
7.2.1. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, місцем дії Договору страхування є територія України, за виключенням території Автономної республіки Крим та тих
територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (території непідконтрольні українській владі) відповідно до діючого законодавства України.
7.2.2. Умовами Договору страхування може бути встановлено місце дії Договору страхування та/або умова, відповідно до якої у разі перебування ТЗ у певному місці відповідальність Страховика за Договором страхування або за окремими ризиками не настає.
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8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Для укладення Договору страхування, Страхувальник подає Страховику Заяву на укладення Договору страхування за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином
заявляє про свій намір укласти Договір. Прийняття цієї заяви Страховиком не зобов’язує
його на укладання Договору страхування.
8.2. Для укладання Договору страхування Страховик має право вимагати наступні документи:
- документи, що підтверджують право власності на ТЗ та/або право на його володіння,
користування чи розпорядження;
- документи, що посвідчують особу Страхувальника або представника Страхувальника;
- документ, що підтверджує повноваження представника Страхувальника;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ;
- інші документи на вимогу Страховика.
8.3. Подана Страхувальником Заява на укладення Договору страхування є невід’ємною частиною такого Договору, у разі його укладення.
8.4. Необхідною умовою укладення Договору страхування є огляд ТЗ представником Страховика у присутності Страхувальника. Під час огляду ТЗ не повинен мати забруднень, що
перешкоджають проведенню огляду ТЗ.
8.5. При страхуванні Додаткового обладнання, Страхувальник наводить у Заяві на укладення Договору страхування його перелік і вартість та надає Страховику документи, що
підтверджують вартість цього обладнання, його встановлення на ТЗ та вартість зазначених
робіт (акти виконаних робіт, квитанції, товарні чеки тощо).
8.6. На підставі наданої Страхувальником інформації та документів Страховик визначає розмір страхового тарифу, страхового платежу, строки внесення страхового платежу, розмір
франшизи та інші істотні умови Договору страхування.
8.7. При укладанні Договору, Страхувальник зобов’язаний надати у Заяві на укладення Договору страхування всі запитані відомості про ТЗ, за достовірність та повноту надання та за
ненадання яких він несе відповідальність, в тому числі за інформацію про наявність інших
договорів страхування, укладених стосовно ТЗ, вказаного у Заяві на укладення Договору
страхування.
Якщо після укладання Договору страхування буде встановлено, що Страхувальник надав
неправдиву інформацію про предмет Договору страхування, Страховик залишає за собою
право відмовити у виплаті страхового відшкодування.
8.8. Договір між Страховиком та Страхувальником укладається у письмовій формі відповідно до чинного законодавства України. Факт укладення Договору може посвідчуватись
страховим полісом (свідоцтвом, сертифікатом), що є формою такого Договору. Недотримання однієї з передбачених законодавством форм є підставою для визнання Договору страхування недійсним.
8.9. Договір страхування може бути укладений щодо одного, декількох або усіх страхових
ризиків, вказаних в п. 4.1. цих Правил (з урахуванням умов п. 7.1.2. Правил). Якщо інше не
передбачено Договором, він має укладатись за обов’язкової умови страхування ризику ДТП
(п.4.1.1 цих Правил).
8.10. До моменту укладення Договору страхування Страховик залишає за собою право відмовитися від прийняття ризику на страхування без пояснення причини відмови.
8.11. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення Страхового платежу (його
першої частини), якщо інше не передбачено Договором.
8.12. Договір страхування припиняє свою дію о 24-00 календарної дати, що зазначена у
ньому, як дата закінчення строку дії Договору страхування.
9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Страхувальник має право:
9.1.1. ознайомитись з цими Правилами і умовами страхування;
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9.1.2. при настанні Страхового випадку отримати належну йому суму Страхового відшкодування відповідно до умов Договору страхування;
9.1.3. у разі відмови Страховика сплатити Страхове відшкодування - вимагати від Страховика письмове обґрунтування підстав відмови;
9.1.4. за свій рахунок залучити експерта для проведення незалежної експертизи , якщо Страхувальник (Вигодонабувач) не згодний зі встановленим Страховиком розміром збитків, завданих Страховим випадком;
9.1.5. отримати від Страховика будь-яку інформацію, що стосується умов Договору страхування;
9.1.6. ініціювати внесення змін до Договору страхування відповідно до його умов;
9.1.7. вимагати дострокового припинення дії Договору страхування згідно з умовами, визначеними Договором страхування;
9.1.8. отримати дублікат Договору та інших документів до нього, у випадку їх втрати.
9.1.9. відновити Страхову суму після виплати Страхового відшкодування, уклавши зі Страховиком відповідну додаткову угоду та сплативши, на вимогу Страховика, додатковий Страховий платіж у повному обсязі, якщо така умова передбачена Договором страхування;
9.1.10. призначити Вигодонабувача для одержання Страхового відшкодування і змінити його
до настання Страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування.
9.2. Страхувальник зобов’язаний:
9.2.1. при укладанні Договору страхування надати Страховику необхідну інформацію про
предмет Договору страхування, всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для
оцінки Страхового ризику, відповідно до Заяви на укладення Договору страхування, і надалі
інформувати Страховика у письмовій формі про будь-які суттєві зміни інформації протягом
2 (двох) робочих днів з моменту такої зміни.
При цьому, в цілях Договору страхування, якщо інше ним не передбачене, до суттєвих змін
інформації, що мають істотне значення, зокрема, відносяться:
а) адреса Страхувальника
б) продаж або дарування ТЗ, зміна власника ТЗ
в) заміна кузова або двигуна,
г) установка додаткового обладнання та/або заміна комплектуючих застрахованого ТЗ
на відмінні від тих, які приймались на страхування,
д) зміна умов зберігання,
е) передача керування, розпорядження, володіння або користування ТЗ іншій особі,
ж) укладення іншого договору страхування щодо даного ТЗ,
з) передача ТЗ в оренду, прокат, заставу, використання ТЗ як таксі та/або для логістичних послуг,
и) накладення арешту або іншого обтяження на застрахований ТЗ, передача в статутний капітал юридичної особи,
к) зняття ТЗ з державного обліку, перереєстрація ТЗ, скасування державної реєстрації
ТЗ,
л) втрата або викрадення основного та/або додаткового комплектів ключів або реєстраційних документів,
м) поломка чи зняття пристрою для запобігання викраденню,
н) зміна інших даних, повідомлених при укладенні Договору страхування і зазначених
в Заяві на страхування або Договорі страхування.
Факт прийняття Страховиком ТЗ на страхування у випадку збільшення ступеня ризику за відповідною обставиною підтверджується укладенням додаткової угоди до
Договору страхування, підписаної сторонами Договору страхування.
9.2.2. своєчасно і в повному обсязі вносити Страхові платежі в терміни, встановлені Договором страхування;
9.2.3. як при укладанні Договору страхування, так і під час його дії письмово інформувати
Страховика і Вигодонабувача про інші діючі договори страхування щодо предмета Договору страхування;
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9.2.4. повідомити Страховика про настання події, що має ознаки Страхового випадку, в порядку та у строк, передбачений Договором страхування;
9.2.5. ознайомити та надавати Експлуатанту та Вигодонабувачу повну інформацію щодо
умов Договору страхування та Правил (зокрема щодо умов визнання події страховим випадком та відмови у виплаті страхового відшкодування);
9.2.6. не зберігати та/або не залишати без нагляду всі комплекти ключів до замка запалювання, безконтактні мітки/чіпи до пристрою для запобігання викраденню, ключі механічного
пристрою для запобігання викраденню та/або пристрою дистанційного управління системою
запобігання викраденню, якими ТЗ укомплектований заводом-виробником та/або які додатково встановлені на ТЗ, документи, що надають право на управління застрахованим ТЗ (у
тому числі, але не винятково: свідоцтво про реєстрацію ТЗ, довіреність (у разі її наявності),
тимчасовий реєстраційний талон, подорожній лист службового ТЗ), в застрахованому ТЗ та
інших ТЗ, у громадських та службових місцях, інших місцях та приміщеннях, де не виключається неконтрольований доступ сторонніх осіб та/або вплив інших обставин чи факторів,
що можуть бути причиною для втрати предметів та документів, зазначених у цьому пункті,
якщо інше не передбачено Договором страхування;
9.2.7. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання
Страхового випадку;
9.2.8. дотримуватись умов експлуатації, збереження та обслуговування ТЗ відповідно до умов
Договору страхування та вимог виробника, якщо інше не передбачено Договором страхування;
9.2.9. вжити всі заходи для забезпечення Страховику можливості скористатися правом вимоги до особи, винної у виникненні збитків, якщо інше не передбачено Договором страхування;
9.2.10. передати Страховику на його вимогу - право власності на ТЗ, деталі, вузли, частини
ТЗ та Додаткове обладнання, щодо яких Страховиком виплачене Страхове відшкодування в
повному обсязі відповідно їх вартості, якщо інше не визначено Договором страхування;
9.2.11. пред’явити відновлений після Страхового випадку ТЗ з метою підтвердження факту
усунення наслідків випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування;
9.2.12. якщо період часу від дати укладення Договору страхування до дати надходження страхового платежу (першої частини страхового платежу) на поточний рахунок Страховика (чи в
інший спосіб, передбачений Договором страхування), в т.ч. при простроченні відповідної частини страхового платежу, коли період часу від дати граничного терміну сплати відповідної
частини страхового платежу до дати надходження відповідної чергової частини страхового
платежу перевищує десять календарних днів, - надати Страховику ТЗ для повторного огляду
та фотографування;
9.2.13. повернути Страховику отримане Страхове відшкодування чи його відповідну частину
протягом 10 (десяти) робочих днів із дня виявлення такої обставини, що, згідно з законодавством України, Договором страхування чи Правилами, повністю або частково позбавляє
Страхувальника (Вигодонабувача) права на отримання Страхового відшкодування (випадки,
що не є страховими, підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування тощо). Зазначений обов’язок покладається на Страхувальника також у разі, якщо виплата Страхового відшкодування була здійснена на рахунок інших осіб (Вигодонабувача, СТО тощо);
9.2.14. на запит Страховика надавати письмові пояснення щодо заявленої події, що може бути
визнана Страховим випадком;
9.2.15. при настанні події, що може бути визнана Страховим випадком надати Страховику всі
необхідні документи, передбачені Договором страхування;
9.2.16. якщо застрахований ТЗ було викрадено, а потім знайдено, - протягом 10 (десяти)
календарних днів з дати отримання цієї інформації повідомити Страховику місцезнаходження знайденого ТЗ;
9.2.17. за вимогою Страховика видати довіреність на представництво інтересів Страхувальника в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в тому
числі з правом отримання інформації з обмеженим доступом, конфіденційної, комерційної
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інформації та/або документів, що стосуються заявленої події, застрахованого ТЗ, необхідних Страховику для врегулювання заявленої події. Така довіреність видається за формою,
текстом та на осіб, визначених Страховиком, строком на один рік. Якщо Страхувальник є
фізичною особою, довіреність має бути нотаріально посвідчена у нотаріуса за вибором
Страховика; витрати на оформлення такої довіреності несе Страховик.
9.3. Страховик має право:
9.3.1. перевіряти достовірність відомостей про предмет Договору страхування, стан та
умови утримання та експлуатації ТЗ, наданих Страхувальником перед укладенням Договору
страхування та під час його дії, в тому числі, на відповідність умовам, зазначеним у Заяві на
укладення Договору страхування;
9.3.2. як тільки стане відомо про настання події, що може бути визнана Страховим випадком, провести огляд пошкодженого застрахованого ТЗ та скласти Акт огляду ТЗ. За наявності
другого учасника ДТП чи іншої особи, винної у скоєнні збитків, повідомити їм дату , місце,
час проведення огляду застрахованого ТЗ. У випадку неявки вказаних осіб огляд проводиться
без їх участі з відповідною відміткою про цей факт у Акті огляду;
9.3.3. перевіряти виконання Страхувальником своїх зобов’язань за Договором страхування;
9.3.4. здійснювати заходи, що не суперечать законодавству України та спрямовані на зменшення шкоди, заподіяної внаслідок Страхового випадку, брати участь у збереженні застрахованого ТЗ, а також давати інструкції щодо зменшення збитків;
9.3.5. здійснювати огляд, фото- та відеозйомку місця події, яка в подальшому може бути
кваліфікована як Страховий випадок;
9.3.6. отримувати письмові пояснення від учасників та свідків настання події, яка у подальшому може бути кваліфікована як Страховий випадок;
9.3.7. направляти запити до Компетентних органів або фізичних осіб з питань, пов’язаних із
встановленням причин і наслідків заявленої події, щодо застрахованого ТЗ, визначенням розміру заподіяних збитків, щодо Страхувальника, Вигодонабувача, Експлуатанта, попередніх
власників застрахованого ТЗ, документів та інформації щодо реєстрації, перереєстрації ТЗ,
належного виконання Страхувальником, Вигодонабувачем, Експлуатантом умов Договору
страхування та Правил або самостійно проводити розслідування з метою з’ясування причин
та обставин заявленої події.
9.3.8. за домовленістю зі Страхувальником у будь-який момент дії Договору (в т.ч. при настанні події, що може бути визнана Страховим випадком) проводити огляд застрахованого
ТЗ з метою перевірки заявлених на момент укладання Договору страхування даних про предмет Договору страхування, у тому числі розмір дійсної вартості ТЗ. При цьому Страховик
