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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

На підставі  Правил добровільного страхування наземного транспорту ( крім залізничного ) 

страхова компанія “Оранта-Січ”, надалі – Страховик, укладає договори  добровільного 

страхування наземного транспорту ( крім залізничного ) та їх додаткового обладнання з 

дієздатними фізичними та юридичними особами,  надалі – Страхувальники. 

Правила розроблені відповідно до вимог Закону України “Про страхування”, інших 

законодавчих актів і розповсюджуються на резидентів та нерезидентів України.    

 

                                 1.  ПЕРЕЛІК  ОБ’ЄКТІВ  СТРАХУВАННЯ 

 

1.1. Об’єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать 

законодавству України, пов’язані із володінням, користуванням і розпорядженням  

транспортними засобами, зазначеними у Договорі страхування, а також додатковим обладнанням 

до них. 

1.2. На страхування приймаються: 

1.2.1. Транспортні засоби, що підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України 

(автомобілі, автобуси, самохідні машини, встановлені на шасі автомобілів, мотоцикли, причепи, 

напівпричепи, мотоколяски); 

1.2.2. Транспортні засоби, що реєструються іншими державними органами, мають 

індивідуальний заводський номер двигуна, кузова або інших агрегатів ( трактори, 

сільськогосподарські і дорожні машини, тролейбуси, трамваї та ін.); 

1.2.3.  Товарна вартість транспортного засобу в випадку її втрати, якщо залишкова вартість 

автомобіля складає більше 80% , та за умов дотримання п. 6.4. цих Правил. 

1.3. На страхування транспортного засобу по ризику « Незаконне заволодіння ТЗ »  

приймаються тільки такі автомобілі, які обладнані електронною протиугінною системою 

сигналізації. 

1.4. Разом з транспортним засобом  можуть бути застрахованими: 

1.4.1. Додаткове обладнання і прилади до транспортного засобу, що не входять до його 

комплекту згідно інструкції заводу-виробника:  аудіо -, теле-, радіо – апаратура та апаратура 

зв’язку, холодильники, кондиціонери, сигнальні та протиугінні засоби, світлові прилади, 

додаткове обладнання салонів та ін., встановлені на транспортному засобі.  

  

2.ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 

ТА ( АБО ) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ  ВИПЛАТ 

 

2.1.Страхова сума визначається окремо для кожного предмета, який підлягає страхуванню за 

цими Правилами, але не повинна перевищувати дійсної вартості предмета страхування на день 

укладання договору страхування. 

2.2.Транспортний засіб може бути застрахований на страхову суму, яка становить дійсну 

його вартість, або її частку. 

2.3. Вартість транспортного засобу визначається виходячи з довідки-рахунку торгівельної 

організації, дійсної (ринкової) вартості транспортного засобу, визначеної на  підставі експертної 

оцінки Страховика чи іншими суб’єктами підприємництва, які мають право на проведення 

експертної діяльності. 

2.4. При страхуванні транспортного засобу, яким Страхувальник користується на правах 

лізингу, оренди (прокату), страхова сума не повинна перевищувати суми, в межах якої 

Страхувальник несе відповідальність перед юридичною чи фізичною особою, що надала йому 

транспортний засіб в користування. 

2.5.У разі збільшення дійсної вартості транспортного засобу протягом строку дії договору, 

страхова сума може бути збільшена шляхом укладання додаткової Угоди до договору (на суму 

збільшення дійсної вартості) на строк до закінчення дії основного договору, із сплатою 
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додаткового страхового платежу, розрахованого за тарифами основного договору, при умові, що 

по основному договору страховий платіж сплачено повністю. 

2.6.Після виплати страхового відшкодування, страхова сума по цьому договору зменшується 

на суму виплаченого Страхувальнику страхового відшкодування.    

2.7.Договором страхування може бути передбачена  франшиза - частина збитків, що не 

відшкодовується Страховиком,  і яка узгоджується Сторонами. 

 

3.  СТРАХОВІ   РИЗИКИ  

 

         3.1. Страховий ризик - певна подія, визначена Правилами, на  випадок  якої  проводиться 

страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. Страховими ризиками  

відповідно до цих Правил є: 

         3.1.1. “Стихійні лиха” (СЛ) – пошкодження або знищення об’єкта страхування внаслідок  

повені, бурі, урагану, смерчу, шторму, обвалу, зсуву, паводка, сильного снігопаду, удару 

блискавки, осідання грунту, землетрусу, пожежі, вибуху, падіння дерев і літаючих об’єктів, 

раптового руйнування конструкцій будівель (приміщень), провалу під лід за наявності прямого 

причинно – наслідкового зв’язку між СЛ та пошкодженням або знищенням об’єкту страхування 

та за відсутності при цьому вини або протиправності поведінки будь – якої особи відносно впливу 

факторів СЛ на ТЗ ( даний ризик приймається на страхування лише у разі наявності чинної 

ліцензії на вогневі ризики та ризики стихійних явищ ).  

    3.1.2. “Протиправні дії третіх осіб” (ПДТО) – викрадення окремих частин і деталей ТЗ, 

пошкодження або знищення його частин, деталей, приладів та обладнання заподіяних 

навмисними діями третіх осіб. При цьому у не робочий час з (22
00

 до 6
00

) страховим випадком 

визначається тільки, якщо пошкодження, викрадення відбулися з зачиненого на замок гаражу із 

слідами пошкодження, проникнення в гараж, або з майданчика, який перебуває під охороною. 

Робочий час визначається з подорожніх листів та посвідчень про відрядження. 

         3.1.3. “Дорожньо-транспортні пригоди” (ДТП) – знищення або пошкодження ТЗ внаслідок 

зіткнення з іншим ТЗ, наїзду (удару) на рухомі або нерухомі предмети (споруди, перешкоди та 

ін.), зіткнення з птахами, тваринами, биття скла камінням або іншими предметами, падіння ТЗ чи 

будь-якого предмета на транспортний засіб. 

    3.1.4.   “Незаконне заволодіння ТЗ” (НЗТЗ) –  викрадення з будь-якого місця знаходження 

ТЗ. При цьому у не робочий час з (22
00

 до 6
00

) страховим випадком визначається тільки, якщо  

викрадення відбулися з зачиненого на замок гаражу із слідами пошкодження, проникнення в 

гараж, або з майданчика, який перебуває під охороною. Робочий час визначається з подорожніх 

листів та посвідчень про відрядження. 

 

3.1.5.Для додаткового обладнання і приладів до транспортного засобу страховими ризиками 

є крадіжка, пошкодження і знищення внаслідок подій, перерахованих  у п. п. 3.1.1. – 3.1.4. 

3.1.6.Договором страхування може бути передбачено страхування окремого ризику: 

3.1.6.1. Пошкодження, викрадення вітрового скла ; 

3.1.6.2. Викрадення коліс. 

3.2. Страхування може проводитися по одному,  усім, чи декільком страховим ризикам. За 

погодженням сторін страхові ризики можуть бути розширені або змінені при укладанні договору 

страхування. 

