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1. Загальні положення 
 

1.1        На підставі цих Правил Акціонерне товариство закритого типу “Страхова компанія 
Азов” (далі Страховик) укладає з юридичними особами та дієздатними фізичними особами (далі 
Страхувальники) Договори добровільного страхування наземного транспорту (крім 
залізничного) (далі Договори страхування). 

 
1.2         Основні визначення, що використовуються в цих Правилах: 

 
Акт (протокол) огляду транспортного засобу – документ, оформлений Страховиком або його 
уповноваженим представником, що містить в собі дані про наявність та перелік пошкоджень 
транспортного засобу, та засвідчений сторонами Договору страхування або їх уповноваженими 
представниками.   
 
Вигодонабувач – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка може зазнати збитків у 
результаті настання страхового випадку та яка визначена у Договорі страхування як одержувач 
страхового відшкодування при настанні страхового випадку. 
 
Довірена особа – особа, яка на законних підставах керує транспортним засобом, вказаним 
Страхувальником у Договорі страхування. 
 
Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою 
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову 
виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування Страхувальником, 
на користь якої укладено Договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а 
Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати 
інші умови Договору. 
 
Додаткове обладнання – обладнання, яке встановлено на транспортному засобі, але не входить 
в заводську комплектацію транспортного засобу згідно з документацією заводу-виробника чи 
його офіційного дилера (автомобільна теле-, аудіо- та радіоапаратура, оздоблення салону, чохли 
на сидіння, годинники, додаткові прилади, декоративні елементи, світлове та сигнальне 
обладнання, щітки двірників, антени та т.ін.), або визнане додатковим обладнанням Договором 
страхування. 
 
Компетентні органи – офіційні органи, до компетенції яких належить ліквідація наслідків 
страхових подій, розслідування причин їх виникнення, винесення офіційних роз’яснень з 
питань, що мають відношення до страхового випадку, та висновки яких згідно чинного 
законодавства є необхідними та/або достатніми доказами для визначення події як страхового 
випадку. 
 
Конструктивна загибель застрахованого транспортного засобу – характер пошкодження 
транспортного засобу, який унеможливлює його подальшу єксплуатацію за призначенням, та 
при якому вартість відновлювального ремонту такого транспортного засобу до стану, в якому 
він знаходився до виникнення такого пошкодження, перевищує встановлений в Договорі 
страхування відсоток його дійсної вартості на момент виникнення такого пошкодження.  
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Повна загибель застрахованого транспортного засобу - характер пошкодження 
транспортного засобу, який фактично унеможливлює його відновлення до стану, в якому він 
знаходився на момент виникнення такого пошкодження. 
 
Розмір (межа) відповідальності Страховика – максимальний розмір збитку, встановлений в 
Договорі страхування, що компенсується Страховиком відповідно до умов Договору 
страхування при настанні страхового випадку. Розмір відповідальності може бути встановлений 
по окремому страховому випадку, по окремому страховому ризику (групі ризиків), тощо. Розмір 
відповідальності по окремому страховому випадку є максимальною сумою, що виплачується 
Страховиком при настанні однієї страхової події за ризиком, передбаченим Договором 
страхування. Розмір відповідальності по окремому страховому ризику - сукупний розмір 
відповідальності Страховика по страховому ризику, передбаченому Договором страхування. 
 
Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком, відповідно до умов 
Договору страхування при настанні страхового випадку. 
 
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування 
зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 
 
Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах 
страхової суми за договором страхування при настанні страхового випадку. 
 
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку 
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 
 
Страховий Поліс (Сертифікат) – документ, що є формою Договору страхування та 
підтверджує факт укладання Договору страхування. 
 
Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування. 
 
Страховик – Акціонерне товариство закритого типу “Страхова компанія Азов”, яке здійснює 
страхування та бере на себе зобов’язання виплатити страхове відшкодування при настанні 
страхового випадку, передбаченого Договором страхування.  
 
Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком 
Договір страхування. 
 
Транспортні засоби ― пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також 
встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. 
 
Франшиза – частина збитків, яка не відшкодовується Страховиком згідно з Договором 
страхування. 
 
Франшиза умовна – визначена в Договорі страхування сума, що не підлягає відшкодуванню за 
умови, якщо розмір фактично заподіяного збитку не перевищує її розмір. Якщо сума збитку 
перевищує розмір встановленої умовної франшизи, то Страховик зобов’язаний відшкодувати 
суму збитку повністю. 



Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) №6  
 

АТЗТ «СК «Азов» 
 

4 

Франшиза безумовна – визначена Договором страхування частина збитків, яка не підлягає 
відшкодуванню Страховиком за кожним та будь-яким страховим випадком, який стався 
протягом дії Договору страхування. 
 

1.3       Умови, що містяться в цих Правилах, можуть бути змінені (виключені, розширені 
або доповнені) за згодою Сторін при укладанні Договору страхування або до настання 
страхового випадку, якщо такі зміни не суперечать чинному законодавству України. 
 

2. Предмет договору страхування 
 

2.1      Предметом Договору страхування за цими Правилами є майнові інтереси, що не 
суперечать закону і пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням засобами 
наземного транспорту (крім залізничного), а також додатковим обладнанням до них. 

 
2.2    За Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, можуть бути 

застраховані наступні транспортні засоби: 
 

2.2.1     транспортні засоби, які зареєстровані відповідно до вимог чинного 
законодавства України, знаходяться у технічно справному стані та 
пройшли технічний огляд у встановлений строк; 

 
2.2.2 транспортні засоби без відповідної реєстрації згідно з вимогами 

чинного законодавства України, які мають індивідуальні заводські 
номери двигуна, кузова або інших агрегатів; 

 
2.2.3 транспортні засоби, придбані Страхувальником (Вигодонабувачем) або 

ввезені ним з-за кордону, до відповідної їх реєстрації згідно з вимогами 
чинного законодавства України. При цьому обов’язки Страховика за 
ризиком „Незаконне заволодіння застрахованим транспортним 
засобом”, а також при настанні конструктивної або повної загибелі 
застрахованого транспортного засобу за будь-яким іншим страховим 
ризиком виникають тільки після реєстрації застрахованого 
транспортного засобу відповідно до вимог чинного законодавства 
України та внесення відповідного доповнення до Договору страхування 
на підставі наданих Страхувальником відповідних документів, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 

 
2.3       Якщо інше не передбачено Договором страхування, на страхування не приймаються 

наступні транспортні засоби: 
 

2.3.1           які мають значні механічні та корозійні пошкодження; 
 
2.3.2           які знаходяться в експлуатації більше 10 років. 

 
2.4    Додаткове обладнання транспортного засобу вважається застрахованим за Договором 

страхування тільки якщо це прямо передбачено Договором страхування. Додаткове обладнання 
не підлягає страхуванню окремо від транспортного засобу, на якому воно встановлено. При 
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цьому, додаткове обладнання вважається застрахованим на випадок настання тих самих подій, 
що і транспортний засіб, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
 

3. Порядок визначення розмірів страхових сум 
та розмірів страхових виплат 

 
3.1 Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком та 

Страхувальником під час укладання Договору страхування або внесення змін до Договору 
страхування. Розмір страхової суми встановлюється в межах ринкової вартості транспортного 
засобу (додаткового обладнання). Якщо розмір ринкової вартості транспортного засобу, який 
повідомив Страхувальник, викликає сумнів у Страховика, останній має право вимагати у 
Страхувальника документ, що підтверджує вказану суму (рахунок-фактуру заводу-виробника 
або офіційного дилера, довідка-рахунок торгівельної організації, експертну оцінку, каталоги, 
довідники, збірники та програми оцінки транспортних засобів тощо). 
 

3.2 Страхова сума встановлюється в Договорі страхуваня в національній грошовій 
одиниці України. За згодою Сторін страхова сума в Договорі страхування може бути зазначена в 
іноземній валюті, еквівалентом якої є відповідна сума в національній грошовій одиниці України 
(страхування з валютним еквівалентом). 
 

3.3 Якщо страхова сума, зазначена в Договорі страхування згідно з пунктом 3.1 цих 
Правил, перевищує ринкову вартість застрахованого транспортного засобу, Договір вважається 
недійсним у тій частині страхової суми, що перевищує таку вартість, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. Зайве сплачена частина страхової премії поверненню в такому випадку 
не підлягає. 
 

3.4 У разі, коли страхова сума становить певну частку ринкової вартості 
застрахованого транспортного засобу, страхове відшкодування виплачується у такій же частці 
від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування. 
 

3.5 У випадку, коли транспортний засіб застрахований лише в частині його ринкової 
вартості, Страхувальник має право здійснити додаткове страхування, але, щоб загальна страхова 
сума за всіма договорами страхування не перевищувала вартості такого транспортного засобу. 