або Страхувальник для встановлення дійсної вартості ТЗ мають право залучати незалежного
експерта/оцінювача/аварійного комісара/спеціаліста;
9.3.9. залучати до оцінки розміру збитків, завданих внаслідок події, що може бути кваліфікована як Страховий випадок, незалежних спеціалістів (експертів) та визначати розмір Страхового відшкодування, у тому числі, але не винятково, на підставі акта автотоварознавчого
дослідження (експертизи), складеного ними;
9.3.10. у разі настання Страхового випадку направляти Страхувальника (Вигодонабувача) на
відповідну станцію технічного обслуговування (СТО), згідно умов Договору страхування,
для усунення пошкоджень, завданих ТЗ, та розраховувати суму Страхового відшкодування
на підставі даних, у тому числі, але не винятково, наданих такою СТО;
9.3.11. затримати виплату Страхового відшкодування на обумовлений Договором страхування строк, не визнати подію страховим випадком та/або відмовити у виплаті Страхового
відшкодування відповідно до умов Договору страхування;
9.3.12. після виплати Страхового відшкодування пред’являти право вимоги відшкодування
збитків до осіб, що винні у настанні Страхового випадку;
9.3.13. одержати у власність застрахований ТЗ, складові частини, деталі та обладнання ТЗ,
повна вартість яких була включена в калькуляцію збитків, незалежно від розміру застосованої франшизи за Договором страхування при розрахунку розміру збитку;
9.3.14. вимагати від Страхувальника повернення виплаченого Страхового відшкодування,
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якщо виявиться така обставина, що повністю або частково позбавляє Страхувальника або Вигодонабувача права на отримання Страхового відшкодування;
9.3.15. при зміні обставин, що істотно впливають на ступінь страхового ризику вимагати від
Страхувальника внесення додаткового страхового платежу та укладення додаткової угоди до
Договору страхування, а у випадку відмови Страхувальника – вимагати дострокового припинення дії Договору;
9.3.16. достроково припинити дію Договору страхування згідно з його умовами;
9.3.17. у випадку виникнення розбіжностей та суперечок між Страховиком та Страхувальником з приводу кваліфікації заявленої події (чи є випадок страховим, чи підпадає під виключення зі страхових випадків або під підстави у відмові у страховій виплаті тощо) відстрочити
виплату Страхового відшкодування для перевірки достовірності наданих Страхувальником
(Вигодонабувачем, Експлуатантом) даних та правомірності укладення Договору страхування, до моменту отримання відповідей на запити та/або встановлення необхідної інформації;
9.4. Страховик зобов’язаний:
9.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами;
9.4.2. протягом 2 (двох) робочих днів після того, як стане відомо про настання Страхового
випадку, вжити заходи щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати
Страхового відшкодування;
9.4.3. при настанні Страхового випадку, здійснити виплату Страхового відшкодування у передбачений Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату Страхового відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу, пені),
розмір якої визначається згідно чинного законодавства України або встановлюється безпосередньо в Договорі страхування.
9.4.4. за заявою Страхувальника, у разі здійснення ним заходів щодо зменшення ступеня
страхового ризику або у випадку збільшення ринкової вартості ТЗ та/або ДО, укласти з ним
відповідну додаткову угоду;
9.4.5. при втраті Страхувальником свого примірника Договору страхування, на вимогу
Страхувальника, протягом 3 (трьох) робочих днів надати йому копію та/або дублікат Договору страхування. Якщо, протягом строку дії Договору, така втрата сталась більше одного
разу, то Страхувальник повинен відшкодувати витрати Страховика, пов′язані з видачою копії
(дублікату) Договору страхування;
9.4.6. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків та/або надати інші послуги, якщо це передбачено
умовами Договору страхування (наприклад, послуги з транспортування (буксирування) пошкодженого ТЗ тощо) згідно з умовами Договору страхування;
9.4.7. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище за винятком випадків, передбачених законом та умовами Договору страхування;
9.4.8. при відмові у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити Страхувальнику (Вигодонабувачу) причини відмови у строк, передбачений Договором страхування.
9.5. У Договорі страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки Сторін,
які не суперечать чинному законодавству України.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
10.1. У разі настання події, що має ознаки Страхового випадку, Страхувальник (Експлуатант) зобов’язаний:
а) негайно, протягом (однієї) години, не залишаючи місце події, повідомити відповідні
державні органи (органи МВС України, органи протипожежної охорони та інші), а на території інших держав - відповідні державні органи цих держав, висновки яких відповідно до
чинного законодавства України можуть будуть допустимими доказами для визнання події
страховим випадком, та викликати відповідні Компетентні органи на місце події, якщо інше
не передбачено умовами Договору страхування;
б) вжити всіх доцільних та можливих заходів для зменшення розміру збитків, рятування
ТЗ та/або ДО;
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в) при ДТП діяти відповідно до ПДР;
г) при ДТП пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за вимогою працівника Національної поліції України або працівника відповідного компетентного органу іншої країни у
випадку настання ДТП за межами України або іншої уповноваженої особи в порядку, передбаченому законодавством України;
д) протягом 3 (трьох) робочих днів, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, сповістити Страховика про подію, що має ознаки страхового випадку, Заявою у письмовій формі, визначеній Страховиком або електронними засобами зв’язку, за допомогою
інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено умовами Договору. Страхувальник (Експлуатант) повинен повідомити Страховику:
- номер Договору страхування;
- обставини настання події, що має ознаки страхового випадку;
- інформацію про пошкодження, заподіяні застрахованому ТЗ та/або ДО;
- місце, дату та час події і місце знаходження застрахованого ТЗ;
- іншу інформацію на вимогу Страховика.
Перевищення зазначеного у даному пункті строку повідомлення можливе тільки у випадку,
коли Страхувальник (його довірена особа) не мав фізичної можливості своєчасно зробити
повідомлення, що повинно бути документально підтверджено;
е) зберігати вигляд і стан застрахованого ТЗ, а за вказівкою Страховика – і розташування
пошкодженого ТЗ або його залишків та місця події, до його огляду представником Страховика і не починати будь-яких ремонтних, відновлювальних робіт або робіт по утилізації
залишків ТЗ.
Страхувальник має право змінювати картину події тільки у зв'язку з необхідністю транспортування, рятування людей і тварин та здійснення запобіжних заходів по попередженню
виникнення надзвичайних ситуацій;
ж) надати представнику Страховика ТЗ та/або ДО для огляду у світлий час доби та підписати Акт огляду ТЗ та/або ДО, крім випадків Викрадення;
з) надати представнику Страховика ТЗ та/або ДО для додаткового огляду у світлий час
доби та підписати Акт огляду ТЗ та/або ДО, крім випадків Викрадення;
и) надати Страховику всю доступну інформацію і документацію, в тому числі таку, яка є
комерційною таємницею, про подію, що сталася, його причини і наслідки та про характер
збитків, а також можливість провести розслідування обставин події;
к) при ДТП за участі іншого ТЗ отримати всю можливу інформацію про інших учасників
ДТП (зокрема, марки, моделі та державні номери таких ТЗ, прізвища, імена та по батькові
осіб, що керували цими ТЗ, та власників цих ТЗ (назви, якщо власником є юридична особа),
а також номери договорів (полісів) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, назву та адресу страховика іншої сторони, якщо
такі договори існують);
л) при втраті ТЗ внаслідок страхового ризику «Викрадення», в день подання Страховику
Повідомлення про настання події, що має ознаки Страхового випадку, передати представнику Страховика документи, які надають право на управління застрахованим ТЗ (в тому
числі, але не винятково: свідоцтво про реєстрацію ТЗ, довіреність (у разі її наявності), тимчасовий реєстраційний талон, подорожній лист службового автомобіля) та повний комплект оригінальних ключів від ТЗ (основний та додатковий комплекти), безконтактні мітки/чіпи до пристрою для запобігання викраденню, ключі механічного пристрою для запобігання викраденню, пристрої дистанційного управління системою для запобігання викраденню, якими укомплектований застрахований ТЗ заводом-виробником та/або які додатково встановлені на застрахований ТЗ або довідку з органів МВС про їх вилучення чи заяву
про їх викрадення разом з ТЗ;
м) вчиняти необхідні дії для реалізації права вимоги до винних у заподіяних збитках осіб
та передати Страховику всі документи та повноваження для реалізації цього права Страховиком;
н) узгоджувати із Страховиком місце та час огляду пошкодженого ТЗ аварійним комісаром Страховика або незалежним експертом; надавати аварійному комісару Страховика чи
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експерту можливість безперешкодно проводити огляд, обстеження пошкодженого ТЗ і ДО
або їх залишків, розслідувати причини і обставини страхового випадку. У разі неможливості надати ТЗ для огляду діяти відповідно до інструкцій Страховика;
о) для отримання страхового відшкодування - подати Страховику заяву про виплату страхового відшкодування за формою, визначеною Страховиком, та надати всі необхідні документи, передбачені цими Правилами та Договором страхування;
п) не починати відновлювальний ремонт чи зміну стану пошкодженого ТЗ та/або ДО без
погодження із Страховиком, який надається після складання Акту огляду застрахованого
ТЗ. Невиконання Страхувальником будь-якої з дій, передбачених п.10.1 цих Правил, дає
право Страховику відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір, якщо це передбачено Договором страхування.
10.2. Дії Страхувальника, зазначені в п.10.1. цих Правил, може виконати також Вигодонабувач, якому відомо про укладення Договору страхування на його користь.
10.3. Остаточний перелік дій Страхувальника та Страховика у разі настання події, що може
бути визнана Страховим випадком, та строки повідомлення визначаються умовами Договору страхування.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ І РОЗМІР ЗБИТКІВ
11.1.
При настанні події, яка має ознаки страхового випадку, Страхувальником (Вигодонабувачем) повинні бути надані Страховику такі документи, якщо інше не визначено Договором страхування:
а) письмова заява Страхувальника (Вигодонабувача) про виплату страхового відшкодування за формою, визначеною Страховиком (в тому числі електронними засобами зв’язку,
за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, якщо це передбачено умовами
Договору);
б) копія Договору страхування (страхового полісу, страхового сертифікату, страхового свідоцтва);
в) для Страхувальника (Вигодонабувача) – фізичної особи копії:
 документів, що посвідчують особу одержувача страхового відшкодування (паспорт
Страхувальника (Вигодонабувача) або інший документ відповідно до законодавства);
 довідки про присвоєння Страхувальнику (Вигодонабувачу) - фізичній особі індивідуального податкового номеру;
г) для Страхувальника (Вигодонабувача) – юридичної особи копії:
 свідоцтва про реєстрацію/виписку Страхувальника (Вигодонабувача) - юридичної
особи,
 або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - ЄДР),
 свідоцтва (довідка) про реєстрацію платника податку,
 документу, що підтверджує повноваження представника Страхувальника (Вигодонабувача) - юридичної особи діяти від імені цих осіб, при особа, яка представляє
особу Страхувальника - нерезидента України, надає копії документів, легалізовані в
установленому порядку;
д) копії документів, що підтверджують правонаступництво, опікунство або право на спадщину (у випадках ліквідації Страхувальника (Вигодонабувача) - юридичної особи або смерті, втрати дієздатності Страхувальника (Вигодонабувача) - фізичної особи);
е) документи, що підтверджують розмір збитків, а саме:
- документи, складені ремонтним підприємством та погоджені Страховиком, які містять відомості стосовно вартості відновлювального ремонту, або
- акти виконаних робіт (заказ-наряди, накладні) та фіскальні документи (у випадку оплати
Страхувальником вартості відновлювального ремонту, погодженого Страховиком), або
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- акт автотоварознавчої експертизи з відповіддю на поставлені питання: визначення дійсної
вартості ТЗ; визначення матеріального збитку без врахування втрати товарної вартості; визначення залишкової вартості ТЗ (в разі повного знищення ТЗ);
- документи, які підтверджують понесені Страхувальником додаткові витрати, якщо їх відшкодування передбачено Договором страхування, а саме: чеки, прибутковий касовий ордер, квитанції, акт виконаних робіт тощо.
Даний пункт «е» не застосовується при визначенні розміру збитку по ризику «Викрадення».
ж) копії: свідоцтва про реєстрацію ТЗ (або інших правовстановлюючих документів на застрахований ТЗ за вимогою Страховика);
з) Акт огляду та фотографічні знімки пошкодженого застрахованого ТЗ, ДО для ризиків
інших, ніж "Викрадення";
и) інші документи на вимогу Страховика, що стосуються причин і обставин настання страхового випадку та розміру збитку.
11.1.1. У разі настання події за ризиками "Викрадення" або "ПДТО" копії:
- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про початок досудового розслідування;
- постанови (ухвала) про закриття кримінального провадження (за ризиком Викрадення –
у разі наявності);
- матеріалів досудового розслідування на поточну дату за додатковою вимогою Страховика (витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколів, постанов, повідомлення, довідок, заяви до правоохоронних органів тощо) та/або процесуальні рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого, судді, суду, на підставі яких Страховик
може встановити всі необхідні обставини заявленої події.