3.3. Страховий випадок –  подія, яка передбачена Договором страхування, укладеним у 

відповідності із Правилами, що фактично відбулась, і з настанням  якої виникає обов'язок  

Страховика  здійснити  виплату  страхової  суми (страхового відшкодування)Страхувальнику або 

Вигодонабувачу. 

         3.3.1.Страховим випадком за цими Правилами є втрата, знищення або пошкодження 

транспортного засобу, його частин, деталей, приладів, обладнання внаслідок подій зазначених у 

п.п. 3.1.1-.3.1.4.цих Правил. 
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4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 

I ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

 

4.1.Страховими випадками не визнаються і відшкодуванню не підлягають випадки, які 

сталися внаслідок: 

4.1.1.Війни або військових дій, повстання, заколоту, громадянських хвилювань, конфіскації, 

примусового відчудження або пошкодження за розпорядженням існуючого де-юре і де-факто 

уряду або будь-якого органу влади. 

4.1.2.Впливу ядерної енергії в будь-якій формі або інших екологічних катастроф, а також 

стихійного лиха, про загрозу якого було заздалегідь оголошено у встановленому порядку. 

4.1.3.Якщо   Страхувальник керував транспортним засобом у стані сп’яніння, під впливом 

наркотичних чи токсичних речовин,  або передав управління транспортним засобом особі, яка не 

мала посвідчення відповідної категорії, або знаходилася у стані сп’яніння чи під впливом 

наркотичних або токсичних речовин. 

4.1.4.Пошкодження шин та дисків коліс, якщо при цьому самому транспортному засобу не 

завдано інших пошкоджень. 

4.1.5.Знищення (пошкодження, викрадення) будь-яких частин, деталей та обладнання, які не 

входять до комплекту транспортного засобу згідно інструкції заводу-виробника, якщо це не було 

обумовлено угодою страхування. 

4.1.6.Знищення (пошкодження) транспортного засобу під час перевезення його морським, 

залізничним або іншими видами транспорту. 

4.1.7.Пожежі, вибуху, корозії, що виникли внаслідок перевезення займистих, вибухових або 

їдких речовин і предметів в непристосованих до такої мети транспортних засобах.  

4.1.8.Дій тварин, птахів, які знаходяться в салоні, кабіні або кузові транспортного засобу. 

4.1.9.Експлуатації технічно несправного транспортного засобу (відповідно п.31 «Правил 

дорожнього руху»); 

4.1.10.Порушення Правил техніки безпеки при технічному обслуговуванні об’єкта 

страхування. 

4.1.11.Якщо про страховий випадок Страхувальник не сповістив компетентні органи 

(Державтоінспекція, міліція та ін.), а також якщо факт настання страхового випадку не 

підтверджується компетентними органами (за виключенням випадків, передбачених п.8.1.2.) 

4.1.12. Пошкодження лакофарбового покриття ТЗ у результаті вилітання  каміння з під коліс 

ТЗ. 

           4.1.13.  Пошкодження, знищення застрахованого ТЗ: 

         4.1.13.1. Поза територією страхового покриття чи періоду дії договору; 

4.1.13.2. При завантаженні чи розвантаженні застрахованого ТЗ; 

         4.1.14.  Коротке замикання та вихід з ладу електроустаткування ТЗ, якщо при цьому ТЗ не 

отримав інших пошкоджень. 

         4.1.15. Непрямі збитки, викликані страховим випадком (моральна шкода, втрачений 

прибуток / вигода, простій, перерив у виробництві, штрафи, банківські обслуговування, витрати, 

пов’язані з реєстрацією та зняттям ТЗ з обліку в ДАІ та інше). 

         4.1.16. Збитки що виникли у зв’язку з викраденням ТЗ, а застрахований ТЗ не був 

обладнаний протиугінним пристроєм. 

         4.1.17. Використання ТЗ у спортивних змаганнях або з метою навчальної їзди, якщо це не 

обумовлено договором страхування. 

         4.1.18. Не надання Страхувальником для огляду пошкоджений ТЗ.        

         4.1.19. Втрата застрахованого ТЗ у результаті шахрайства. 

         4.1.20. Збиток, викликаний пошкодженням, виходом з ладу деталей, вузлів та агрегатів ТЗ у 

результаті його експлуатації, у тому числі внаслідок попадання у внутрішні порожнини агрегатів 

сторонніх предметів і речовин (гідро удар і т.п.) 

         4.1.21. Збиток, викликаний пошкодженням, знищенням, викраденням застрахованої авто 

магнітоли із з’ємною  передньою панеллю чи передньої панелі, якщо передня панель була 

залишена в застрахованому ТЗ. 

         4.1.22. Збиток, викликаний викраденням реєстраційних та фірмових знаків ТЗ. 
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         4.1.23. Збиток, викликаний пошкодженням чи викраденням тенту – при страхуванні 

вантажних автомобілів, вантажних модифікацій легкових автомобілів, причепів і напівпричепів. 

         4.1.24. Збиток, викликаний викраденням застрахованого ТЗ разом із залишеними в ньому 

обліковими документами (свідоцтво про реєстрацію ТЗ) та / або комплектом ключів від ТЗ. 

                         

5. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

5.1.Договір страхування може бути укладений на строк від 15 днів до 1-го  року, а також, 

при страхуванні об’єкта  лізингу або оренди, - на строк дії цих договорів, з обов’язковим   

щорічним перерахуванням страхової суми та страхових платежів.  

Конкретний строк страхування встановлюється за домовленістю між Страховиком і 

Страхувальником у договорі страхування. 

5.2.Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, 

якщо інше не передбачено договором.  

5.3.Договір, за яким сплачено страхове відшкодування, зберігає чинність до закінчення 

строку, вказаного в страховому свідоцтві (полісі), у розмірі різниці між обумовленою договором 

страховою сумою та сумою виплаченого відшкодування. 

         5.4.Дія змін  і доповнень до договору страхування закінчується одночасно з закінченням дії 

основного договору страхування. 

5.5.Договір страхування діє на території України,  якщо інше не обумовлено договором. 

  

6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

6.1.Договір  страхування  укладається  на  підставі  письмової  заяви Страхувальника  за 

встановленою Страховиком формою. 

6.2.Договір страхування укладається після обов’язкового огляду предмета страхування в 

присутності Страхувальника, перевірки відповідності номерів записам у свідоцтві про реєстрацію, 

перевірки інших ідентифікаційних ознак. 

         У разі наявності пошкодження застрахованого предмета, у страховому свідоцтві (полісі) 

робиться відповідний запис і завіряється підписами Страховика і Страхувальника. 

6.3.Якщо Страхувальник є власником декількох транспортних засобів, договір укладається з 

видачею полісів (страхових свідоцтв) на кожний транспортний засіб. 