Якщо страхова сума перевищила вартість транспортного засобу в результаті страхування 
одного й того ж предмета Договору страхування у двох або кількох страховиків (подвійне 
страхування), то страхове відшкодування, що належить виплаті всіма страховиками, не може 
перевищувати вартості застрахованого транспортного засобу. При цьому кожний страховик 
здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором 
страхування. 
 

3.6 Страхувальник зобов’язаний письмово інформувати Страховика про всі договори 
страхування, укладені з іншими страховими організаціями стосовно цього предмету Договору 
страхування.  
  

3.7 Транспортний засіб може бути застрахований від різних страхових ризиків як за 
одним, так і за окремими договорами страхування, у тому числі за договорами з різними 
страховиками. 
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Якщо з двох або кількох договорів, укладених згідно з пунктом 3.5 цих Правил, витікає 
обов’язок страховиків виплатити страхове відшкодування за одні й ті ж самі наслідки настання 
одного і того ж страхового випадку, то до таких договорів у відповідній частині застосовуються 
правила, передбачені пунктом 3.6 цих Правил. 
 

3.8 Страховик несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань за Договором 
страхування в межах страхової суми та розміру відповідальності – максимальних розмірів 
відшкодування Страховиком збитків, викликаних настанням страхового випадку. 
  

3.9 Страхова сума (сукупний розмір відповідальності на строк дії Договору 
страхування) є максимальною сумою, що виплачується Страховиком в цілому як компенсація за 
збитки, що виникли в результаті всіх страхових подій, що настали за час дії Договору за 
страховими ризиками, передбаченими Договором. 
 

3.10 Після виплати страхового відшкодування страхова сума за Договором страхування 
зменшується на розмір виплаченого страхового відшкодування, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. Зменшення страхової суми здійснюється з дня виплати страхового 
відшкодування. За згодою Сторін зменшена страхова сума може бути відновлена, з доплатою 
страхової премії, встановленої Страховиком. 
 

3.11 Розмір  відповідальності в Договорі страхування можуть бути встановлені: 
 

3.11.1 за окремим страховим випадком; 
 

3.11.2 за окремими страховими ризиками; 
 

3.11.3 за окремим застрахованим транспортним засобом; 
 

3.11.4 за окремим видом витрат тощо. 
 

3.12 Під час дії Договору страхування Страхувальник за узгодженням із Страховиком 
може змінити встановлені раніше розміри страхових сум і розміри відповідальності.  
 

3.13 За згодою Сторін у Договорі страхування може бути встановлена страхова 
вартість застрахованого транспортного засобу, що визначається з урахуванням ринкової 
вартості транспортного засобу та додаткового обладнання. Страхова вартість повинна бути 
підтверджена документально (рахунок-фактура офіційного дилеру, довідка-рахунок, каталоги, 
довідники та програми з оцінки транспортних засобів, тощо).  
 

3.14 За згодою Сторін у Договорі страхування може бути встановлена безумовна чи 
умовна франшиза. В Договорі страхування франшиза може встановлюватися по кожному 
страховому випадку, за окремими страховими ризиками, за окремими видами витрат тощо. 
Якщо настає декілька страхових випадків, франшиза вираховується по кожному з них. Якщо 
настає один страховий випадок за декількома страховими ризиками, франшиза вираховується 
по кожному такому ризику, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
 

3.15 Франшиза може встановлюватися: 
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а) у відсотках від страхової суми (може становити від 0 до 50 %); 
 
б) в абсолютному грошовому вираженні; 

 
 

3.16 За Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, може бути 
передбачено відшкодування Страховиком наступних підтверджених документально витрат та 
збитків, що виникли внаслідок настання страхового випадку, в межах встановленої в Договорі 
страхування страхової суми та/або відповідного розміру відповідвльності: 
 

3.16.1 прямі збитки, заподіяні Страхувальнику внаслідок настання страхового 
випадку із застрахованим транспортним засобом (на умовах, вказаних в 
Договорі страхування); 

 
3.16.2 витрати, пов’язані з усуненням прихованих пошкоджень та дефектів, 

виявлених під час ремонту застрахованого транспортного засобу, які 
були спричинені страховим випадком та які підтверджені 
документально; 

 
3.16.3 необхідні та доцільні витрати, понесені Страхувальником (довіреною 

особою) при настанні страхового випадку щодо запобігання або 
зменшення збитків, щодо рятування застрахованого транспортного 
засобу, якщо інше не передбачено Договором страхування. При цьому 
Страхувальником (Вигодонабувачем) повинні бути надані 
документальні докази понесення таких витрат; 

 
3.16.4 витрати з транспортування (буксирування) на відстань, встановлену в 

Договорі страхування, пошкодженого застрахованого транспортного 
засобу від місця аварії до місця зберігання чи місця ремонту, якщо 
застрахований транспортний засіб не може рухатись своїм ходом від 
отриманих пошкоджень, що є наслідком страхового випадку. При 
цьому Страхувальником (Довіреною особою) повинні бути надані 
документальні докази понесення таких витрат;  

 
3.16.5 підтверджені документально витрати на проведення експертної оцінки 

пошкоджень застрахованого транспортного засобу, якщо оцінка була 
замовлена та оплачена Страхувальником за попредньою письмовою 
згодою Страховика; 

 
3.16.6 підтверджені документально та погоджені попередньо письмово із 

Страховиком витрати, пов’язані з отриманням відповідних документів 
компетентних органів щодо підтвердження факту настання страхового 
випадку;  

 
3.16.7 інші витрати, відшкодування яких не суперечить чинному 

законодавству. 
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Конкретний перелік збитків та витрат, що відшкодовуються згідно з умовами Договору 
страхування, визначається в такому Договорі страхування. При цьому, умовами Договору 
страхування може бути передбачено відшкодування як всіх зазначених в пункті 3.16 цих Правил 
збитків та витрат в цілому, так і деяких з них. 
 

3.17 Згідно з цими Правилами, якщо це передбачено Договором страхування, при 
здійсненні страхової виплати у зв’язку із настанням страхового випадку розмір страхового 
відшкодування розраховується Страховиком наступним чином: 
 

3.17.1 при пошкодженні або втраті окремих частин або деталей 
застрахованого транспортного засобу – в розмірі, що не перевищує 
вартість відновлювального ремонту; 

  
3.17.2 при повній або конструктивній загибелі застрахованого транспортного 

засобу - в межах страхової суми або встановленого в Договорі 
страхування розміру відповідальності, але не більше його ринкової 
вартості на момент настання страхового випадку, за вирахуанням 
вартості залишків такого транспортного засобу, якщо інше не 
передбачено Договором страхування; 

 
3.17.3 при втраті застрахованого транспортного засобу внаслідок незаконного 

заволодіння – в межах страхової суми або встановленого в Договорі 
страхування розміру відповідальності, але не більше його ринкової 
вартості на момент настання страхового випадку, якщо інше не 
передбачено Договором страхування; 

 
3.17.4 якщо інше не передбачсено Договором страхування, з врахуванням 

зносу частин, вузлів та деталей застрахованого транспортного засобу, 
що підлягають заміні при ремонті, розрахованого згідно з нормами 
чинного законодавства України, якщо інший порядок розрахунку 
такого зносу не передбачений Договором страхування;  

 
3.17.5 за витратами згідно за пунктом 3.16.3 цих Правил - у розмірі до 5 

(п’яти) відсотків від розміру шкоди, заподіяної застрахованому 
транспортному засобу, якщо інше не передбачено Договором 
страхування; 

 
3.17.6 за витратами згідно з пунктами 3.16.5 та 3.16.6 цих Правил - у розмірі 

вартості таких послуг, але не більше суми за кожним видом таких 
витрат, попередньо письмово узгодженої Страховиком, в межах 
страхової суми або встановленого розміру відповідальності; 

 
3.17.7 з урахуванням франшизи, встановленої в Договорі страхування; 

 
3.17.8 з урахуванням попередніх виплат страхового відшкодування, 

здійснених за таким Договором страхування стосовного такого  
транспортного засобу; 
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3.17.9 з урахуванням сум, отриманих Страхувальником (Вигодонабувачем) від 
третіх осіб як компенсація за збитки, яких він зазнав внаслідок 
настання страхового випадку; 

 
3.17.10 з урахуванням розміру виплат, компенсованих Страхувальнику 

(Вигодонабувачу) іншим страховиком за цим страховим випадком; 
 

3.17.11 з урахуванням витрат на транспортування пошкодженого 
застрахованого транспортного засобу; 

 
3.17.12 з урахуванням витрат щодо запобігання або зменшення збитків 

внаслідок настання страхового випадку; 
 

3.17.13 з урахуванням сум несплачених Страхувальником на дату виплати 
страхового відшкодування страхових платежів, якщо страхова премія 
сплачується кількома платежами, якщо інше не передбачено Договором 
страхування; 

 
3.17.14 з урахуванням умов пункту 3.4 цих Правил, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. 
 