Якщо до виплати Страхового відшкодування щодо заявленого випадку «Викрадення» застрахований транспортний засіб буде знайдено, Страхувальнику необхідно надати такі документи: копію протоколу огляду знайденого застрахованого ТЗ, опис завданих застрахованому ТЗ пошкоджень та/або витяг з протоколу огляду та інші документи на вимогу Страховика.
11.1.2. У разі настання події в результаті "ДТП":
– повідомлення про ДТП встановленого зразка («Європротокол») або оригінали наступних
документів: довідка органів МВС України (або інших компетентних органів), що підтверджує факт настання події, що може бути визнана страховим випадком, а також на вимогу
Страховика або у разі неможливості отримання зазначеної довідки - постанова суду про
притягнення винної особи до адміністративної відповідальності або інший документ, що
підтверджує факт та обставини настання події; адміністративні протоколи, схеми ДТП,
складені співробітниками органів МВС України на учасників події, надані пояснення до
адміністративного протоколу, інші документи, що складались у зв’язку з ДТП. Також Договором страхування може бути передбачено виплату страхового відшкодування без надання довідки органів МВС України (або інших компетентних органів);
– копії документів, які надають право на управління застрахованим ТЗ водієві, який керував
застрахованим ТЗ від час настання події (в тому числі, але не винятково: посвідчення водія,
довіреність (у разі її наявності), тимчасовий реєстраційний талон, подорожній лист службового автомобіля).
11.1.3. У разі настання події в результаті "СЯ":
- оригінал довідки встановленого зразка метеорологічної або сейсмологічної служб, або
Торгово-промислової палати, яка підтверджує погодні умови, що спричинили настання події, що може бути визнана страховим випадком;
- оригінал довідки органів МВС, яка підтверджує факт настання події, що може бути визнана страховим випадком, якщо Договором не передбачено інше.
11.1.4. У разі настання події в результаті "ПВС":
- оригінал довідки Компетентних органів, яка підтверджує факт пожежі;
- оригінал довідки органів МВС, яка підтверджує факт настання події, що може бути визнана страховим випадком, якщо Договором не передбачено інше;
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– копії документів, які надають право на управління застрахованим ТЗ водієві, який керував
застрахованим ТЗ від час настання події (в тому числі, але не винятково: посвідчення водія,
довіреність (у разі її наявності), тимчасовий реєстраційний талон, подорожній лист службового автомобіля).
11.1.5. У разі настання події в результаті "ІСП":
- оригінал довідки органів МВС, яка підтверджує факт настання події, що може бути визнана страховим випадком, якщо Договором не передбачено інше;
– копії документів, які надають право на управління застрахованим ТЗ водієві, який керував
застрахованим ТЗ від час настання події (в тому числі, але не винятково: посвідчення водія,
довіреність (у разі її наявності), тимчасовий реєстраційний талон, подорожній лист службового автомобіля).
11.1.6. У разі настання події в результаті "Викрадення" - свідоцтво про реєстрацію ТЗ та
повний комплект ключів від ТЗ, крім випадків, коли вони були передані органам слідства
на вимогу таких органів або їх надання є неможливим через об'єктивні причини (розбійний
напад, пограбування тощо), про що Страхувальник повинен дати письмове пояснення.
11.2.
Якщо подія, що може бути визнана страховим випадком сталася за кордоном, Страховику надаються відповідні документи поліції або інших компетентних органів країни, де
сталася подія, з їх нотаріально засвідченим перекладом на українську мову та докладні фотознімки пошкодженого ТЗ. У разі визнання події Страховим випадком, витрати на переклад необхідних документів Страховик включає до розміру Страхового відшкодування.
11.3.
Страховик залишає за собою право змінити в Договорі страхування перелік документів, зазначених у п.11.1. Правил, а також вимагати у Страхувальника додаткові документи, якщо з урахуванням конкретних обставин їхня відсутність унеможливлює встановлення факту настання страхового випадку і/або визначення розміру збитків. Страхувальник
зобов'язаний надати такі документи на письмову вимогу Страховика.
11.4.
Окрім документів, визначених в п.11.1. Правил, Страховик має право звернутися
до Компетентних органів, інших підприємств, установ та організацій із запитом на надання
інформації та документів щодо факту, причини, обставин, наслідків заявленої події, ТЗ,
Страхувальника / Вигодонабувача / Експлуатанта, особи та реквізитів для сплати страхового відшкодування, в тому числі документів та інформації, вже наданих Страхувальником/
Вигодонабувачем/ Експлуатантом або їх представником, якщо з урахуванням конкретних
обставин їхня відсутність унеможливлює встановлення факту настання страхового випадку
і/або визначення розміру збитків.
11.5.
Вищевказані документи повинні бути надані Страховику не пізніше 90 календарних днів з моменту настання страхового випадку або з моменту першої можливості одержання документів, термін видачі яких визначений законодавством або обставинами проведення ремонтних робіт, якщо інше не передбачено Договором страхування.
11.6.
Факт одержання Страховиком письмової заяви Страхувальника (Вигодонабувача)
про виплату страхового відшкодування і документів, які додаються до неї, підтверджується
реєстрацією цієї заяви у встановленому Страховиком порядку.
11.7.
Договором страхування може бути передбачено можливість виплати страхового відшкодування без надання Страхувальником/його представником або особою, що має право
на отримання відшкодування письмової заяви Страховику та документів, що зазначені в
п.11.1. цих Правил.
Страхувальник/його представник або особа, що має право на отримання відшкодування
може заявити про настання події, що може бути визнана страховою, шляхом телефонного
звернення до Страховика, шляхом подання заяви в електронному вигляді, в тому числі написання електронного листа на електронну адресу Страховика або іншим чином повідомити про таку подію, якщо це передбачено Договором страхування.
11.7.1. Перелік документів, порядок їх надання та умови здійснення виплати страхового
відшкодування визначається умовами Договору страхування.
12. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО
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ВІДШКОДУВАННЯ.
12.1. При настанні страхового випадку відповідно до умов Договору страхування в межах
страхової суми, зазначеної в Договорі страхування, Страховик відшкодовує:
12.1.1. прямі збитки, яких зазнав Страхувальник (Вигодонабувач) внаслідок пошкодження,
знищення (витрати на відновлення застрахованого ТЗ) або втрати застрахованого ТЗ та/або
ДО;
12.1.2. витрати на придбання та доставку запасних частин і матеріалів, необхідних для ремонту з урахуванням витрат на пакування, митних зборів, платежів та податків; при цьому
витрати на пакування, митні збори, платежі та податки відшкодовуються Страховиком за
умови їх документального підтвердження та якщо це передбачено умовами Договору страхування;
12.1.3. підтверджені документально необхідні та доцільно здійснені витрати з рятування застрахованого ТЗ та/або ДО та запобігання чи зменшення розміру збитків (у розмірі до 1%
від страхової суми за відповідним застрахованим ТЗ, якщо інший розмір не передбачено
Договором страхування), якщо такі витрати були узгоджені із Страховиком, та відшкодування таких витрат передбачено умовами Договору страхування;
12.1.4. витрати на транспортування (буксирування) пошкодженого застрахованого ТЗ
та/або ДО (у розмірі до 2000 грн. по відповідному застрахованому ТЗ, якщо інший розмір
не передбачено Договором страхування, від місця події, що може бути визнана страховим
випадком, до місця зберігання або найближчого місця ремонту у випадку неможливості
його пересування власним ходом, якщо це передбачено Договором страхування;
12.1.5. витрати, що пов'язані з усуненням виявлених в процесі ремонту прихованих дефектів та пошкоджень, спричинених страховим випадком та підтверджених документально, та
якщо такі витрати підлягають відшкодуванні за умовами Договору страхування;
12.1.6. витрати на тимчасове проживання в готелі (відповідно до умов, визначених Договором страхування) Експлуатанта та пасажирів застрахованого ТЗ, який не може пересуватися
власним ходом, якщо це передбачено Договором страхування;
12.1.7. витрати на проїзд (відповідно до умов, визначених Договором страхування) Експлуатанта та пасажирів застрахованого ТЗ, який не може пересуватися власним ходом, пасажирським транспортом до місця їх постійного проживання, якщо це передбачено Договором страхування;
12.1.8. витрати на інші роботи та послуги, необхідність яких викликана настанням страхового випадку, якщо це передбачено Договором страхування. Конкретний перелік витрат,
які відшкодовуються Страховиком, та обсяг Страховика за вказаною послугою зазначаються у Договорі страхування.
12.2. Розмір прямих збитків, заподіяних Страхувальнику при настанні страхового випадку,
визначається Страховиком на підставі висновків автотоварознавчого дослідження чи експертизи або безпосередньо Страховиком на підставі відповідних рахунків, кошторисів організацій, підприємств, що здійснювали ремонт (відновлення), з урахуванням діючих цін на
запасні частини, матеріали, ремонтні (відновлювальні) роботи.
12.3. При настанні страхового випадку за межами України, якщо Страховик визнає необхідність здійснення ремонту на місці, страховому відшкодуванню підлягають збитки, розмір яких визначається на підставі висновків товарознавчої експертизи або відповідних документів країни, де стався страховий випадок, у порядку, передбаченому Договором страхування. Товарознавче дослідження чи експертиза можуть бути здійснені в Україні на підставі акту огляду та фотографічних знімків пошкодженого застрахованого ТЗ.
12.4. Розмір збитків може визначатися незалежним експертом, призначеним на вимогу та
за рахунок Страховика.
12.5. Відповідно до умов Договору страхування страхове відшкодування може визначатись:
а) без урахування зносу деталей, вузлів та агрегатів застрахованого ТЗ, що підлягають заміні внаслідок страхового випадку, за відповідним страховим тарифом;
б) з урахуванням зносу деталей, вузлів та агрегатів застрахованого ТЗ, що підлягають заміні внаслідок страхового випадку.
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12.5.1. Знос деталей, вузлів та агрегатів ТЗ та ДО при пошкодженні застрахованого ТЗ при
настанні страхових випадків внаслідок "ДТП", "ПДТО", "СЯ", "ПВС" або "ІСП" – визначається відповідно до затверджених нормативних документів, що діють в Україні на момент
настання страхового випадку, якщо інше не зазначено в Договорі страхування;
12.6. Якщо інше не передбачено Договором страхування, при настанні страхових випадків
внаслідок "Викрадення" або повного знищення застрахованого ТЗ при настанні страхових
випадків внаслідок "ДТП", "ПДТО", "СЯ", "ПВС" або "ІСП"- із суми страхового відшкодування вираховується знецінення ТЗ та ДО відповідно до п.12.7 цього Договору.
12.7. Розмір знецінення (З) визначається, як,
З = (Зб(n) * П / 365)*CC,
де:
Зб(n) – базовий знос ТЗ за відповідний рік експлуатації ТЗ;
П - період із дати початку строку дії Договору до моменту настання страхового випадку;
CC – Страхова сума ТЗ та (ДО) на момент настання страхового випадку.
12.7.1. Базовий знос (Зб(n)) становить:
а) 16% страхової суми за рік, якщо застрахований ТЗ на момент укладення Договору страхування мав строк експлуатації менше одного року;
б) 12% страхової суми за рік, якщо застрахований ТЗ на момент укладення Договору страхування мав строк експлуатації від одного до двох років;
в) 10% страхової суми за рік, якщо застрахований ТЗ на момент укладення Договору страхування мав строк експлуатації більше двох років.
12.8. Виплата страхового відшкодування за ризиком "Викрадення" здійснюється Страховиком у розмірі страхової суми за вирахуванням франшизи, вказаної в Договорі страхування
для страхового випадку (страхового ризику), що настав, і нарахованого за період дії Договору страхування Знецінення застрахованого ТЗ (якщо вирахування Знецінення передбачено умовами Договору страхування).
12.8.1. Виплата страхового відшкодування за ризиком "Викрадення" здійснюється лише за
умови, що по даній справі було відкрито кримінальне провадження згідно з чинним законодавством та внесено відомості про незаконне заволодіння застрахованим ТЗ до Єдиного
реєстру досудових розслідувань. При цьому виплата страхового відшкодування здійснюється не раніше ніж через 2 (два) місяці з дня отримання необхідних документів та/або інформації, визначених розділом 11 Правил, якщо інше не передбачено умовами Договору
страхування.
12.8.2. Для отримання страхового відшкодування (за ризиком «Викрадення») Страхувальник або власник застрахованого ТЗ зобов'язаний підписати договір (абандон), згідно якого
він зобов’язується передати Страховику право власності на застрахований ТЗ у разі, якщо
викрадений ТЗ буде пізніше знайдено. Якщо виявиться, що на момент викрадення застрахований ТЗ перебував під арештом, іншим обтяженням (окрім обтяження, яке пов’язане з
виконанням договірних відносин Страхувальника (власника застрахованого ТЗ) з Вигодонабувачем-банком), в тому числі забороною чи обмеженням щодо відчуження, Страховик
має право відстрочити складання абандону до отримання Страховиком достовірної інформації про зняття із застрахованого ТЗ всіх обтяжень, окрім тих, що пов’язані з виконанням
договірних відносин Страхувальника (власника застрахованого ТЗ) з Вигодонабувачем-банком. Кінцевим строком складання абандону є надання Страхувальником (власником застрахованого ТЗ) Страховику документа, що підтверджує зняття із застрахованого ТЗ всіх
обтяжень. Витрати на переоформлення застрахованого ТЗ сторони несуть порівну.
12.9. При Повній конструктивній загибелі застрахованого ТЗ внаслідок настання Страхового випадку виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком одним з наступних варіантів на розсуд Страховика:
а) у розмірі страхової суми за вирахуванням франшизи та знецінення за період дії Договору
страхування, якщо вирахування Знецінення передбачено Договором страхування. У цьому
випадку майнові права на ТЗ переходять до Страховика. Якщо при Повній конструктивній
загибелі застрахованого ТЗ такий перебував під арештом, іншим обтяженням (окрім обтя23