6.4.    Товарна вартість приймається на страхування за умов: 

6.4.1. Транспортний засіб застрахований строком на один рік; 

6.4.2. Транспортний засіб застрахований на повну вартість по всім ризикам; 

         6.4.3. Транспортному засобу не більше трьох  років; 

6.4.4. Стаж водія транспортного засобу не менше ніж п’ять років; 

         6.4.5. Транспортний засіб не має слідів механічного пошкодження і слідів відновлювального 

ремонту. 

6.5. В Договорі страхування в залежності від  умов і обсягу відповідальності Страховика 

може бути встановлена умовна чи безумовна франшиза, або обидві ці франшизи разом. 

          При встановленні умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за збиток, 

якщо його розмір не перевищує франшизу. Якщо збиток перевищує умовну франшизу - 

відповідальність Страховика визначається розміром збитку. 

          При встановленні  безумовної франшизи збиток відшкодовується з вирахуванням 

встановленої франшизи. Франшиза вираховується із суми збитків в кожному випадку. 

          Франшиза може встановлюватися у відсотках від страхової суми або в абсолютному 

розмірі. 

6.6. Франшиза може застосовуватися у грошовому виразі чи у вигляді проценту від 

страхової суми. 

6.7. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує збитки в 

розмірі безумовної франшизи, яка в процентному або грошовому виразі не може бути меншою 

звичайної. 
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6.8. Надбавки  при укладенні договору: 

6.8.1. При страхуванні транспортного засобу на випадок втрати товарної вартості розмір  

ставки страхового тарифу збільшується на 50%.   

6.8.2. При страхуванні транспортного засобу без урахування зносу частин, деталей і 

приладів, що підлягають заміні,  по усім видам страхування розмір  ставки страхового тарифу 

збільшується на 50%., при цьому,  транспортному засобу не може бути більше ніж 5 років з дня 

його виготовлення. 

6.9. Знижки  при укладенні договору: 

6.9.1. Страхувальник, який на протязі двох або більше попередніх років підряд страхував 

транспортний засіб, має право на отримання 10% знижки до тарифу за кожен рік страхування, але 

не більше ніж 40% і за умов, коли не було виплат страхового відшкодування. Знижка надається 

незалежно від кількості транспортних засобів у Страхувальника. 

6.10.При укладенні договору страхування, Сторони можуть домовитись про доповнення до 

договору страхування, за умови, що це не буде суперечити діючому законодавству України. 

 

                                   7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН  
 

7.1.Страховик зобов’язаний: 

7.1.1.Ознайомити Страхувальника з умовами та  Правилами страхування. 

7.1.2.На протязі двох робочих днів, після отримання письмової заяви Страхувальника  про 

настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 

своєчасної виплати страхового відшкодування. 

7.1.3.При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування або 

відмовити у виплаті, у передбачені розділом 10 цих Правил, терміни. Страховик  несе  майнову  

відповідальність  за несвоєчасне здійснення страхової  виплати  (страхового  відшкодування)  

шляхом сплати   страхувальнику  неустойки  (штрафу,  пені),  розмір  якої визначається умовами 

договору страхування 

         7.1.4.Відшкодувати витрати, які поніс Страхувальник, при настанні страхового випадку, 

щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це обумовлено договором страхування.                                                 

7.1.5.За заявою Страхувальника, у разі здійснення ним заходів, які зменшили  страховий 

ризик, або збільшили вартість транспортного засобу, укласти з ним  додаткову Угоду до договору 

страхування.                                                                             

         7.1.6.Тримати у таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком 

випадків, передбачених законодавством України.                                                                                                                                                                                                                                                

7.1.7.Умовами договору можуть бути передбачені і інші обов’язки Страховика, 

які не суперечать законодавству України. 

     7.2.Страховик має право: 

7.2.1.Достроково припинити дію договору страхування,  письмово  попередивши про це 

Страхувальника за 30 календарних днів. 

7.2.2. Перевіряти стан об’єкту страхування, достовірність наданих Страхувальником 

документів та інформації про застрахований об’єкт, а також виконання Страхувальником умов 

Договору та Правил страхування. 

         7.2.3. Для з’ясування обставин, причин, розміру і характеру збитку, заподіяного 

застрахованому ТЗ, направляти запити у відповідні компетентні органи, що можуть мати 

необхідну інформацію. 

         7.2.4. Отримувати від Страхувальника, Вигодонабувача чи особи, що керувала 

застрахованим ТЗ інформацію, необхідну  для установлення факту страхового випадку, обставин 

його виникнення. 

         7.2.5. Проводити огляд і обстеження пошкодженого ТЗ. 

         7.2.6. Відстрочити, але не більше ніж на три місяці, виплату страхового відшкодування для 

з’ясування всіх обставин страхового випадку, письмово повідомивши про це Страхувальника, 

якщо у встановлений термін всі обставини не з’ясовані. 

         7.2.7. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадку невизнання події страховим 

випадком. 
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         7.2.8. Відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник не виконав своїх 

обов’язків при настанні страхового випадку, внаслідок чого немає змоги визначити обставини і 

розмір збитку, а також, якщо у момент страхового випадку обставини щодо володіння, 

користування ТЗ є іншими, ніж вказані в п.п.1.1-1.4. цих Правил. 

         7.2.9. У разі сплати страхового платежу частинами, при настанні страхового випадку до 

строку сплати повного страхового платежу утримати несплачені частини із суми страхового 

відшкодування. 

          7.2.10. Достроково припинити дію договору страхування, якщо Страхувальник 

(Вигодонабувач) порушує умови Договору, зокрема, не сплатив у визначений Договором термін 

страховий платіж. 

          7.2.11. Затримати виплату страхового відшкодування, якщо в зв’язку з виникненням збитку 

було почато судове розслідування щодо Страхувальника до його закінчення і одержання вироку, 

або рішення суду. 

          7.2.12. Самостійно проводити розслідування  причин і обставин настання страхового 

випадку. 

 7.2.13. До Страховика, який сплатив страхове відшкодування, переходить право зворотної 

вимоги (право регресу), яке Страхувальник або інша особа, що отримала страхове відшкодування, 

має до особи, відповідальної за заподіяну шкоду.                    

 7.3.Страхувальник зобов’язаний:   

          7.3.1. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховику про всі відомі 

йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику і надалі інформувати 

його про будь – яку зміну страхового ризику. 

     7.3.2. Надати ТЗ для огляду Страховику у разі укладання договору, його поновлення, зміні 

умов страхування, а також у випадку усунення пошкоджень ТЗ, які були зафіксовані Страховиком 

на момент укладання договору чи отриманих протягом дії договору. Страховик складає 

відповідний Акт про усунення пошкоджень.  

          7.3.3. Сплатити страхові платежі в обумовлені договором строки. 

          7.3.4. Прийняти заходи по забезпеченню збереження ТЗ.   

          7.3.5. Виконувати вимоги Правил дорожнього руху, дотримуватись Правил безпеки при 

експлуатації ТЗ, його ремонті і обслуговуванні. 

          7.3.6. Протягом трьох календарних днів письмово повідомити Страховику про зняття ТЗ із 

обліку чи перереєстрації ТЗ в органах ДАЇ, заміні реєстраційних документів, реєстраційних 

(номерних) знаків для внесення змін у договір. 