3.18    За цими Правилами Договором страхування може бути передбачено, що, при 
конструктивній загибелі застрахованого транспортного засобу, у випадку, якщо страхова сума 
по такому застрахованому транспортному засобу перевищує його ринкову вартість на момент 
настання страхового випадку на 5 % та більше, Страховик здійснює виплату страхового 
відшкодування виходячі з ринкової вартості такого застрахованого транспортного засобу. При 
цьому, якщо такий транспортний засіб застраховано на умовах «без врахування зносу», розмір 
страхового відшкодування визначається виходячі з ціни нового транспортного засобу тієї самої 
марки, моделі, типу, комлектації, року випуску та об’єму двигуна, але не більше страхової суми 
такого транспортного засобу, зазначеної в Договорі страхування, якщо це передбачено 
Договором страхування. 

 
4. Страхові ризики 

 
4.1 Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування, і яка 

має ознаки ймовірності та випадковості настання.  
 

4.2 Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася і з 
настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхової суми (страхового 
відшкодування) Страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. 
 

4.3 До страхових ризиків за цими Правилами  відносяться: 
 

4.3.1 «Дорожньо-транспортна пригода» - (зіткнення застрахованого 
транспортного засобу під час руху з іншими рухомими транспортними 
засобами; наїзд на нерухомий застрахований транспортний засіб інших 
рухомих транспортних засобів; наїзд застрахованого транспортного 
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засобу на нерухомі транспортні засоби та/або нерухомі предмети; 
перевертання та/або падіння застрахованого транспортного засобу). 

 
4.3.2 «Ризики стихійних явищ» - злива; град; незвичайні для місцевості, де 

трапилась подія, снігопади; повінь; паводок; затоплення; дії 
підгрунтових вод; землетрус; зсув грунту; гірський обвал; лавини; 
просідання ґрунту; зсув; удар блискавки; вихор; ураган; смерч; сель; 
буря; шторм; цунамі; напад тварин; самовільне падіння 
предметів/обє'ктів на застрахований транспортний засіб. Даний ризик 
приймається на страхування за умови наявності відповідної ліцензії. 

 
4.3.3 «Попадання каміння» - за цим ризиком застраховані попадання 

каміння та/або інших предметів з-під коліс інших транспортних засобів 
– учасників дорожнього руху. 

 
4.3.4 «Пожежа чи вибух» -  за цим ризиком застрахована пожежа чи вибух 

що не пов’язані з протиправними діями третіх осіб. Даний ризик 
приймається на страхування за умови наявності відповідної ліцензії. 

 
4.3.5 «Протиправні дії третіх осіб» - за цим ризиком застраховані 

протиправні дії третіх осіб, не пов'язані з незаконним заволодінням 
застрахованим транспортним засобом: знищення застрахованого 
транспортного засобу в цілому, пошкодження, знищення або 
викрадення окремих його частин, деталей, вузлів, механізмів, а також 
пошкодження, знищення або викрадення застрахованого додаткового 
обладнання). 

 
4.3.6 «Незаконне заволодіння застрахованим транспортним засобом» - 

(втрата застрахованого транспортного засобу внаслідок незаконного 
заволодіння третіми особами шляхом крадіжки, грабежу чи розбою). 

 
4.4     За цими Правилами страховими випадками є пошкодження, втрата цілком або 

окремих частин або деталей, а також повна чи конструктивна загибель застрахованого 
транспортного засобу та додаткового обладнання внаслідок дії ризиків, перелічених у пункті 4.3 
цих Правил, та передбачених в Договорі страхування, за виключенням пункту 4.3.3 цих Правил.   
 

4.5        За пунктом 4.3.3 цих Правил страховим випадком вважається пошкодження тільки 
лакофарбного покриття кузова, скла, дзеркал, зовнішніх світлових приладів. Інакше такий 
страховий випадок кваліфікується за ризиком, зазначеним в пункті 4.3.2 цих Правил як 
„пошкодження внаслідок самовільного падіння предметів/об'єктів на застрахований 
транспортний засіб”. 
 

4.6      Якщо інше не передбачено Договором страхування, за цими Правилами Страховик 
відшкодовує збиток, заподіяний Страхувальнику в результаті безпосереднього впливу ризиків, 
перелічених в пункті 4.3 цих Правил. 

 
4.7     Договором страхування може бути передбачено страхування транспортного засобу 

на умовах «до першого страхового випадку», згідно з якими, при настанні першого страхового 
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випадку за будь-яким з перелічених у пункті 4.3 цих Правил ризиків, такий Договір страхування 
припиняє свою дію.  
 

4.8 Договором страхування може бути передбачено страхування як за всіма ризиками, 
переліченими в пункті 4.3 цих Правил, так і за окремими з них. Також кожен з вказаних ризиків 
може бути застрахований як повністю, так й частково. 

 
4.9 Перелік страхових випадків визначається в Договорі страхування, при цьому до 

зазначеного переліку можуть вноситися як всі страхові випадки, передбачені даними 
Правилами, так і деякі з них. 
 

5. Виключення із страхових випадків і обмеження страхування 
 

5.1 Якщо це обумовлено в Договорі страхування, за цими Правилами не визнаються 
страховими випадками наступні події:  
 

5.1.1 пошкодження тільки покришок та/або дисків коліс, викликане 
нерівностями або поганим станом проїзджої частини та/або наїздом на 
будь-які предмети, крім випадків, коли крім покришок та/або дисків 
внаслідок випадку, який може бути кваліфікований як страховий були 
пошкоджені й інші деталі застрахованого транспортного засобу; 

 
5.1.2 технічні поломки, виход з ладу деталей, вузлів, агрегатів 

застрахованого транспортного засобу та/або застрахованого 
додаткового обладнання, якщо транспортний засіб не зазнав при цьому 
інших пошкоджень; 

 
5.1.3 попадання в двигун чи внутрішні порожнини агрегатів води 

(гідроудар), сторонніх предметів та речовин; 
 
5.1.4 втрата експлуатаційних якостей, а також пошкодження, що виникли 

внаслідок гниття, корозії чи інших природних властивостей матеріалів, 
що використовуються в застрахованому транспортному засобі, та/або у 
застрахованому додатковому обладнані, та т.п.; 

 
5.1.5 незначні пошкодження скла та/або пошкодження лакофарбованого 

покриття, які не вплинули на функціональні властивості транспортного 
засобу та мають накопичувальний характер (поверхневі подряпини, 
сколи); 

 
5.1.6 коротке замикання електропроводки та електрообладнання, спричинене 

порушенням умов технічної експлуатації застрахованого транспортного 
засобу; 

 
5.1.7 пошкодження, що виникли внаслідок зміни конструкції застрахованого 

транспортного засобу (наприклад тюнінг) або установки невідповідних 
(нештатних) деталей чи обладнання, на яке немає допуску виробника 
або відповідних органів; 
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5.1.8 пошкодження, що виникли внаслідок порушення правил технічної 

експлуатації, як то експлуатація застрахованого транспортного засобу у 
заздалегідь відомому Страхувальнику технічно несправному стані; 
завантаження, вивантаження, перевезення або зберігання 
вогненебезпечних, легкозаймистих, вибухонебезпечних речовин та 
предметів у непристосованих для цього транспортних засобах; 
буксирування або перевезення вантажу чи пасажирів більше норм, 
встановлених заводом-виробником та вказаних в технічних 
характеристиках застрахованого транспортного засобу; використання 
застрахованого транспортного засобу не за призначенням, тощо; 

 
5.1.9 пошкодження, що виникли внаслідок порушення правил пожежної 

безпеки, як то: під час ремонту та обробки теплом, вогнем чи іншого 
термічного впливу на застрахований транспортний засіб (сушка, 
зварювання, гаряча обробка тощо), недбалого використання вогню під 
час паління в салоні/кабіні/кузові застрахованого транспортного засобу, 
тощо;  

 
5.1.10 пошкодження, що виникли внаслідок дії вантажу та/або тварин та/або 

птахів, що знаходилися в салоні/кабіні/кузові застрахованого 
транспортного засобу, а також пошкодження, що виникли внаслідок дії 
тварин та/або птахів, що належать Страхувальнику або його 
представнику;   

 
5.1.11 пошкодження, що виникли внаслідок порушення Страхувальником або 

його Довіреною особою Правил дорожнього руху України, а саме: 
перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше ніж на 30 
км/год.; проїзд на заборонений сигнал світлофора або жест 
регулювальника; в’їзд на залізничний переїзд при закритому 
шлагбаумі; виїзд на смугу зустрічного руху в місцях, де такий виїзд 
заборонено; рух заднім ходом на перехрестях, недодержання вимог 
дорожніх знаків, що забороняють рух транспортних засобів, крім 
випадків, коли таке порушення викликане необхідністю уникнути 
зіткнення; 