ження, яке пов’язане з виконанням договірних відносин Страхувальника (власника застрахованого ТЗ) з Вигодонабувачем-банком), в тому числі забороною чи обмеженням щодо
відчуження, обов’язковою умовою для виплати страхового відшкодування є отримання
Страховиком від Страхувальника документально підтвердженої інформації про зняття обтяження або дозволу компетентного органу щодо відчуження такого ТЗ;
б) у розмірі страхової суми за вирахуванням франшизи, знецінення за період дії Договору
страхування, якщо вирахування Знецінення передбачено Договором страхування, та ринкової вартості залишків ТЗ. У цьому випадку майнові права на ТЗ залишаються у Страхувальника.
12.10. Після виплати страхового відшкодування або відмови у виплаті за ризиком «Викрадення», виплати страхового відшкодування при Повній конструктивній загибелі застрахованого ТЗ або після відмови у виплаті при настанні Повної конструктивної загибелі застрахованого ТЗ, зобов’язання Страховика перед Страхувальником вважаються виконаними в
повному обсязі, та дія Договору страхування на підставі цього припиняється (дія Договору
страхування припиняється щодо такого ТЗ при страхуванні за Договором страхування більше одного ТЗ).
12.11. У разі часткового пошкодження застрахованого ТЗ (якщо розмір збитків, включаючи
витрати на транспортування (буксирування) застрахованого ТЗ до місця ремонту та суму
зносу, якщо інше не визначено Договором страхування, не перевищує 70% дійсної вартості
ТЗ, визначеної на момент настання страхового випадку, якщо інше не визначено Договором
страхування) Страховик відшкодовує збитки в межах страхової суми в розмірі відповідно
до п.12.1.-12.5. Правил, якщо інше не визначено Договором страхування.
12.12. У будь-якому випадку виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком в межах страхової суми (ліміту відшкодування), зазначеної у Договорі страхування.
12.13. Якщо інше не визначено Договором страхування, страхове відшкодування виплачується без урахування попередніх виплат страхових відшкодувань за Договором страхування
за іншими Страховими випадками, здійсненими протягом відповідного періоду дії Договору страхування, тобто після виплати страхового відшкодування встановлена Договором
страхування страхова сума залишається незмінною.
12.13.1. Якщо Договором страхування передбачено, що страхове відшкодування виплачується з урахуванням попередніх виплат страхових відшкодувань за таким Договором страхування за всіма Страховими випадками, здійсненими протягом періоду його дії, загальна
сума виплат страхового відшкодування за одним або декількома страховими випадками не
може перевищувати страхової суми. Якщо загальна сума здійснених страхових відшкодувань за таким Договором страхування за одним або декількома страховими випадками дорівнює страховій сумі, зобов’язання Страховика за таким Договором страхування вважаються виконаними в повному обсязі, та дія Договору страхування на підставі цього припиняється (дія Договору страхування припиняється щодо такого ТЗ при страхуванні за Договором страхування більше одного ТЗ).
12.14. Розрахунок страхового відшкодування за Додаткове обладнання та/або комплектуючі застрахованого ТЗ здійснюється на умовах, передбачених Правилами по відшкодуванню збитків щодо транспортного засобу, якщо інше не передбачено Договором страхування. Якщо при укладенні Договору страхування Страхувальник письмово не повідомив
Страховика про наявність у застрахованому ТЗ складових, що були замінені на дорожчі
аналоги в порівнянні з тими, що були встановлені заводом-виробником, у зв’язку з чим такі
складові не були включені до Договору страхування, вартість таких дорожчих комплектуючих при розрахунку страхового відшкодування вважається такою, що відповідає вартості
комплектуючих, які встановлюються заводом-виробником застрахованого ТЗ.
12.15. У разі, якщо страхова сума становить певну частку дійсної вартості застрахованого
ТЗ на дату настання страхового випадку (тобто страхова сума менша дійсної вартості), то
Страховик має право відшкодувати таку саму частку від визначених внаслідок страхового
випадку збитків (пропорційна система відповідальності). При цьому франшиза вираховується після застосування вказаної умови пропорційності до визначених згідно з цим розділом Правил збитків.
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12.16. Якщо при настанні страхового випадку виявиться, що страхова сума, вказана в Договорі страхування, перевищує дійсну вартість застрахованого ТЗ на момент укладення Договору страхування, страхове відшкодування виплачується в межа дійсної вартості застрахованого ТЗ.
12.17. В будь-якому випадку страхове відшкодування згідно діючого законодавтсва не
може перевищувати розмір прямого збитку, завданого Страхувальнику в результаті настання страхового випадку.
12.18. Якщо, інше не передбачено Договором страхування, якщо один і той же ТЗ застрахований у декількох страховиків, і загальна страхова сума перевищує його дійсну вартість
на момент настання страхового випадку, страхове відшкодування, що виплачується усіма
страховиками при настанні страхового випадку, не може перевищувати дійсної вартості
цього ТЗ на момент настання страхового випадку. При цьому Страховик здійснює виплату
пропорційно розміру страхової суми, зазначеної у Договорі страхування, до загального розміру страхових сум усіх таких договорів страхування щодо цього ТЗ незалежно від відмови
чи виплати страхового відшкодування іншими страховиками.
12.19. Якщо викрадений внаслідок страхового випадку ТЗ буде повернуто Страхувальнику
(Вигодонабувачу, власнику) у неушкодженому стані до моменту здійснення Страховиком
виплати страхового відшкодування, то страхове відшкодування Страховиком не виплачується.
12.20. Якщо викрадений ТЗ буде знайдено в неушкодженому стані після здійснення Страховиком виплати страхового відшкодування, такий ТЗ може бути переданий Страхувальнику (Вигодонабувачу). При цьому Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний упродовж 30 (тридцяти) діб повернути Страховику отриману суму страхового відшкодування.
Якщо викрадений ТЗ буде знайдено в ушкодженому стані, у випадку, обумовленому даним
пунктом, Страхувальник (Вигодонабувач) повертає Страховику виплачене страхове відшкодування в обсязі згідно умов Договору страхування, а Страховик відшкодовує Страхувальнику (Вигодонабувачу) понесені в результаті події збитки. У разі, якщо Страхувальник
(Вигодонабувач) приймає рішення залишити знайдений ТЗ Страховику, останній на підставі договору (абандону) за власні кошти оформляє ТЗ у свою власність.
12.21. За страховими випадками, внаслідок яких пошкоджено тільки скло, встановлене на
застрахованому ТЗ, страхове відшкодування виплачується не більше двох разів за один рік
дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
12.22. Якщо умовами Договору страхування передбачена сплата страхового платежу частинами, то при настанні страхового випадку Страховик залишає за собою право вимагати
від Страхувальника сплатити неоплачену частину (частини) страхового платежу. У випадку
відмови Страхувальника від сплати неоплаченої частини (частин) страхового платежу
Страховик при здійсненні виплати страхового відшкодування залишає за собою право відшкодувати лише частину збитків, пропорційну сплаченій частині страхового платежу у загальному розмірі страхового платежу за Договором страхування, якщо інше не передбачено
умовами Договору страхування.
12.23. Одержувачами страхового відшкодування згідно з умовами Договору страхування
можуть бути:
а) Страхувальник;
б) Вигодонабувач, призначений Страхувальником при укладенні Договору страхування.
При цьому якщо при укладенні Договору страхування Страхувальник - фізична особа не
призначив Вигодонабувача, то право на отримання страхового відшкодування у разі смерті
Страхувальника отримують його спадкоємці. Якщо застрахований ТЗ знаходиться в заставі
у Вигодонабувача, розмір суми відшкодування, яке сплачується Вигодонабувачу, не може
перевищувати обсяг невиконаних зобов’язань Страхувальника за кредитним договором
(договором застави), включаючи заборгованість за кредитом та плату за його використання,
залишок сплачується Страхувальнику;
в) підприємства (організації), які надають Страхувальнику послуги, необхідність яких викликана страховим випадком (евакуація ТЗ з місця страхового випадку, автотоварознавча
або експертна оцінка збитку, ремонт ТЗ тощо).
25