          7.3.7. При укладенні договору страхування, негайно повідомити Страховика про інші діючі 

Договори страхування відносно застрахованого ТЗ. 

          7.3.8. В разі настання страхового випадку: 

          7.3.8.1. Вжити усіх можливих заходів для рятування ТЗ та зменшення збитків; 

          7.3.8.2. Негайно повідомити органи МВС, ДАІ, пожеж. нагляд або інші компетентні органи 

про страховий випадок; 

          7.3.8.3. Негайно  повідомити  про настання страхової події в підрозділ ВАТ СК ”Оранта-

Січ”, який уклав договір страхування або в управління страхової компанії для виїзду  аварійних 

комісарів (експертів) на  місце ДТП; 

          7.3.8.4. Не проводити ніяких ремонтних робіт щодо пошкодженого ТЗ, крім тих, які 

обумовлені необхідністю продовження безпечного руху, без попереднього огляду його 

представником страхової компанії. 

          7.3.9. Довести до відома осіб, допущених до керування застрахованим ТЗ та 

Вигодонабувача вимоги договору та Правил страхування. 

          7.3.10. Пред’явити для огляду пошкоджений, внаслідок страхової події, ТЗ представнику 

Страховика. 

          7.3.11. Обов’язки Страхувальника (окрім його зобов’язань по сплаті страхових платежів) 

розповсюджуються в однаковій мірі на осіб, що мають право у встановленому законом та цим 

договором порядку користуватись застрахованим ТЗ. При невиконанні означеними особами цих 

зобов’язань настають ті ж наслідки, що і для Страхувальника. 
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          7.3.12. Негайно, протягом одного робочого дня, повідомити Страховика, якщо викрадений 

застрахований ТЗ або окремі його частини, деталі, обладнання знайдено і повернуто 

Страхувальнику, чи якщо стало відоме місцезнаходження викраденого застрахованого ТЗ. 

          7.3.13. Повернути Страховику, в місячний термін, отримане страхове відшкодування за 

викрадений ТЗ та додаткове обладнання до нього, якщо Страхувальнику були знайдені та 

повернуті ТЗ,  частини, деталі та додаткове обладнання. Розмір необхідних витрат на ремонт 

поверненого застрахованого майна визначається в такому ж порядку як і страхове відшкодування 

за договором.  

          7.3.14. Негайно, протягом одного робочого дня, повідомити Страховику про те, що 

заподіяний збиток повністю чи частково відшкодовано винною особою. 

          7.3.15. Повернути, в місячний термін, Страховику отримане страхове відшкодування в 

повному обсязі чи у визначеній частині, якщо протягом передбачених законодавством України 

термінів позовної давності були виявленні обставини, що за Законом чи відповідно до Правил 

страхування, на умовах яких укладено договір, повністю чи частково позбавляють 

Страхувальника (Вигодонабувача) права на страхове відшкодування. 

          7.3.16. Не залишати облікові документи (свідоцтво про реєстрацію ТЗ) та ключі від ТЗ у 

застрахованому ТЗ. У випадку викрадення застрахованого ТЗ із залишеними в ньому обліковими 

документами та (або) ключами, страхове відшкодування не виплачується. 

          7.3.17. На вимогу Страховика надати для огляду, або здати йому пошкоджені деталі і вузли 

застрахованого ТЗ, замінені в процесі ремонту. 

          7.3.18. Виконувати інші умови договору та Правил страхування. 

          7.3.19. Сприяти Страховику в розслідуванні обставин настання страхового випадку. 

          7.3.20. При передачі застрахованого ТЗ в лізинг, оренду, прокат чи видачі доручення на 

право володіння та/або користування ТЗ третім особам, отримати на це письмову згоду 

Страховика. 

          7.3.21. Протягом дії договору негайно повідомити Страховика про зміни в умовах 

експлуатації та використання застрахованого ТЗ, наслідком яких може бути збільшення 

страхового ризику, а саме:  

7.3.21.1.  Істотна зміна в характері використання і зберігання; 

          7.3.21.2. Втрата чи крадіжка реєстраційних документів, ключів, пульта керування 

сигналізацією, реєстраційних (номерних) знаків на застрахований ТЗ. 

Якщо Страхувальник не узгодить письмово ці зміни, або при настанні страхового випадку 

з’ясується, що Страховик завчасно не отримав належне узгодження з цього приводу, Страховик 

має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.  

 7.3.22. У разі здійснення заходів щодо зменшення страхового ризику, або збільшення 

вартості застрахованого ТЗ Страхувальник має право укласти додаткову Угоду до договору 

страхування із відповідним корегуванням суми страхового платежу.            

7.4.  Страхувальник має право: 

7.4.1. Припинити дію договору страхування, згідно діючого законодавства з обов’язковим 

письмовим попередженням Страховика не пізніше ніж за 30 днів до припинення його дії.  

7.4.2. Укласти договір страхування на користь іншої особи (вигодонабувача). 

7.4.3. Укласти додаткову Угоду до договору страхування із збільшенням страхової суми.  

7.4.4. Переоформити договір на інший варіант страхування з оплатою додаткових страхових 

платежів. 

7.4.5. У разі купівлі-продажу (дарування) застрахованого транспортного засобу, або 

отримання його в порядку спадкування, а також при розділі майна, переоформити страховий 

договір на інший  транспортний засіб, який належить Страхувальнику або на нового власника.            

Переоформлення договору проводиться впродовж одного місяця з дня придбання 

(отримання) транспортного засобу з обов’язковим його оглядом. По закінченню встановленого 

терміну, переоформлення не проводиться і страховий платіж  поверненню не підлягає. 

Переоформлений договір страхування вступає в дію на наступний день після його 

переоформлення і діє до кінця строку, вказаного в попередньому полісі, в тій же страховій сумі, 

але не вище дійсної вартості нового транспортного засобу.  
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7.4.6. У разі втрати договору страхування (страхового свідоцтва, поліса) в період дії 

договору страхування звернутися з заявою до Страховика про видачу дубліката. З моменту видачі 

дубліката втрачений поліс вважається недійсним. 

7.4.7. У разі незгоди із оцінкою матеріального збитку, встановленою Страховиком, залучати 

незалежних експертів за свій рахунок, для проведення автотоварознавчої експертизи.    

 

8.  ДІЇ  СТРАХУВАЛЬНИКА  У РАЗІ  НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

8.1.При настанні страхового випадку Страхувальник зобов’язаний: 

8.1.1.Негайно вжити заходів по рятуванню транспортного засобу, попередження його 

подальшого пошкодження та усунення причин, які можуть викликати додатковий збиток. 

        8.1.2.Негайно  заявити  про  настання   страхового  випадку   у   компетентні  органи               

( Державну автомобільну інспекцію, міліцію, пожеж. нагляд та ін.). 