 
5.1.12 пошкодження, що виникли внаслідок непідкорення водія 

застрахованого транспортного засобу представникам влади (втеча з 
місця ДТП чи злочину, переслідування робітниками ДАІ тощо); 

 
5.1.13 пошкодження, що виникли внаслідок керування застрахованим 

транспортним засобом:  
 

− особою, що не має посвідчення водія відповідної категорії; 
 
− особою, що не має законних підстав для керування застрахованим 

транспортним засобом; 
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− особою, що не вказана в Договорі страхування як особа, що 
допущена до керування застрахованим трансопртним засобом; 

 
5.1.14 пошкодження, що виникли внаслідок керування застрахованим 

транспортним засобом особами, які під час настання страхового 
випадку, знаходились в стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп’яніння, або під дією препаратів, що знижують швидкість 
реакції та увагу, в тому числі таких, застосування яких протипоказано 
під час керування транспортними засобами; 

 
5.1.15 пошкодження, що виникли внаслідок перевезення застрахованого 

транспортного засобу будь-яким видом транспорту, у тому числі під час 
його навантаження/вивантаження, крім випадків транспортування 
застрахованого транспортного засобу, що не має можливості 
пересуватись своїм ходом шляхами загального користування внаслідок 
технічних несправностей або пошкоджень, спеціально призначеним 
для таких цілей транспортним засобом; буксирування застрахованим 
транспортним засобом іншого транспортного засобу з порушенням 
вимог діючих Правил дорожнього руху та/або інструкцій, нормативів, 
допусків заводу-виробника; буксирування застрахованного 
транспортного засобу, що не має можливості самостійно пересуватись 
шляхами загального користування внаслідок технічних несправностей 
або пошкоджень, з порушенням вимог діючих Правил дорожнього руху 
та/або інструкцій, нормативів, допусків завода-виробника; 

 
5.1.16 пошкодження, що виникли після передачі застрахованого 

транспортного засобу в оренду або інше володіння або користування 
іншими особами без попереднього письмового погодження зі 
Страховиком; 

 
5.1.17 пошкодження, що виникли внаслідок надання застрахованого 

транспортного засобу представникам органів правопорядку, швидкої 
допомоги або інших офіційних органів для виконання останніми 
невідкладних службових обов’язків; 

 
5.1.18 пошкодження, що виникли внаслідок використання вибухових 

пристроїв та вогнепальної зброї; 
 
5.1.19 пошкодження, що виникли внаслідок експлуатації застрахованого 

транспортного засобу для перевезення пасажирів та/або вантажу на 
комерційній основі (таксі, маршрутне таксі тощо); 

 
5.1.20 пошкодження, що були спричинені застрахованому транспортному 

засобу, який був ввезений на територію України нелегально; 
 
5.1.21 пошкодження, що виникли внаслідок участі застрахованого 

транспортного засобу у змаганнях на швидкість, ралі, авто-шоу. 
швидкісних пробних пробігах та випробуваннях на міцність;  
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5.1.22 пошкодження, що виникли внаслідок використання застрахованого 

транспортного засобу для навчальної їзди; 
 
5.1.23 пошкодження, що виникли в транспортному засобі, що не пройшов на 

момент настання страхового випадку черговий державний техогляд; 
 
5.1.24 викрадення номерних знаків застрахованого транспортного засобу; 
 
5.1.25 знищення (пошкодження) додаткового обладнання, яке встановлено на 

застрахованому транспортному засобі, але не входить в комплектацію 
базової моделі згідно з документацією заводу-виробника чи його 
офіційного дилера, якщо страхування цього додаткового обладнання не 
було окремо обумовлено в Договорі страхування; 

 
5.1.26 пошкодження що мали місце у застрахованому транспортному засобі на 

момент настання страхового випадку; 
 

5.1.27 пошкодження, що виникли внаслідок експлуатації застрахованого 
транспортного засобу поза межами місця дії Договору страхування, 
передбаченого Договором страхування. 

 
5.2 Страховик не несе відповідальності та до суми страхового відшкодування не 

включає наступні збитки та витрати: 
 
5.2.1 непрямі збитки та витрати, викликані страховим випадком (моральна 

шкода, втрачений дохід, простій, перерва в виробництві, штрафи, 
втрачена вигода та інше); 

 
5.2.2 збитки, завдані життю та здоров′ю водія та пасажирів застрахованого 

транспортного засобу, а також збитки, пов’язані з цивільною 
відповідальністю перед третіми особами Страхувальника 
(Вигодонабувача, представника Страхувальника) за заподіяння шкоди; 

 
5.2.3 за забруднення та зараження навколишнього середовища. 
 

5.3 Якщо це передбачено Договором страхування, Страховик не несе відповідальності 
та до суми страхового відшкодування не включає наступні збитки та витрати: 
 

5.3.1 втрата товарного виду, а також втрата товарної вартості застрахованого 
транспортного засобу; 

 
5.3.2 витрати на проведення заміни (замість ремонту) частин, агрегатів, 

вузлів, деталей застрахованого транспортного засобу, здійснені 
внаслідок відсутності на підприємстві, що здійснює відновлювальний 
ремонт застрахованого транспортного засобу, необхідних запчастин 
для ремонту такого транспортного засобу; 
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5.3.3 витрати по відновленню художнього оформлення - малюнків, наклейок 
й т.ін., а також витрати на пофарбування усього застрахованого 
транспортного засобу, коли пофарбування потребують лише окремі 
частини/деталі такого транспортного засобу, крім випадків, коли 
проведення такого пофарбування передбачається вимогами заводу-
виробника такого транспортного засобу або експертним висновком за 
результатами огляду пошкодженого транспортного засобу, здійсненого  
на підставі чинного законодавства України; 

 
5.3.4 збитки, спричинені викраденням, пошкодженням чи знищенням майна, 

багажу, у тому числі посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію 
застрахованого транспортного засобу, цінних паперів та документів  
Страхувальника/водія/пасажирів, що знаходились в застрахованом 
транспортному засобі під час страхового випадку;  

 
5.3.5 витрати на відповідальне збереження пошкодженого застрахованого 

транспортного засобу без попереднього письмового погодження зі 
Страховиком; 

 
5.3.6 витрати на паливно-мастильні, миючі, фільтруючі матеріали, заправні 

технологічні рідини і гази, гальмівні колодки, крім випадків, коли 
заміна вказаних матеріалів викликана технологією ремонту 
пошкоджень, що є результатом страхового випадку; 

 
5.3.7 не викликані настанням страхового випадку витрати на діагностику, 

ремонт і технічне обслуговування транспортного засобу, які повинні 
бути відшкодовані за гарантійними забов’язаннями виробника чи 
продавця. 

 
5.4    Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, не визнаються страховими 

випадками та не підлягають відшкодуванню збитки, заподіяні внаслідок: 
 
5.4.1    дії ядерних  ризиків. 
Страховик не несе відповідальності за збитки, пов’язані з ядерною енергетикою 
стосовно: 
 

− будь-якого транспортного засобу, що використовується на/поряд з  
атомними електростанціями, ядерними реакторами, поряд з будівлями 
реакторів, станками та обладнанням в таких будівлях, розташованими 
на будь-якому іншому об’єкті, відмінному від атомної електростанції; 

 
− будь-якого транспортного засобу, що використовується поряд з будь-

яким об’єктом, який застосовується або застосовувався для 
виробництва атомної енергії або для використання чи зберігання 
ядерних матеріалів; 
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− будь-якого транспортного засобу, що використовується для  поставки 
товарів і послуг на будь-який із об’єктів, зазначених вище в даному 
виключенні; 

 
− будь-якого транспортного засобу, що використовується в зоні 

підвищеної радіоактивності або в районі перебування будь-якої 
ядерної установки; 

 
− будь-якого транспортного засобу, що використовується для 

виробництва, використання, навантаження/розвантаження, 
перевезення або зберігання ядерних матеріалів. 

 
5.4.2    дії ризиків радіоактивного зараження. 
Страховик не несе відповідальності за збитки або витрати, які прямо чи побічно 
пов’язані, витікають, або викликані: 

 
− іонізуючим випромінюванням або радіоактивним забрудненням, що 

виходить від будь-якого ядерного палива або ядерних відходів або в 
результаті згорання  ядерного палива; 

 
− радіоактивністю, токсичністю, вибухонебезпекою або іншими 

небезпечними чи забруднюючими властивостями будь-якої ядерної 
установки, реактора або іншого ядерного агрегату чи його частин; 

 
− будь-якою зброєю, що використовує реакцію атомного або ядерного 

розпаду та/або синтезу або інші подібні реакції або радіоактивні сили 
чи речовини. 