12.24. Виплата страхового відшкодування може бути здійснена представнику Страхувальника (Вигодонабувача) за дорученням, яке оформлене відповідно до встановленого законом
порядку.
12.25. Виплата страхового відшкодування здійснюється шляхом, зазначеним її одержувачем у заяві про виплату страхового відшкодування, - безготівковим перерахуванням на банківський рахунок, поштовим переказом на адресу її одержувача або іншим шляхом, погодженим сторонами. В окремих випадках за згодою сторін Договору страхування виплата
страхового відшкодування може бути проведена частинами (в декілька етапів) на умовах,
вказаних в страховому акті.
12.25.1. Якщо за згодою Страховика та Страхувальника (Вигодонабувача) страхове відшкодування сплачується іншим способом, ніж перерахування на СТО, Страховик має право
сплатити авансовий платіж у розмірі, що не перевищує 70% від розрахункової суми страхового відшкодування, якщо інше не передбачено Договором страхування. Страховик здійснює доплату остаточної суми відшкодування виключно на підставі надання Страхувальником документів, які підтверджують фактичну вартість та факт проведення та оплати за відновлювальний ремонт застрахованого ТЗ (надання послуг та/або товарів).
12.26. Датою здійснення виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з поточного рахунку Страховика, якщо інше не погоджено Сторонами.
12.27. Страхове відшкодування виплачується Страховиком тільки після того, як будуть повністю встановлені причини та розмір збитку. Страхувальник зобов’язаний надати Страховику усі необхідні документи та/або інформацію, що підтверджують причини та розмір збитку, перелік яких визначений розділом 11 цих Правил страхування та Договору страхування.
12.28. Виплата страхового відшкодування його одержувачу - резиденту здійснюється Страховиком в національній грошовій одиниці України (гривні). Виплата страхового відшкодування його одержувачу - нерезиденту згідно з умовами Договору страхування може здійснюватися Страховиком у іноземній вільно конвертованій валюті у порядку, передбаченому
законом.
12.29. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, переходить у межах виплаченої суми право вимоги, що Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи, відповідальної
за збитки, відшкодовані Страховиком. Право вимоги не пред’являється до осіб, які керували
застрахованим ТЗ на законних підставах та ці особи визначені Договором страхування як
особи, допущені до керування застрахованим ТЗ.
12.30. Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику всі необхідні документи і докази, а також виконати всі необхідні дії для реалізації Страховиком права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки.
12.31. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права вимоги до особи,
відповідальної за заподіяні збитки, що були відшкодовані Страховиком, або здійснення
цього права стало неможливим з вини Страхувальника, то Страховик залишає за собою
право вимагати повернення виплаченої суми страхового відшкодування від Страхувальника (Вигодонабувача).
13. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ АБО
ВІДМОВУ У ЗДІСНЕННІ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхового відшкодування приймається Страховиком протягом 20 (двадцяти) робочих днів після отримання всіх необхідних документів.
13.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів
з дати прийняття рішення, якщо інше не визначено Договором страхування.
13.3. Якщо неможливо встановити обставини і причини страхового випадку і розмір збитку на підставі отриманих від Страхувальника документів, Страховик подовжує строк
прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування до моменту остаточного з'ясування обставин і причин страхового випадку і розміру збитків (отри26