 

Примітка: При пошкодженні скла, незначних пошкодженнях приладів освітлення, які сталися у 

разі викиду каміння з-під коліс іншого транспортного засобу під час руху, звертання 

Страхувальника до компетентних органів не обов’язкове. 

 

8.1.3. На протязі  48 годин (за виключенням вихідних та святкових днів) з моменту настання 

страхової події, повідомити про настання страхового випадку  страхову компанію. 

8.1.4. Не проводити ніяких ремонтних робіт щодо пошкодженого застрахованого предмета, 

крім тих, які обумовлені необхідністю продовження безпечного руху, без попереднього огляду 

його, або його залишків, представником страхової компанії. 

         8.1.5. У разі, коли в спричиненні збитків Страхувальнику винна третя особа, надати 

Страховику необхідну інформацію для подальшого регресного позову до винної особи, та 

сприяти Страховику в судовому та позасудовому захисті в разі пред’явлення регресного позову 

до винної особи по відшкодуванню затрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування. 

         8.1.6. У разі настання страхового випадку за кордоном: 

         8.1.6.1. Отримати документ, складений компетентними органами про час, обставини і 

причини знищення, пошкодження або викрадення окремих частин застрахованого предмета 

(самого транспортного засобу в цілому); 

         8.1.6.2. Отримати документ, де визначено перелік знищених, пошкоджених або викрадених 

окремих  частин застрахованого предмета (самого предмета в цілому); 

8.1.6.3.    Отримати документ про витрати на відновлення застрахованого предмета.  

8.2. У разі відсутності Страхувальника (фізичної особи) вказані вище дії можуть виконати 

дієздатні члени його родини (чоловік, дружина, повнолітні діти та ін.) або довірена особа. 

 

9. ПЕРЕЛІК  ДОКУМЕНТІВ,  ЩО  ПІДТВЕРДЖУЮТЬ  НАСТАННЯ 

  СТРАХОВОГО   ВИПАДКУ  ТА  РОЗМІР  ЗБИТКІВ 

 

         9.1. Для доказу наявності страхового випадку Страховику мають бути надані наступні 

документи: 

         9.1.1.  У разі пошкодження, знищення ТЗ внаслідок ДТП: 

         9.1.1.1.  Довідка з ДАІ   про місце та обставини настання ДТП, і з зазначенням повного імені 

(назви) власника (водія) ТЗ, реєстраційного та ідентифікаційного номерів ТЗ, відомостей про 

інших учасників ДТП; 

         9.1.1.2. Рішення суду, або іншого державного органу, уповноваженого згідно з ” Кодексом 

України про адміністративні правопорушення ” розглядати справи про адміністративні 

правопорушення, про притягнення винних в скоєнні ДТП осіб до адміністративної 

відповідальності. 

         9.1.1.3. Документ (справка), в якому, згідно чинному законодавству України, фіксується 

висновок щодо осіб, винних у настанні ДТП  ( якщо такі особи є ), перелік пунктів Правил 

дорожнього руху порушених учасниками ДТП. 
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         Цей документ надається на вимогу Страховика у випадку, якщо обставини ДТП 

припускають можливість покладення на третю особу вини за пошкодження застрахованого ТЗ. 

 

         9.1.2. У разі пошкодження, знищення ТЗ внаслідок протиправних дій третіх осіб: 

         9.1.2.1. Довідка (Постанова) з органів внутрішніх справ (зокрема, щодо порушення 

кримінальної справи, відмови в порушенні кримінальної справи, закриття кримінальної справи, 

закриття або тимчасове призупинення слідства по кримінальній справі) із зазначенням повного 

імені (назви) власника (водія) ТЗ, реєстраційного та ідентифікаційного номерів ТЗ, точного місця, 

часу та обставин настання події, переліку пошкоджень завданих ТЗ. 

 

         9.1.3. При незаконному заволодінні третіми особами додатковим обладнанням ТЗ: 

         9.1.3.1. Перелік додаткового обладнання, щодо якого мало місце звернення до 

правоохоронних органів; 

         9.1.3.2. Довідка (Постанова) органів внутрішніх справ із зазначенням  ТЗ, та  заподіяних 

пошкодженнях; 

         9.1.3.3.  Довідка (Постанова) органів внутрішніх справ із зазначенням показань свідків цього 

злочину та/або експертне підтверджених тілесних ушкоджень, заподіяних Страхувальнику чи 

особі допущеній до керування застрахованим ТЗ під час цієї події. 

 

         9.1.4. У разі незаконного заволодіння ТЗ: 

         9.1.4.1. Якщо особа, що незаконно заволоділа ТЗ, встановлена і нею не є Страхувальник, 

Вигодонабувач, особа допущена до керування застрахованим ТЗ, водій та пасажири (крім 

пасажирів, що перевозяться власником ТЗ на професійній основі) ТЗ: 

         9.1.4.1.1. Довідка (Постанова) з органів внутрішніх справ, щодо порушення кримінальної 

справи по факту незаконного заволодіння ТЗ, із зазначенням повного імені (назви) власника 

(водія) ТЗ, реєстраційного та ідентифікаційного номерів ТЗ, місця та часу викрадення ТЗ, імені 

(назви) та адреси особи, що незаконно заволоділа ТЗ;       та 

         9.1.4.1.2.  Вирок (Рішення) суду який набрав законної сили. 

         9.1.4.2. Якщо особа, що незаконно заволоділа ТЗ, не встановлена: 

         9.1.4.2.1. Довідка (Постанова) з органів внутрішніх справ про закриття або тимчасове 

призупинення слідства по кримінальній справі по факту незаконного заволодіння ТЗ, із 

зазначенням повного імені (назви) власника (водія)ТЗ, реєстраційного та ідентифікаційного 

номерів ТЗ, місця та часу незаконного заволодіння ТЗ. 

         В разі незаконного заволодіння ТЗ Страхувальник зобов’язаний надати Страховику 

свідоцтво про реєстрацію (тимчасовий реєстраційний талон) та повні комплекти оригінальних 

ключів від ТЗ, пультів керування, брелоків, електронно – механічних протиугінних систем та 

механічних пристроїв  (за винятком випадків коли ці речі були вилучені у Страхувальника 

органами МВС, про що додається офіційний документ). 

 

         9.1.5. У разі пошкодження, знищення ТЗ внаслідок інших подій, передбачених 

Договором: 

         9.1.5.1. Довідка з дорожньої служби, органів пожежного нагляду, іншої компетентної 

організації відповідно до характеру події, що має ознаки  страхової, із зазначенням повного імені 

(назви) власника (користувача) ТЗ, реєстраційного та ідентифікаційного номерів ТЗ, місця,  

обставин та часу  пошкодження ТЗ, причин заподіяння шкоди, переліку пошкоджень завданих ТЗ; 

         9.1.5.2. При заподіянні шкоди внаслідок стихійного лиха — довідку з органів внутрішніх 

справ, довідку метеорологічної та / або сейсмологічної служби про стихійне лихо в місці настання 

страхового випадку. 

         9.2. У разі пошкодження скла застрахованого ТЗ, документом, що підтверджує настання 

страхового випадку є:  АКТ огляду ТЗ, який складається Страховиком за участю Страхувальника. 