 
  

5.4.3    дії військових та пов’язаних з ними ризиків. 
Страховик не відшкодовує збитки та/або витрати, що прямо чи побічно викликані, 
відбулися через/або внаслідок війни, вторгнення, дій зовнішніх ворогів, 
військових дій, військових навчань або військових операцій (незалежно від того 
оголошено про війну чи ні), громадянської війни, заколоту, громадянського 
хвилювання, що набувають масштабів народного повстання, бунту, революції, 
страйку, локауту, військового повстання або заколоту, бунту, революції, дії 
військової або узурпованої влади, закону військового часу або грабежу або 
крадіжки, пов’язаної з введенням закону військового часу, а також конфіскації, 
націоналізації, реквізиції, зруйнування або шкоди, заподіяної майну будь-якою 
урядовою, громадською або місцевою владою або за її наказом, або ж будь-якої дії 
або умови, характерної для будь-чого зазначеного вище. 
 
Дане страхування також не поширюється на витрати або збитки, що прямо чи 
побічно викликані, відбулися через/або внаслідок дії будь-якої особи або групи 
осіб, які діють від імені або у зв’язку з будь-якою організацією, метою якої є 
повалення або впливання де-юре або де-факто на вищі державні органи шляхом 
терористичних або інших насильницьких заходів. 
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5.4.4   дії ризиків тероризму. 
Страховик не відшкодовує збитки або витрати будь-якого роду, що прямо чи 
побічно викликані, є наслідком або відбулися у зв’язку з будь-яким терористичним 
актом не залежно від будь-якої іншої причини або подій, що відбулися одночасно 
або в будь-якій іншій черговості зі збитком. 
 
Для розуміння даного виключення «Терористичний акт» -  застосування  зброї,  
вчинення вибуху,  підпалу чи інших дій,  які створювали небезпеку для життя чи  
здоров'я  людини  або  заподіяння  значної  майнової  шкоди чи настання інших 
тяжких наслідків,  якщо такі  дії  були  вчинені  з метою   порушення   громадської  
безпеки,  залякування  населення, провокації воєнного конфлікту,  міжнародного  
ускладнення,  або  з метою  впливу  на  прийняття рішень чи вчинення або 
невчинення дій органами державної влади  чи  органами  місцевого  
самоврядування, службовими особами цих органів,  об'єднаннями громадян, 
юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних 
політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста),  а також погроза 
вчинення зазначених дій з тією самою метою. 
 
Дане виключення поширюється на збиток та/або витрати будь-якого походження, 
що прямо чи побічно викликані, є наслідком або відбулися у зв’язку з будь-якою 
дією взяття під контроль, запобігання, стримування або будь-якою іншою дією, 
пов’язаною з будь-яким терористичним актом. 

 
         5.5    Договором страхування можуть передбачатися інші виключення із страхових 
випадків та обмеження страхування, які не суперечать чинному законодавству України. 
 

6 .   Строк та місце дії Договору страхування 
 

6.1 Договір страхування може бути укладено на будь-який строк за домовленістю 
Сторін. 

 
6.2 Конкретні дати початку та закінчення дії Договору страхування визначаються за 

домовленістю між Страхувальником і Страховиком у відповідності з пунктом 6.1 цих Правил і 
відображаються в Договорі страхування. 

 
6.3 Місце дії Договору страхування - це територія, визначена в Договорі страхування, 

на яку розповсюджується дія такого Договору. 
  

7.    Порядок укладення Договору страхування 

7.1 Страхування здійснюється на підставі Договору страхування, укладеного між 
Страховиком і Страхувальником. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає 
Страховику письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє 
про свій намір укласти Договір страхування. 

 
7.2 При укладанні Договору страхуваня Страховик має право запросити у 

Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором 
(аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки страхового ризику. 
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Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, наданих Страховику під 
час укладання та протягом дії Договору страхування. 
 

7.3 При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний надати 
інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки 
страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику. Істотними 
визнаються у всякому разі обставини, безперечно узгоджені Страховиком у стандартній формі 
Договору страхування або в його письмовому запиті (заяві на страхування).   
 

7.4 Під час дії Договору страхування Страхувальник повинен у встановлені в Договорі 
строки інформувати Страховика про будь-які істотні зміни обставин, наданих під час 
підписання Договору, що стали йому відомі в період дії Договору страхування, якщо ці зміни 
можуть суттєво вплинути на збільшення страхового ризику, для вирішення питання про дію 
Договору страхування на нових умовах чи про припинення дії Договору. Невиконання цієї 
умови може тягнути за собою наслідки, передбачені підпунктом 8.3.2 цих Правил, якщо інше не 
зазначено в Договорі страхування. 

 
7.5 Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.  
 

7.6 Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право 
вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а страхувальник-нерезидент — у іноземній 
вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним 
законодавством України, з урахуванням положень частини четвертої цієї статті при укладанні 
договорів страхування життя. 
 

7.7 При сплаті Страхувальником страхової премії частинами, Договором страхування 
може бути передбачено, що, якщо страховий випадок настав до сплати Страхувальником 
страхової премії у повному обсязі, Страховик має право утримати несплачені страхові платежі із 
суми страхового відшкодування, що належить до сплати. 
 

7.8 Конкретні строки і порядок сплати страхових платежів вказуються в Договорі 
страхування. 

 
7.9 Факт укладання Договору страхування може посвідчуватися видачею страховим 

Свідоцтвом (Полісом, Сертифікатом), що є формою Договору страхування. У випадку втрати 
Страхувальником під час дії Договору страхування йому видається (на підставі письмової заяви 
Страхувальника) дублікат страхового Свідоцтва (Полісу, Сертифікату). Після видачі дублікату 
втрачене страхове Свідоцтво (Поліс, Сертифікат) вважається недійсним і виплати страхового 
відшкодування за ним не здійснюються. 

 
7.10 Якщо це передбачено Договором страхування, за бажанням Страхувальника 

Договір страхування може бути переукладений на інший транспортний засіб. При цьому 
страховий платіж розраховується виходячи з характеристик такого транспортного засобу з 
урахуванням невикористаної частини платежу за попереднім Договором страхування без 
урахування нормативних витрат на ведення справи, зазначених у Додатку № 1 до цих Правил. 
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7.11 При поновленні на новий строк Договору страхування після його закінчення 
Страховик, за підсумками попереднього полісного року, може застосувати підвищуючий або 
понижуючий коефіцієнти, вказані в Додатку № 1 до цих Правил, у зв’язку із збитковістю або 
навпаки із беззбитковістю попереднього Договору страхування. 
 

7.12 До умов укладеного на підставі цих Правил Договору страхування можуть бути 
внесені зміни та доповнення. 

 
7.13 Якщо інше не обумовлено Договором страхування, всі зміни та доповнення до 

умов Договору страхування вносяться за домовленістю Сторін на підставі письмової заяви 
однієї із Сторін протягом строку, вказаного в Договорі страхування. Такі зміни та доповнення 
до умов Договору страхування оформлюються Додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною 
Договору страхування, по одному екземпляру для кожної з Сторін, що мають однакову 
юридичну силу і вступають в силу з моменту підписання та діють протягом строку дії 
зазначеного Договору страхування, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування або в 
Додатковій угоді. До отримання оригіналів факсимільні копії Додаткових угод, підписані 
Сторонами та скріплені печатками Сторін, мають силу оригіналів.  
 

7.14 Якщо одна із Сторін не згодна на внесення змін та доповнень до умов Договору 
страхування, протягом строку, вказаного в Договорі страхування вирішується питання про дію 
Договору страхування на попередніх умовах або про припинення дії Договору. При цьому, у 
випадку прийняття Сторонами рішення про припинення дії Договору, Страховик повертає 
Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з 
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового 
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором 
страхування. 
 

8.  Права та обов’язки Сторін 

8.1 Страховик зобов’язаний:  
 

8.1.1 ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 
 
8.1.2 протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 
своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування 
Страхувальнику; 

 
8.1.3 при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату 

страхового відшкодування у передбачений Договором строк. Страховик несе 
майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати 
(страхового відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, 
пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом;  

 
8.1.4 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 

випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами 
Договору;  
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8.1.5 за заявою Страхувальника, у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий 
ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування; 

 
8.1.6 не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, 

крім випадків, встановлених законом. 
 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 
Страховика. 