мання додаткових документів і відповідних висновків компетентних установ, висновків незалежної експертизи тощо), але не більше ніж на 90 (дев'яносто) робочих днів, якщо інше
не передбачено Договором страхування.
13.4. Строк прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування може бути додатково продовжений Страховиком, якщо інше не передбачено умовами
Договору страхування:
13.4.1. до 60 робочих днів - при необхідності проведення додаткової перевірки причин, обставин страхового випадку, розміру заподіяного збитку та (або) якщо документів, отриманих від Страхувальника, недостатньо для прийняття рішення по випадку, що має ознаки
страхового;
13.4.2. якщо органами внутрішніх справ розпочато досудове розслідування проти Страхувальника або посадових осіб Страхувальника або уповноважених ним осіб або його представників та (або) ведеться досудове розслідування обставин, які спричинили настання
страхового випадку - до закінчення досудового розслідування (а у випадку звернення до
суду з обвинувальним актом - до моменту набрання вироком, ухвалою суду законної сили);
13.4.3. якщо за фактом настання випадку, що має ознаки страхового, розпочато досудове
розслідування – до закінчення досудового розслідування (закриття кримінального провадження), але не більше, ніж на 90 (дев’яносто) календарних днів з дати отримання Страховиком останнього документу від Страхувальника; а у випадку судового розгляду - до моменту набрання вироком, ухвалою суду законної сили.
13.5. Якщо рішення суду нижчих інстанцій стосовно Страхувальника (Експлуатанта) переглядається судом вищої інстанції, Страховик має право продовжити строк прийняття рішення до прийняття остаточного судового рішення.
13.6. Про продовження строку прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик повідомляє Страхувальника (Вигодонабувача) письмово
з обґрунтуванням причин такого продовження протягом 10 (десяти) робочих днів з дати
надходження всіх необхідних документів, зазначених в пункті 11.1. Правил.
13.7. Рішення Страховика про відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування
повідомляється Страхувальнику (Вигодонабувачу) у письмовій формі із зазначенням підстав відмови протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення,
якщо інше не передбачено в Договорі страхування.
13.8. Страховик може прийняти рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування
або невизнання події, що сталася, страховим випадком на підставі наданих документів з
переліку необхідних, якщо інше не визначено Договором страхування та /або чинним законодавством України.
14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Причинами відмови у виплаті страхового відшкодування є:
14.1.1. навмисні дії Страхувальника, Вигодонабувача, працівників Страхувальника (Вигодонабувача), якщо вони були спрямовані на настання страхового випадку, крім дій, пов'язаних із виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, вчинених у стані необхідної оборони (без перевищення її меж), або щодо захисту майна, життя, здоров'я, честі,
гідності та ділової репутації;
14.1.2. вчинення Страхувальником, Вигодонабувачем, працівниками Страхувальника (Вигодонабувача) 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. одержання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування збитків за
Договором страхування від особи, винної у їх заподіянні;
14.1.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником без поважних на це причин про настання страхового випадку або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
14.1.6. інші випадки, передбачені законом.
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14.2. Договором страхування можуть бути передбачені також інші підстави відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону. Такими підставами можуть
бути випадки, коли Страхувальник (Вигодонабувач, Експлуатант):
а) не виконав обов'язки, передбачені умовами цих Правил та Договору страхування;
б) не виконав дій щодо рятування та збереження застрахованого ТЗ та/або ДО;
в) не повідомив вчасно Страховика про виникнення обставин, що збільшують ступінь
страхового ризику (зміна кузова, реєстраційного номера, комплектності, ДО, використання
ТЗ в якості таксі, втрата ключів, поломка/зняття пристрою для запобігання викраденню ТЗ,
заміна власника ТЗ, збільшення кількості допущених до керування Водіїв та ін.);
г) не повідомив та/або не усунув на вимогу Страховика обставини, що підвищують ступінь страхового ризику;
д) не обладнав та/або не активував пристрій для запобігання викраденню на застрахованому ТЗ, який в подальшому буде викрадений;
е) не надав у разі викрадення застрахованого ТЗ всі комплекти ключів до замка запалювання, безконтактні мітки/чіпи до пристрою для запобігання викраденню, ключі механічного
пристрою для запобігання викраденню та/або пристрою дистанційного управління системою
запобігання викраденню, якими ТЗ укомплектований заводом-виробником та/або які додатково встановлені на ТЗ, документи, що надають право на управління застрахованим ТЗ (у
тому числі, але не винятково: свідоцтво про реєстрацію ТЗ, довіреність (у разі її наявності),
тимчасовий реєстраційний талон, подорожній лист службового ТЗ), окрім випадків, коли
вони були передані органам слідства на вимогу таких органів або їх надання є неможливим
через об'єктивні причини (розбійний напад, пограбування тощо);
ж) виїхав застрахованим ТЗ на залізничний переїзд при закритому шлагбаумі;
з) не надав Страховику документів, передбачених Договором страхування та необхідних
для прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування, або надав документи, оформлені з порушенням вимог діючих норм (відсутня
печатка, підписи, номер, наявні виправлення тощо), або такі, що містять недостовірну інформацію щодо часу, причин, обставин страхового випадку та розміру збитку;
и) без погодження із Страховиком здійснив заміну пошкоджених внаслідок страхового
випадку частин ТЗ, коли вони підлягали ремонту;
к) відмовився від права вимоги до осіб, винних у заподіянні збитку;
л) не відвернув відому йому можливість керування ТЗ особою, яка не має посвідчення
водія відповідної категорії або доручення або дорожнього листа (для Страхувальників юридичних осіб);
14.3. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена Страхувальником в суді.
14.4. У разі виявлення після виплати страхового відшкодування обставин, вказаних в пунктах 14.1, 14.2. цих Правил, Страховик має право вимагати від Страхувальника повернення
раніше виплачених сум страхових відшкодувань, а Страхувальник на вимогу Страховика
зобов'язаний їх повернути протягом 30 календарних днів.
14.5. Страховик має право затримати виплату страхового відшкодування у таких випадках:
14.5.1. Страховик має обґрунтовані сумніви в частині майнового інтересу Страхувальника
(Вигодонабувача) щодо отримання Страхового відшкодування, зокрема, документально не
визначена особа, яка на момент настання Страхового випадку несла ризик випадкового пошкодження (знищення) майна.
14.5.2. відповідними державними компетентними органами, за наявності ознак шахрайських
дій щодо ТЗ, зазначеного в Договорі, було порушено кримінальну справу проти Страхувальника, Експлуатанта, Вигодонабувача, або їх представників і ведеться розслідування обставин,
що призвели до виникнення шкоди. Питання про здійснення виплати Страхового відшкодування вирішується протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення зазначеного розслідування (його зупинення, складання обвинувального висновку, закриття кримінальної справи
тощо).
14.5.3. Страховик має обґрунтовані сумніви з приводу достовірності наданих документів або
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відповідності обставин події ознакам Страхового випадку, чи за наявності інших фактів, які
можуть стати підставою для відмови у виплаті Страхового відшкодування – на строк, необхідний для встановлення істини щодо дійсних обставин події, але не більше, ніж на 6 (шість)
місяців.
14.6. Умовами Договору можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті
Страхового відшкодування, що не суперечать чинному законодавству України.
15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ І ЗМІНИ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1. Договір страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у
разі:
15.1.1. закінчення строку його дії;
15.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
15.1.3. несплати Страхувальником Страхових платежів у встановлені Договором страхування строки. При цьому Договір страхування вважається достроково припиненим у випадку, якщо Страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом
10 (десяти) робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не
передбачено умовами Договору страхування;
15.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи чи смерті Страхувальника – фізичної
особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених діючим законодавством України;
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. Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. Про намір
достроково припинити дію Договору страхування Сторона-ініціатор зобов’язана письмово
повідомити рекомендованим листом (далі – Повідомлення) іншу не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору страхування, якщо останнім не
передбачено інше. Підписанням Договору страхування сторони домовляються, що Повідомлення від однієї зі сторін є достатнім документом для дострокового припинення дії Договору страхування.
15.3. При взаємних розрахунках Сторін, у разі дострокового припинення Договору страхування не допускається повернення коштів готівкою, якщо Страхові платежі були сплачені в безготівковій формі.
15.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому Страховий платіж за період, що залишився до закінчення
дії Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат Страхового відшкодування, що
були здійснені за цим Договором страхування.
15.4.1. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням умов Договору страхування
Страховиком, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним Страхові платежі повністю.
15.5. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним Страхові платежі.
15.5.1. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає Страхувальнику 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 Договором страхування.
15.6. Договір визнається недійсним і не підлягає виконанню у випадках, передбачених діючим законодавством України, а також у разі:
15.6.1. якщо його укладено після настання Страхового випадку;
15.6.2. якщо Договір укладено щодо ТЗ, які підлягають конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили.
29