            

         9.3. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку. 

           9.3.1. Для здійснення виплати страхового відшкодування Страхувальником або його 

уповноваженою особою Страховику мають бути надані такі документи: 
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         9.3.1.1. Заява Страхувальника про страховий випадок на отримання страхового 

відшкодування. 

         9.3.1.2.  Договір страхування (екземпляр Страхувальника). 

         9.3.1.3. Доручення на право ведення справи із страховою компанією для уповноваженої 

особи, визначеної Страхувальником, якщо така є. 

         9.3.1.4. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ (або довідку про вилучення свідоцтва про реєстрацію 

ТЗ слідчим органом). 

         9.3.1.5. Всі доручення на право керування, розпорядження застрахованим ТЗ, договір купівлі 

– продажу, договір оренди та (або) інші документи, за змістом яких Страхувальник, особа 

допущена до керування застрахованим  ТЗ  за  Договором  мала  право  користуватись  ТЗ. 

         9.3.1.6.  Водійське посвідчення особи, що керувала ТЗ у момент ДТП. 

         9.3.1.7. Подорожній лист. 

         9.3.1.8.  Довідка ДАІ з місця ДТП. 

         9.3.1.9.  Інші документи, якщо вони передбачені Договором страхування.  

         9.3.2.Акт автотоварознавчої  експертизи або довідка  станції технічного обслуговування, 

щодо технічного стану застрахованого предмета, окремих його вузлів та агрегатів, а також 

розрахунок (калькуляція) вартості ремонту. 

 

            10. ПОРЯДОК  І  УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

         10.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком згідно з Договором страхування 

на підставі письмової заяви Страхувальника (його представника, Вигодонабувача) і страхового 

акта, який складається Страховиком.  Загальна сума виплат по Договору не може перевищувати 

встановленої по ньому страхової суми та розміру прямого збитку понесеного Страхувальником. 

         10.2.Страховик виплачує страхове відшкодування протягом 15-ти робочих днів після 

прийняття рішення про виплату. 

         Виплати здійснюються в тій валюті, у якій проводилось страхування, якщо інше не 

передбачене законодавством України.   

         10.3. Страхове відшкодування сплачується Страховиком тільки після того, як повністю 

будуть встановлені причини та розмір збитку. Страхувальник зобов'язаний надати Страховику усі 

необхідні документи, що підтверджують причини та розмір збитку, перелік яких наведено в 

розділі 9 цього Договору. Ненадання таких документів дає Страховику право відмовити у виплаті 

відшкодування як в цілому, так і частині збитку, не підтверджених такими документами. 

         10.4.На підставі складеного Страховиком акту, калькуляції (розрахунку) на ремонт 

пошкодженого ТЗ, з урахуванням документів, отриманих від компетентних органів, а також 

пред’явлених  Страхувальником, страхове відшкодування визначається: 

         10.4.1. У разі викрадення ТЗ або інших застрахованих предметів – у розмірі страхової суми, 

обумовленої договором по ризикам  ” Незаконне заволодіння ТЗ ” та “ Протиправні дії третіх осіб 

”, за виключенням франшизи. 

         10.4.2. У разі знищення ТЗ або інших застрахованих предметів - у розмірі страхової суми, 

обумовленої договором по ризикам  ”Стихійні лиха” чи ”ДТП” за виключенням франшизи і 

вартості залишків, придатних для використання. 

         10.4.3. У разі пошкодження ТЗ або інших застрахованих предметів – збиток відшкодовується 

у межах страхової суми, обумовленої договором страхування по ризикам ”Стихійні лиха”, ”ДТП” 

і ”ПДТО” за винятком франшизи. При цьому розмір збитку визначається у відповідності з 

експертною оцінкою, яка проводиться в установленому Законом порядку. 

 Якщо ТЗ застрахований не на повну вартість, а на її частку, то страхове відшкодування 

розраховується по системі пропорційної відповідальності. 

         10.4.4. При настанні страхової події за кордоном, та необхідності здійснення ремонту на 

місці ДТП, Страховик сплачує страхове відшкодування, виходячи із розцінок, що діють на 

території України. 
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         10.4.5. У випадку порушення кримінальної справи, пов’язаною із страховою подією, питання 

про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті, вирішується на підставі отриманих 

документів від слідчих органів про результати розслідування: припинення або призупинення 

кримінальної справи, чи передачі матеріалів до суду. 

         Якщо за кримінальною справою, переданою до судових органів, обвинувачуваним є 

Страхувальник або його довірена особа, питання про виплату або відмову у виплаті страхового 

відшкодування вирішується після отримання рішення (вироку) суду. 

         10.4.6. Якщо у період дії договору страхування страхові випадки виникли неодноразово, 

наступні виплати страхового відшкодування проводяться з розрахунку страхової суми, зменшеної 

на розмір сум, що раніше виплачені.  

         10.5. Повернути Страховику в місячний строк отримане страхове відшкодування за 

викрадений ТЗ, додаткове обладнання і прилади, що згодом були знайдені і повернуті 

Страхувальнику, за винятком коштів, необхідних на ремонт повернутого об’єкту страхування, 

якщо його було пошкоджено, або передати його Страховику у встановленому порядку. 

         10.6. При пошкодженні застрахованого ТЗ, внаслідок якого відсутня технічна можливість 

виконання ремонто – відновлювальних робіт, що забезпечують усунення пошкоджень (повного, 

фактичного чи конструктивного знищення), які виникли в результаті настання страхового 

випадку, Страховик має право запропонувати Страхувальнику передати Страховику право 

власності на цей ТЗ та виплатити Страхувальнику (Вигодонабувачу) страхове відшкодування в 

розмірі прямого збитку, але не більше страхової суми за договором, з вирахуванням встановленої 

договором франшизи та раніше проведених виплат страхового відшкодування за договором. 

         В разі прийняття таких пропозицій Страховика, Страхувальник зобов’язаний у 15 – ти 

денний термін передати право власності на ТЗ і сам ТЗ (або його залишки) Страховику. Витрати 

на переоформлення ТЗ в ДАІ несе Страхувальник. 

         Якщо пропозиції Страховика про передачу йому прав власності на пошкоджений ТЗ не 

будуть прийняті Страхувальником, Страхувальник побажає залишити транспортний засіб у 

своєму розпорядженні або передача прав власності Страховику буде неможливою з інших 

причин, Страховик виплачує Страхувальнику страхове відшкодування у розмірі  страхової суми 

за Договором з урахуванням попередніх виплат за договором, вирахуванням зносу за період 

страхування та обумовленої договором франшизи за відповідним видом ризику, та вартості 

залишків ТЗ. Дія договору страхування в такому випадку закінчується  без перерахунку 

страхового платежу і Страхувальник розпоряджається ТЗ за власним розсудом. 