 
8.2 Страхувальник зобов’язаний: 

 
8.2.1 своєчасно вносити страхові платежі; 
 
8.2.2 при укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі 

відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, 
і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;  

 
8.2.3 при укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні 

договори страхування щодо цього предмета Договору; 
 

8.2.4 вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 
настання страхового випадку;  

 
8.2.5 повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений 

умовами страхування; 
  

А також у випадках, зазначених нижче, якщо це передбачено в Договорі страхування, 
Страхувальник  зобовязаний: 
 

8.2.6 ознайомити осіб, допущених до керування застрахованим транспортним засобом у 
встановленому законом порядку, з умовами Договору страхування та цих Правил; 

 
8.2.7 ставитись до застрахованого транспортного засобу так, як ніби він не є 

застрахованим, ніяким чином не збільшувати наслідків страхового випадку; 
 

8.2.8 протягом строку, зазначеного в Договорі страхування, надати Страховику або його 
представнику для огляду відновлений після настання страхового випадку 
транспортний засіб з метою підтвердження усунення наслідків такого страхового 
випадку. У разі невиконання цього обов’язку Страховиик має право відмовити у 
страховій виплаті або у виплаті страхового відшкодування, якщо 
Страхувальником в подальшому буде заявлено пошкодження тих самих чи 
аналогічних вузлів та деталей застрахованого транспортного засобу; 

 
8.2.9 у випадку, якщо за Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил в 

перелік страхових ризиків входять ризики за пунктами 4.3.6 та 4.3.7 цих Правил, 
використовувати (вмикати) протиугінний пристрій при будь-якому, навіть 
короткостроковому залишенні застрахованого транспортного засобу; 

 
8.2.10 дотримуватись умов експлуатації, збереження та обслуговування застрахованого 
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транспортного засобу відповідно до вимог виробника та діючих норм, правил та 
інструкцій; 

 
8.2.11 повернути Страховику страхове відшкодування (або відповідну його частину) 

якщо протягом встановленого законом строку позовної давності будуть 
встановлені обставини, які, згідно з умовами Договору страхування та/або цих 
Правил, та відповідно до чинного законодавства України позбавляють 
Страхувальника та/або Вигодонабувача права на отримання страхового 
відшкодування (або його частини).       

 
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 

Страхувальника. 
 
8.3 Страховик має право: 

 
8.3.1 при укладанні Договору страхування за необхідності запитувати документи та 

інформацію, які стосуються транспортного засобу, щодо якого укладається 
Договір страхування, а також перевіряти надану Страхувальнику інформацію та 
документи стосовно предмету Договору страхування; 

 
8.3.2 при невиконанні Страхувальником обов’язку повідомлення про збільшення 

страхового ризику (згідно з пунктом 7.4 та підпунктом 8.2.2 цих Правил) вимагати 
дострокового розірвання Договору страхування й відшкодування збитків, завданих 
таким розірванням Договору, або призупинити дію Договору страхування з 
встановленням Страхувальнику часу для усунення ним обставин, що призвели до 
збільшення страхового ризику, а якщо такі обставини були виявлені після 
настання страхового випадку – відмовити у виплаті страхового відшкодування, 
якщо інше не обумовлено Договором страхування; 

 
8.3.3 при повідомленні про обставини, що тягнуть збільшення страхового ризику, 

вимагати зміни умов Договору страхування або сплати додаткового страхового 
внеску пропорційно збільшенню ризику. Якщо Страхувальник заперечує проти 
зміни умов Договору страхування або доплати страхового внеску, Страховик має 
право вимагати розірвання Договору в порядку, передбаченому п.7.14 цих Правил; 

 
8.3.4 при настанні страхового випадку давати інструкції, спрямовані на зменшення 

збитків, що є обов’язковими для Страхувальника; 
 

8.3.5 запитувати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту, 
причин та обставин настання страхового випадку і визначення розміру збитків, 
включаючи відомості, що становлять комерційну таємницю; 

 
8.3.6 провести експертизу з метою визнання наявності страхового випадку і розміру 

збитку, завданого у зв’язку із настанням такого випадку; 
 

8.3.7 у випадку необхідності самостійно з’ясовувати факт, причини та обставини 
страхового випадку, робити запити про відомості, пов’язані із страховим 
випадком, до компетентних органів, банків та інших підприємств, установ та 



Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) №6  
 

АТЗТ «СК «Азов» 
 

22 

організацій, що володіють або мають володіти документами та/або інформацією 
про обставини страхової події; 

 
8.3.8 проводити розслідування стосовно факту, причин та обставин страхового випадку,   

розміру збитку; брати участь у заходах щодо зменшення розміру завданого збитку; 
 

8.3.9 при наявності сумнівів щодо розміру збитку та/або щодо майнового інтересу 
Вигодонабувача та/або щодо підстав для виплати страхового відшкодування 
відстрочити її до отримання підтвердження цих підстав та/або вірності такого 
розрахунку та/або наявності такого майнового інтересу Вигодонабувача, але не 
більше, ніж на 90 (дев’яносто) робочих днів. Про таку відстрочку Страхувальник 
має бути повідомлений Страховиком протягом 7 календарних днів з дня 
прийняття відповідного рішення з викладенням обґрунтованих причин відмови; 

 
8.3.10 після виплати страхового відшкодування здійснити право зворотньої вимоги 

(регресу) до особи, відповідальної за заподіяні Страхувальнику (Вигодонабувачу) 
збитки; 

 
8.3.11 вимагати повернення виплаченої суми страхового відшкодування або відповідної 

її частини, якщо Страхувальник (Вигодонабувач) не виконав усіх необхідних 
формальностей та/або відмовився від свого права вимоги до особи, відповідальної 
за збитки, відшкодовані Страховиком, або якщо здійснення цього права стало 
неможливим з вини Страхувальника (Вигодонабувача); 

 
8.3.12 під час дії всього строку позовної давності, передбаченого законом України, 

вимагати повернення виплаченого страхового відшкодування, якщо на те 
виникнуть обґрунтовані підстави, передбачені законом України, умовами цих 
Правил чи Договору страхування; 

 
8.3.13 ініціювати внесення змін та доповнень до Договору страхування, а також 

дострокове припинення дії Договору страхування в порядку, передбаченому 
Договором страхування та цими Правилами; 

 
8.3.14 відмовити у виплаті страхового відшкодування у відповідності з умовами 

Договору страхування, цими Правилами та законом України. 
 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права Страховика. 
 
8.4         Страхувальник має право: 

 
8.4.1 отримати страхове відшкодування при настанні страхової події, на випадок якої 

здійснювалось страхування, у відповідності з умовами Договору страхування та 
цими Правилами; 

 
8.4.2 ініціювати внесення змін та доповнень до Договору страхування у порядку, 

передбаченому цими Правилами та Договором страхування; 
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8.4.3 при укладанні Договору страхування призначити Вигодонабувачів (юридичних 
осіб або дієздатних фізичних осіб) для отримання страхового відшкодування, а 
також змінювати їх до настання страхового випадку; 

 
8.4.4 ініціювати дострокове припинення дії Договору страхування в порядку, 

передбаченому цими Правилами та Договором страхування; 
 

8.4.5 отримати дублікат Договору страхування у випадку його втрати. З моменту видачі 
дубліката загублений примірник Договору страхування вважається недійсним; 

 
8.4.6 отримати письмове повідомлення у разі прийняття Страховиком рішення про 

відмову у виплаті страхового відшкодування. 
 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права 
Страхувальника. 

 
8.5 Права та обов’язки Страхувальника за Договором страхування не можуть бути 

передані будь-кому без письмової згоди на це Страховика. 
 
8.6 Сторони звільняються від відповідальності при настанні форс-мажорних 

обставин. 
 

9. Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку 
 

9.1      У випадку настання страхового випадку Страхувальник, якщо інше не передбачено 
Договором страхування, зобов’язаний: 

 
9.1.1 вжити всіх можливих заходів щодо надання допомоги потерпілим та 

зменшення розміру збитків. У разі дорожньо-транспортної пригоди 
діяти відповідно до Правил дорожнього руху; 

 
9.1.2 негайно повідомити та викликати на місце події представників 

компетентних органів (МВС, МНС відомчих аварійних служб тощо 
(відповідно до характеру події), дочекатися та отримати від них 
документи (довідку, протокол тощо), що підтверджують факт настання, 
час та обставини події. До приїзду зазначених представників не 
змінювати картину події, за винятком дій по порятунку людей, тварин, 
майна чи запобіганню надзвичайним ситуаціям. У разі неприбуття 
зазначених представників на місце події, звернутися до 
територіального відділення органу, який сповіщався про подію, для 
отримання довідки, що підтверджує факт та час звернення. Договором 
страхування можуть бути передбачені випадки-виключення, коли 
Страхувальник та/або Вигодонабувач не зобов’язані заявляти про 
подію в компетентні органи, як то настання страхового випадку за 
ризиком, зазначеним у пункті 4.3.3 цих Правил. 
У випадку, коли подія, яка може бути кваліфікована як страхова, 
підпадає під дію такого виключення, зазначеного в Договорі 
страхування, Страхувальник повинен діяти у відповідності до пункту 
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9.1.9 цих Правил. Проте, якщо мали місце інші пошкодження 
застрахованого транспортного засобу крім таких, що підпадають під 
зазначені в Договорі страхування виключення, Страхувальник повинен 
негайно заявити про таку подію у відповідні компетентні органи; 

 
9.1.3 у разі незаконного заволодіння застрахованим транспортним засобом, 

його складовими частинами та обладнанням, а також у разі інших 
протиправних дій третіх осіб звернутися з письмовою заявою до 
територіального органу МВС та отримати довідку; 

 
9.1.4 вжити всіх необхідних та можливих заходів щодо встановлення та 

документальної фіксації реквізитів третіх осіб, які можуть бути визнані 
винними у настанні страхового випадку, а також щодо збереження та 
здійснення права зворотньої вимоги (регресу) Страховика до особи, 
винної у настанні страхового випадку; 

 
9.1.5 повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом 

строку, вказаного в Договорі страхування, будь-яким з найшвидших 
засобів. При цьому Страхувальник повинен сповістити стисло 
обставини події та характер збитку (час, місце, причини події, характер 
та очікуваний розмір збитку, ймовірний винуватець події); 

 
9.1.6 при дорожньо-транспортній пригоді зробити медичне обстеження на 

предмет сп’яніння (у передбачених законодавством України випадках); 
 
9.1.7 без письмової згоди Страховика не робити заяв, не визнавати повністю 

чи частково свою відповідальність, крім випадків, передбачених 
чинним законодавством України, а також не приймати пропозицій 
щодо відшкодування завданих збитків;  

 
9.1.8 протягом строку, вказаного в Договорі страхування, надати Страховику 

письмове повідомлення про настання страхового випадку; 
 
9.1.9 надати Страховику або його представнику пошкоджений транспортний 

засіб (його частини та/або деталі) для фотографування та складання 
акту огляду;  

 
9.1.10 узгодити із Страховиком подальші дії стосовно врегулювання цього 

випадку. При цьому надання Страхувальнику та/або Вигодонабувачу з 
боку Страховика або його представника інструкції щодо цього випадку 
не є підставою для визнання цього випадку страховою подією; 

 
9.1.11 зберігати пошкоджений транспортний засіб у тому вигляді, в якому він 

залишився після страхового випадку та не проводити ніяких змін, що 
не мотивовані необхідністю забезпечення безпеки руху, зменшення 
розміру збитку або допомоги потерпілим, та не проводити ремонт без 
попереднього письмового узгодження із Страховиком; 
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9.1.12 на вимогу Страховика надати йому або його представнику можливість 
здійснити автотоварознавчу експертизу застрахованого транспортного 
засобу; 

 
9.1.13 на вимогу Страховика надати йому або його представнику можливість 

провести розслідування обставин страхової події, надати їм докладну та 
достовірну інформацію (в тому числі таку, яка являє собою комерційну 
таємницю), що стосується страхового випадку; 

 
9.1.14 надати Страховику усі необхідні належним чином оформлені 

документи, передбачені розділом 10 цих Правил та Договором 
страхування, для встановлення причин, обставин, наслідків страхового 
випадку та розміру спричиненого збитку; 

 
9.1.15 письмово узгодити із Страховиком вибір ремонтного підприємства, 

якщо Договором страхування передбачено, що розрахунок збитку буде 
проводитись на підставі калькуляцій, рахунків, кошторисів, актів 
виконаних робіт такого підприємства. В іншому разі Страховик має 
право на свій розсуд розрахувати розмір збитку на підставі середніх 
ринкових цін на запасні частини, матеріали та ремонтні роботи; 

 
9.1.16 у випадку незаконного заволодіння застрахованим транспортним 

засобом протягом часу, встановленого в Договорі страхування, 
передати Страховику або його представнику повні комплекти 
оригінальних (заводських) ключів разом з заводськими дублікатами 
ключів та пультів управління, карток та інших активних та пасивних 
активаторів до транспортного засобу та до всіх засобів проти 
викрадення, або довідку про їх вилучення органами МВС.   

 
9.2 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, з метою визначення факту, 

причини та обставин страхового випадку та розміру понесеного збитку Страхувальник має 
право призначити експерта на власний розсуд за умови попереднього письмового узгодження 
його із Страховиком. 
 

10. Перелік документів, що підтверджують настання 
страхового випадку та розмір збитків 

 
10.1      Якщо інше не передбачено Договором страхування, для прийняття рішення про 

визнання або невизнання події страховим випадком, та розрахунку суми страхового 
відшкодування, Страхувальник або Вигодонабувач повинні надати Страховику письмове 
повідомлення про настання страхового випадку, письмову заяву на виплату страхового 
відшкодування та документи:  

 
10.1.1 що підтверджують факт і причини настання страхового випадку 

(довідки, акти відповідних компетентних органів тощо); 
 
10.1.2 що підтверджують розмір понесених збитків, якщо це передбачено 

умовами Договору страхування; 



Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) №6  
 

АТЗТ «СК «Азов» 
 

26 

 
10.1.3 реєстраційні документи на застрахований транспортний засіб; 

 
10.1.4 що підтверджують майновий інтерес особи у застрахованому 

транспортному засобі; 
 
10.1.5 що ідентифікують особу, що керувала транспортним засобом під час 

настання страхового випадку та підтверджують її право управляти 
застрахованим транспортним засобом; 

 
10.1.6 що ідентифікують особу, яка має отримати страхове відшкодування. 
 

Конкретний перелік документів, що повинні бути надані Страхувальником та/або 
Вигодонабувачем для підтвердження факту, причин, обставин настання страхового випадку та 
розміру збитку, а також для прийняття рішення про визнання або невизнання події страховим 
випадком та розрахунку суми страхового відшкодування, зазначається в Договорі страхування 
виходячи з умов страхування та характеру страхового випадку. 
 

10.2 Якщо інше не передбачено Договором страхування, документами, що 
підтверджують розмір понесених внаслідок страхового випадку збитків є: 

 
10.2.1 документи, складені спеціалізованими станціями технічного 

обслуговування на ім’я Страхувальника або Вигодонабувача, що 
підтверджують необхідні витрати на ремонт застрахованого  
транспортного засобу та додаткового обладнання – кошторис 
ремонтних робіт, рахунки-фактури, наряди-замовлення, акти 
виконаних робіт та т.ін.; 

 
10.2.2 звіти про оцінку вартості відновлювального ремонту (розміру 

матеріального збитку), що був спричинений власнику застрахованого 
транспортного засобу, складеного спеціалізованою організаціею. Вибір 
такої організації здійснюється Страховиком. В іншому випадку, 
Страхувальник, після попереднього письмового погодження із 
Страховиком, може самостійно вибрати таку спеціалізовану 
організацію. Проведення експертної оцінки є обов’язковим при 
наявності обставин, що дають можливість Страховику після виплати 
страхового відшкодування скористатись правом зворотньої вимоги до 
особи, винної або відповідальної за настання страхового випадку, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 

 
Виходячи з об’єктивних обставин випадку та умов Договору страхування Страховик 

визначає перелік документів, що підтверджують розмір збитків, на підставі яких буде 
здійснюватись розрахунок та виплата страхового віжшкодування. 

 
10.3   Із врахуванням умов конкретного Договору страхування та обставин конкретного 

страхового випадку, Страховик має право вимагати, а Страхувальник повинен надати оригінали 
або належним чином засвідчені копії інших документів, що підтверджують факт та обставини 
настання страхового випадку, а також розмір збитків. 
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10.4   Страховик має право скоротити викладений у пункті 10.1 цих Правил перелік 

документів або вимагати у Страхувальника додаткові документи, якщо з урахуванням 
конкретних обставин їх відсутність робить неможливим встановлення факту настання 
страхового випадку і визначення розміру завданої шкоди. 

 
10.5 Ненадання таких документів, що підтверджують факт настання страхового 

випадку та обґрунтовують витрати на відшкодування, дає Страховику право відмовити у виплаті 
страхового відшкодування в частині збитку, не підтвердженій такими документами. 
 

10.6 Якщо інше не передбачено Договором страхування, якщо перелічені в Договорі 
страхування документи надані Страхувальником та/або Вигодонабувачем не в повному обсязі 
та/або не встановленої форми та/або оформлені з порушенням встановлених норм (відсутні 
номер, дата, штамп, є виправлення в тексті тощо) та/або містять суперечливі дані, прийняття 
рішення за таким випадком відстрочується до усунення таких порушень. При цьому Страховик 
направляє Страхувальнику та/або Вигодонабувачу письмову вимогу про усунення таких 
порушень в наданих документах протягом строку, зазначеного в Договорі страхування з дня 
отримання від Страхувальника та/або Вигодонабувача таких документів. Рішення за таким 
випадком приймається після надання Страхувальником та/або Вигодонабувачем оформлених 
належним чином документів в строк, передбачений Договором страхування. 
 