15.7. Договір визнається недійсним у судовому порядку згідно чинного законодавства України.
15.8. Страховик, повідомлений про обставини, що призводять до збільшення ступеню
страхового ризику, відповідно до п. 9.2.1. цих Правил, може вимагати внесення змін в умови
страхування шляхом укладення додаткової угоди до діючого Договору страхування, переукладення Договору страхування, а також сплати Страхувальником додаткового страхового
платежу.
15.9. Якщо Страхувальник заперечує проти внесення змін в умови Договору страхування
та/або сплати додаткового страхового платежу, то дія Договору страхування припиняється
з моменту виникнення обставин, які призвели до збільшення ступеню страхового ризику,
якщо інше не передбачено Договором страхування.
15.10. Якщо страховий випадок стався у період між появою обставин, які збільшують ступінь страхового ризику, та одержанням інформації про це Страховиком, Страховик не має
права достроково припинити Договір страхування згідно з пунктами 15.9 цих Правил, але
може відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо будуть доведені обставини, зазначені у підпункті в) пункту 14.2. Правил.
15.11. Якщо в період дії Договору страхування Страхувальник або Страховик втрачає права
юридичної особи внаслідок реорганізації, то права і обов’язки, що випливають із такого
Договору страхування, переходять до правонаступника.
15.12. У разі смерті Страхувальника - фізичної особи, який уклав Договір страхування,
права і обов'язки страхувальника переходять до осіб, які одержали це майно в спадщину.
15.13. Усі зміни та доповнення до Договору страхування оформлюються шляхом укладання додаткових угод, які є невід'ємними частинами такого Договору страхування.
16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
16.1. Спори між сторонами Договору страхування вирішуються шляхом переговорів.
16.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються у судовому порядку, відповідно до умов Договору страхування і законодавства України.
16.3. У випадку виникнення суперечок між сторонами Договору страхування стосовно інформації, наданої Вигодонабувачем або його представником, або представником Страхувальника у заяві на страхове відшкодування, обов’язок доведення її достовірності/недостовірності несе Страхувальник.
17. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
17.1. За недотримання принципів виконання зобов’язань, невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором страхування, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
17.2. Сторони несуть майнову відповідальність за несвоєчасні грошові взаєморозрахунки
за Договором страхування шляхом сплати пені в розмірі визначеному в Договорі страхування або згідно вимог чинного законодавства України, якщо в Договорі страхування не
встановлено розмір відповідальності.
17.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
обов’язків за Договором страхування при настанні обставин непереборної сили (надалі форс-мажор).
17.4. Під форс-мажором розуміються зовнішні і надзвичайні події, які описуються сукупністю таких умов:
зазначені події настали після набрання чинності Договором страхування;
ці події не зазначені у розділі 5 цих Правил;
вони виникли незалежно від волі Сторін, і, при цьому, їх настанню і подальшій дії
Сторони не могли протистояти за допомогою всіх розумних зусиль і засобів, які могли бути
застосовані по відношенню до конкретних проявів непереборної сили;
часткове або повне невиконання будь-якою із Сторін зобов‘язань за Договором страхування є прямим наслідком дії обставин непереборної сили.
17.5. Сторона, яка підпала під дію таких обставин, повинна не пізніше 5 (п’яти) робочих
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днів з моменту їх настання повідомити про це іншу Сторону. В іншому випадку, така Сторона при невиконанні своїх зобов’язань за Договором страхування втрачає право на посилання на вплив зазначених обставин.
17.6. Сторона, для якої склалася неможливість виконання обов’язків внаслідок впливу обставин непереборної сили, повинна надати іншій Стороні підтвердження про настання таких обставин та про їх безпосередній вплив на можливість невиконання обов’язків.
17.7. Відповідним доказом строку дії обставин форс-мажору вважається офіційне підтвердження, що надається Торгово-промисловою палатою України або іншим державним органом, яке повинно бути направлено Стороною, яка попала під дію даних обставин, іншій
Стороні. Сторона, що підпадає під дію обставин форс-мажору, має право перенести термін
виконання обов’язків за Договором страхування на період, протягом якого будуть діяти зазначені обставини.
17.8. Після закінчення дії таких обставин Сторона, яка попала під їх вплив, зобов’язана
протягом 7 (семи) робочих днів виконати належним чином зобов’язання відповідно до умов
Договору страхування.
18. ОСОБЛИВІ УМОВИ
18.1. При укладанні Договору, Сторони мають право встановлювати додаткові умови
страхування, не зазначені у цих Правилах, якщо вони не суперечать цим Правилам та чинному законодавству України.
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Додаток 1 до
ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
(КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО
1. При страхування згідно Правил добровільного страхування наземного транспорту базові страхові тарифи встановлюються на строк дії Договору страхування 1 рік в залежності від типу транспортного засобу (додаткового обладнання ) та страхового ризику
відповідно до Таблиці 1.
Таблиця 1
БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ (річні)
Тип Транспортного засобу
Легковий
Вантажний
Автобуси
Причепи
Мопеди, мотоцикли
Сільськогосподарська техніка
Будівельна техніка