         10.7. Якщо в результаті страхового випадку ТЗ позбавився можливості рухатися своїм 

ходом, Страховик включає в Кошторис збитків документально підтверджені витрати по 

транспортуванню (буксируванню) ушкодженого ТЗ до місця стоянки (гаража, СТО), але не 

більше ніж  50 км. 

         Страховик відшкодовує витрати, зв’язані з усуненням прихованих пошкоджень і дефектів, 

викликаних страховим випадком, виявлених у процесі ремонту ТЗ і підтверджених 

документально. 

         При виявленні прихованих пошкоджень і дефектів Страхувальник зобов’язаний до їхнього 

усунення сповістити про це Страховика та пред’явити їх Страховику для складання додаткового 

акта огляду. 

         10.8. Страховик  має право відмовити у виплаті страхового відшкодування  у разі 

грубого порушення Страхувальником ПДР, зокрема: 

         10.8.1. Перевищив встановлені обмеження швидкості руху більш як на 20 км/год; 

         10.8.2. Рухався на заборонений сигнал світлофора або жест регулювальника; 

         10.8.3. Виїхав на залізничний переїзд при закритому шлагбаумі, або на червоне світло 

світлофора; 

         10.8.4. Виїхав на смугу зустрічного руху в місці, де такий виїзд заборонено; 

   10.8.5. Недотримувався вимог дорожніх знаків та дорожньої розмітки, що забороняють рух 

ТЗ; 
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   10.9. Страховик має право відстрочки сплати страхового відшкодування у випадку: 

         10.9.1.  Якщо у нього є сумніви в правомірності вимог на одержання Страхувальником 

страхового відшкодування – до тих пір, доки не будуть представлені необхідні докази. 

          10.9.2. Якщо правоохоронними органами проти Страхувальника порушено кримінальну 

справу щодо настання події, яка має ознаки страхової – до закінчення розслідування. 

          10.9.3. Якщо обсяг і характер пошкоджень транспортного засобу не відповідають причинам і 

обставинам страхового випадку – до з’ясування фактичних збитків, та в інших випадках, 

обумовлених Законом та договором. 

         10.10.  При пошкодженні або знищенні застрахованого додаткового обладнання розмір 

страхового відшкодування розраховується на підставі вартості ремонту (якщо застрахований 

об’єкт підлягає ремонту) чи його дійсної вартості на день страхового випадку. 

         У випадку викрадення автомагнітоли із з’ємною передньою панеллю, виплата страхового 

відшкодування здійснюється за умов передачі Страхувальником Страховику з’ємної передньої 

панелі від викраденої автомагнітоли. 

         10.11. Якщо страхова подія відбудеться до моменту повного внесення Страхувальником 

суми страхового платежу, страхове відшкодування сплачується за вирахуванням несплаченої 

частки страхового платежу. 

         10.12. До Страховика, що виплатив страхове відшкодування, переходить в межах виплаченої 

суми право вимоги, яке Страхувальник (або інша особа, що одержала страхове відшкодування) 

має до особи, відповідальної за завдані збитки. 

         10.13. Після виплати страхового відшкодування Страхувальник повинен пред’явити 

відновлений після страхового випадку ТЗ Страховику з метою підтвердження факту усунення 

наслідків страхового випадку. В разі невиконання Страхувальником цієї вимоги, Страховик в 

подальшому має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальником в 

якості страхового випадку буде заявлено пошкодження тих самих чи аналогічних вузлів та 

деталей ТЗ. 

         10.14. Якщо Страхувальник одержав відшкодування збитків від особи, винної в заподіянні 

цих збитків, він зобов’язаний в 10 – денний термін повернути Страховику одержане страхове 

відшкодування чи заявити про цей факт Страховику для врахування при здійсненні виплати 

відшкодування. Якщо розмір збитку відшкодований третьою особою є меншим суми страхового 

відшкодування, то страхова виплата здійснюється з вирахуванням сум, одержаних 

Страхувальником від особи, відповідальної за заподіяні збитки. 

         10.15. Якщо протягом передбачених законодавством термінів позовної давності  виявиться 

така обставина, що повністю або частково позбавляє Страхувальника права на страхове 

відшкодування, Страхувальник зобов’язаний, в  місячний термін після виявлення таких обставин, 

повернути Страховику виплачене страхове відшкодування або відповідну його частину.   

         10.16.  Не включається в суму страхових відшкодувань вартість:                                                                                                          

10.16.1. Ремонту і технічного обслуговування транспортного засобу, які не викликані  

настанням страхового випадку. 

10.16.2. Робіт, що пов’язані з переобладнанням транспортного засобу, ремонтом або заміною 

окремих його частин, деталей та приладів внаслідок їх зносу, браку, поломки. 

10.16.3. Заміни, замість ремонту, тих чи інших вузлів та агрегатів у зборі, через відсутність у 

ремонтних підприємствах необхідних запасних частин і деталей для ремонту цих вузлів і 

агрегатів.                      

10.16.4. Відновлення втрачених експлуатаційних якостей, а також товарного вигляду 

транспортного засобу, якщо договором не передбачена відповідальність за них. 

10.16.5. Пофарбування всього автомобіля у випадку пошкодження тільки окремих деталей, 

площа яких менша за 50% площі кузова автомобіля. 
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11. СТРОК  ПРИЙНЯТТЯ  РІШЕННЯ  ПРО  ЗДІЙСНЕННЯ  АБО 

ВІДМОВУ  У  ЗДІЙСНЕННІ  СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

                                           

11.1. Рішення про виплату страхового відшкодування, або відмову у виплаті, Страховик 

приймає протягом 15 діб від дня отримання всіх необхідних документів, передбачених цими 

Правилами та договором страхування  і складання страхового акту про знищення або 

пошкодження застрахованого предмета. 

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування, Страховик у 5- 

денний термін письмово повідомляє про це Страхувальника з зазначенням причин  відмови.  

 

                12. ПРИЧИНИ  ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ АБО  

                          ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО  ВІДШКОДУВАННЯ 

 

12.1. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:  

12.1.1. Навмисних дій Страхувальника або його довіреної особи – надалі Страхувальника, 

спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на їх дії, 

пов’язані з виконанням громадського чи службового обов’язку, в стані необхідної оборони (без 

перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. 

Кваліфікація дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства 

України. 

12.1.2. Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвів до настання страхового 

випадку. 

12.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей щодо об’єкта 

страхування або про обставини страхового випадку. 

12.1.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за пошкоджений 

транспортний засіб від особи, винної у їх заподіянні. 

12.1.5. Несвоєчасного повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без 

поважних на це причин Страховику та в компетентні органи, в результаті чого неможливо 

визначити обставини, причини події і розмір збитку, або створення Страховику перешкод у 

визначенні обставин, характеру та розміру збитків. 

12.1.6. Страхувальник не прийняв узгоджених зі Страховиком заходів, спрямованих на 

запобігання страхової події і зменшення ступеню ризику, якщо це передбачено договором 

страхування. 

12.1.7. Страхувальник не надав Страховику для огляду пошкоджений транспортний засіб 

або його залишки, за винятком випадків, коли застраховані предмети були знищені без залишків, 

якщо це передбачено договором страхування. 