ДТП
3,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00

ПДТО
0,40
0,25
0,25
0,1
0,25
1,0
1,0

ПВС
0,30
0,20
0,20
0,1
0,20
1,0
1,0

ІСП
0,10
0,07
0,07
0,05
0,07
0,08
0,08

СЯ
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

Викрадення
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3

2. Розрахунковий страховий тариф за Договором страхування розраховується шліхом множення базового страхового тариф на коригуючі коефіцієнти. Коригуючі коефіцієнти встановлюються в залежності від сукупності факторів, таких як: територія дії Договору страхування, умови експлуатації, розмір франшизи, розрахунку страхового відшкодування та
інші.
3. При укладанні Договору страхування строком до 1 (одного) року розмір страхового тарифу розраховується, виходячи з розміру річного страхового тарифу на підставі одного з
нижченаведених варіантів:
Варіант 1 – розрахунок із застосуванням коефіцієнтів короткостроковості.
Коефіцієнт короткостроковості
Строк дії догодо 15
вору
страхуднів
вання (місяців*)
Коефіцієнт коро0,15
ткостроковості

1

2

3

4

5

6

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

7

8

0,75 0,8

9

10

0,85 0,9

11
0,95

* При здійсненні розрахунку страхового тарифу неповний місяць вважається за повний.
Варіант 2 – розрахунок “pro rata temporis”:
Кр=Кб*N/365,
де,
Кр – розрахунковий тариф;
Кб – річний страховий тариф;
N – строк дії Договору страхування у днях;
365 – кількість днів у році.
При укладанні Договору страхування строком понад 1 (один) рік розмір страхового тарифу
розраховується як 1/12 розміру річного страхового тарифу за кожен місяць дії Договору
страхування. При цьому неповний місяць вважається за повний.
3. Нормативні витрати Страховика на ведення справи при страхуванні на підставі цих Особливих умов, визначені при розрахунках відповідних страхових тарифів, становлять 70%
від величини страхового тарифу.
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