12.1.8. Страхувальник без погодження зі Страховиком відмовився від прав вимоги до винної 

особи, або звернення Страховика до винної особи виявилось неможливим з вини Страхувальника, 

якщо це передбачено договором страхування. 

12.1.9. Страхувальник після укладання договору страхування, без погодження із 

Страховиком, передав транспортний засіб в лізинг, оренду (прокат) чи видав доручення на 

управління іншим особам, якщо це передбачено договором страхування. 

12.1.10. Якщо протягом дії договору з’ясується, що Страхувальник не мав законних підстав 

вступу в володіння ТЗ або користування ним.  

         12.2. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування також є підстави 

передбачені розділами 4 і  7  цих Правил, та інші випадки, передбачені чинним законодавством 

України.  

                           

             13.   УМОВИ   ПРИПИНЕННЯ  ДОГОВОРУ  СТРАХУВАННЯ 

   

13.1.  Дія договору страхування припиняється за згодою Сторін, а також  у разі: 

13.1.1.  Закінчення строку дії. 

13.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі. 

13.1.3. Несплати страхових платежів у встановлені договором страхування терміни. 
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13.1.4. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним. 

13.1.5. Ліквідації Страховика в порядку,  встановленому законодавством України.  

13.1.6. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – 

громадянина чи втрати ним дієздатності. 

13.1.7. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

13.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено договором страхування. 

13.2.1. У разі дострокового припинення дії договору за вимогою Страхувальника – 

Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору з 

вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового 

тарифу, та фактично здійснених виплат страхового відшкодування, що були здійснені  за цим 

договором страхування. При порушенні Страховиком договору – Страхувальнику повертається 

страховий платіж повністю. 

13.2.2. У разі дострокового припинення дії договору страхування  за вимогою Страховика, 

Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика 

обумовлена невиконанням умов договору Страхувальником, то Страховик   повертає йому 

страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням 

нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та вже 

здійснених виплат страхового відшкодування що були здійснені за цим договором страхування. 

13.3. У розрахунок беруться повні місяці, що залишилися до закінчення терміну дії 

договору.   

13.4. Для отримання страхового платежу при достроковому припиненні дії договору 

страхування Страхувальник повинен надати Страховику наступні документи: 

         13.4.1.  Страховий поліс, договір страхування; 

         13.4.2.  Заяву про виплату частини страхового платежу. 

                

                                      14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

 

14.1. Спори, пов’язані з договором страхування вирішуються Сторонами шляхом 

переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 

 

15. СТРАХОВІ  ТАРИФИ ЗА ДОГОВОРАМИ СТРАХУВАННЯ ІНШИМИ, НІЖ 

ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

 

 15.1. Розмір страхових платежів визначається Страховиком на підставі річних страхових 

тарифів, які обчислені актуарно, і коригується залежно від об’єкта страхування, ступеня ризику, 

терміну страхування, року випуску, місця і умов зберігання, наявності та конструкції 

протиугінних засобів і охоронної сигналізації, стажу водія, інших особливих обставин, 

відображених в умовах договору. 

 15.2.  Розміри річних страхових  тарифів наведені у Додатку №1 до цих Правил. 

 15.3.  До тарифів можуть застосовуватись як підвищувальні так і  понижуючі коефіцієнти 

(від 0,2 до 5), розміри яких визначаються Страховиком. Кінцевий розмір страхового тарифу є 

предметом угоди Сторін при укладенні договору страхування.  

           

                                                16.   ОСОБЛИВІ УМОВИ  

 

Питання, які лишилися поза межами цих Правил, регулюються чинним законодавством 

України. 
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                       Додаток № 1 
до Правил страхування наземного 
транспорту ( крім залізничного)  
№ 12 від 17 січня 2007 року 

 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 

1. При страхуванні наземного транспорту на умовах цих Правил базові страхові тарифи 

встановлюються на 1 рік страхування в залежності від ризиків та типу транспортних засобів: 

 

Таблиця 1 

Річні базові тарифи 

 

Страховий ризик Тип транспортного засобу 
Базовий річний страховий 

тариф,  

% страхової суми 

Дорожньо-транспортна 

пригода (ДТП) 

 

Легковий, мотоцикли, 

мопеди 

3,0 

Вантажно-пасажирський, 

мікроавтобуси 

2,6 

Вантажний, автобуси, 

причепи  

2,1 

Протиправні дії третіх осіб 

(ПДТО)  

 

Легковий, мотоцикли, 

мопеди 

2,0 

Вантажно-пасажирський, 

мікроавтобуси 

1,8 

Вантажний, автобуси, 

причепи  

1,5 

Стихійні лиха 

(СЛ) для усіх типів 
1,0 

Незаконне заволодіння 

транспортним засобом  

(НЗТЗ) 

 

Легковий, мотоцикли, 

мопеди 

2,5 

Вантажно-пасажирський, 

мікроавтобуси 

1,7 

 

Вантажний, автобуси, 

причепи  

1,5 

 

2. При укладанні договору страхування на термін до одного року розмір тарифу 

розраховується виходячи з розміру річного страхового тарифу з урахуванням коефіцієнтів 

короткостроковості, що наведені у таблиці 2. При цьому неповний місяць дії договору 

страхування рахується за повний. 

Таблиця 2  

Коефіцієнт короткостроковості 

Строк дії 

договору 

страхування 

(місяців) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

Коефіцієнт 

короткостро

ковості 

0,20 

 

0,30 

 

0,40 

 

0,50 

 

0,60 

 

0,70 

 

0,75 

 

0,80 

 

0,85 

 

0,90 

 

0,95 
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3. Реальний страховий тариф за договором страхування розраховується шляхом множення 

базового страхового тарифу на коригуючі коефіцієнти. Коригуючі коефіцієнти встановлюються 

Страховиком в залежності від різноманітних факторів ризику, таких як марка, модель, потужність 

двигуна транспортного засобу, водійського стажу Страхувальника та інших суттєвих факторів. 

При визначенні страхового тарифу за ризиками пошкодження чи знищення транспортного 

засобу внаслідок протиправних дій третіх осіб або незаконного заволодіння транспортним 

засобом, факторами що впливають на ризик, вважаються наявність протиугінних пристроїв, а 

також спосіб зберігання автомобіля вночі (наявність або відсутність охорони, гаража, конструкція 

гаража). 

У випадку, якщо транспортний засіб, що належить фізичній особі чи орендований 

фізичною особою регулярно використовується для перевезення пасажирів та вантажів з метою 

одержання прибутку (для роботи за патентом чи договором перевезення, оренди , тощо) то 

страховий тариф додатково збільшується. 

 

Допускається використання інших корегуючих коефіцієнтів, добуток яких (за винятком 

коефіцієнту короткостроковості)  знаходиться  в діапазоні 0,2-5,0 

5. Норматив витрат на ведення справ становить 40%. 

 

 

 

 Актуарій                                             В.Л. Бабко  
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