11. Порядок і умови здійснення страхових виплат 
 

11.1   Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику при настанні страхового 
випадку (випадків), передбаченого Договором страхування, лише після того, як будуть повністю 
встановлені факт, причинита та обставини страхового випадку та розмір збитку. 
 
          11.2  Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться 
Страховиком згідно з Договором страхування на підставі заяви Страхувальника (його 
правонаступника або третіх осіб визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного 
сертифіката), який складається Страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним 
комісаром) у формі, що визначається Страховиком. 
 

 11.3   Для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування Страхувальник або 
Вигодонабувач надає Страховику заяву на виплату страхового відшкодування та документи, 
визначені в Договорі страхування. На підставі наданих документів Страховик з’ясовує факт, 
причини та обставини страхового випадку та розмір збитку. У випадку виникнення спорів між 
Сторонами про факт, причини і розмір збитку кожна із Сторін має право вимагати проведення 
додаткової експертизи. 
 

 11.4    Страховик і Страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного 
комісара до розслідування обставин страхового випадку. Страховик не може відмовити 
Страхувальнику в проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного комісара  з усіма 
обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази та документи. 
 

11.5 Страхувальник (Вигодонабувач) має право на отримання страхового 
відшкодування тільки за умов сплати страхової премії за Договором страхування у 
встановлений в Договорі строк, якщо інше не передбачено Договором страхування. В цьому 
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випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування, днем сплати страхової премії або її 
страхових платежів вважається: 

 
- день сплати страхової премії в касу банку або день передачі страхової премії 

представнику Страховика - при оплаті страхової премії готівкою, що 
підтверджується видачею Страхувальнику відповідної квитанції; 

 
- день списання суми страхової премії з поточного рахунку при сплаті страхової 

премії в безготівковій формі, що підтверджується банківською випискою. 
 

11.6 Виплата страхового відшкодування здійснюється в строк, передбачений 
Договором страхування. 

 
11.7 Рішення про відмову в виплаті страхового відшкодування або про зменшення його 

розміру Страховик повідомляє Страхувальнику/Вигодонабувачу в письмовій формі з 
мотивованим обґрунтуванням причини відмови, в строки, вказані в Договорі страхування. 
 

11.8 Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил може бути 
передбачено, що страхове відшкодування може бути сплачено Страховиком: 
 

11.8.1 Страхувальнику або Вигодонабувачу – на підставі сплачених або 
несплачених Страхувальником або Вигодонабувачем рахунків СТО, за 
умов отримання попередньої письмової згоди на це Страховика; 

 
11.8.2 Страхувальнику або Вигодонабувачу – на підставі документів, які 

підтверджують розмір вартості відновлювального ремонту 
застрахованого транспортного засобу або матеріального збитку, 
завданого власнику застрахованого транспортного засобу, що 
обчислюються згідно з нормами чинного законодавства України; 

 
11.8.3 підприємствам та/або організаціям та/або фізичним особам - 

підприємцям, що приймають участь в організації та/або наданні послуг 
з транспортування пошкодженого транспортного засобу та/або з 
проведення автотоварознавчої оцінки та/або з постачання запасних 
частин, деталей та матеріалів для відновлення застрахованого 
транспортного засобу та/або з проведення відновлювального ремонту 
застрахованного транспортного засобу.  

 
11.9   Якщо це передбачено Договором страхування, при конструктивній загибелі 

застрахованого транспортного засобу виплата страхового відшкодування здійснюється одним з 
наступних способів: 
 

11.9.1 з урахуванням страхової суми по застрахованому транспортному 
засобу, встановленої в Договорі страхування, попередніх виплат 
страхового відшкодування за таким транспортним засобом, за 
вирахуванням встановленої в Договорі страхування франшизи та 
вартості залишків такого застрахованого транспортного засобу. При 
цьому застрахований транспортний засіб залишається у його власника; 
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11.9.2 з урахуванням страхової суми по застрахованому транспортному 

засобу, встановленої в Договорі страхування, попередніх виплат 
страхового відшкодування за таким транспортним засобом, за 
вирахуванням встановленої в Договорі страхування франшизи. При 
виплаті страхового відшкодування у зв’язку з конструктивною 
загибеллю, пошкоджений транспортний засіб приймається 
Страховиком тільки післе зняття його з обліку власником в органах 
реєстрації (митниця, ДАІ). Якщо застрахований транспортний засіб 
зареєстровано на території іншої держави, такий транспортний засіб 
може бути прийнятий Страховиком тільки після його реєстрації у 
відповідності до чинного законодавства України для його вільного 
використання на території України (митниця, ДАІ). Витрати, пов’язані 
із зняттям транспортного засобу з обліку та з оплатою усіх 
передбачених законодавством митних платежів та зборів Страховиком 
не відшкодовуються та сплачуються Страхувальником та/або  
Вигодонабувачем самостійно; 

 
11.9.3 з урахуванням страхової суми по застрахованому транспортному 

засобу, встановленої в Договорі страхування, попередніх виплат 
страхового відшкодування за таким транспортним засобом, за 
вирахуванням встановленої в Договорі страхування франшизи та 
вартості цього транспортного засобу, зазначеної в договорі купівлі-
продажу – у випадку прийняття власником цього транспортного засобу 
рішення про його продаж з попередньої письмової згоди Страховика та 
на погоджених з ним умовах; 

 
11.9.4 із розрахунку встановленого в Договорі страхування відсотку від 

страхової суми по застрахованому транспортному засобу, з 
урахуванням попередніх виплат страхового відшкодування за таким 
транспортним засобом, за вирахуванням встановленої в Договорі 
страхування франшизи - якщо при конструктивній загибелі цього 
транспортного засобу його власник, незважаючи на значні 
пошкодження, забажає залишити застрахований транспортний засіб у 
своєму розпорядженні. 

 
11.10 За цими Правилами, якщо інше не передбачено Договором страхування, при 

незаконному заволодінні застрахованим транспортним засобом та при повній загибелі 
застрахованого транспортного засобу виплата страхового відшкодування здійснюється з 
розрахунку страхової суми по такому транспортному засобу, встановленої в Договорі 
страхування, за вирахуванням встановленої в Договорі страхування франшизи та попередніх 
виплат страхового відшкодування по такому транспортному засобу за цим Договором 
страхування. Також, при повній загибелі застрахованого транспортного засобу з суми 
страхового відшкодування по такому страховому випадку може вираховуватись вартість 
залишків такого транспортного засобу, придатних для подальшого використання (якщо такі 
залишки є у наявності), якщо інше не передбачено Договором страхування. 
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11.11 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, то Страховик може зменшити 
суму страхового відшкодування, належну Страхувальнику/Вигодонабувачу, на суму 
заборгованості із страхової премії та/або на суму майбутніх страхових платежів страхової 
премії, належної Страховику. 
 

11.12 У випадку, якщо збитки, завдані в результаті настання страхової події були 
компенсовані Страхувальнику (Вигодонабувачу) третіми особами, Страховик відшкодовує лише 
різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за Договором страхування, та сумою, 
отриманою Страхувальником (Вигодонабувачем) від третіх осіб, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. При цьому, Страхувальник (Вигодонабувач) повинен сповістити 
Страховика про отримання ним будь-яких грошових відшкодувань від третіх осіб в строк 5 
робочих днів з дня отримання таких відшкодувань, якщо інше не передбачено в Договорі 
страхування. 
 

11.13 У випадку отримання відшкодування від третіх осіб або від інших страховиків 
щодо вже здійснених Страховиком страхових виплат Страхувальник (Вигодонабувач) повинен 
повернути Страховику отримане страхове відшкодування у розмірі різниці між отриманим 
страховим відшкодуванням та відшкодуванням, отриманим від третіх осіб чи від інших 
страховиків в строк протягом 5 робочих днів з дня отримання такого відшкодування від третіх 
осіб або від інших страховиків, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
 

11.14 У випадку, якщо, після виплати страхового відшкодування виникнуть додаткові 
обставини, що позбавляють Страхувальника (Вигодонабувача) права на отримання страхового 
відшкодування, або такі, що свідчать про необгрунтованість виплаченої Страхувальнику 
(Вигодонабувачу) суми, виплачене страхове відшкодування повинно бути повернуто 
Страховику в строк протягом 5 робочих днів з моменту пред’явлення Страховиком 
Страхувальнику (Вигодонабувачу) вимоги про таке повернення, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 
 

11.15 Після виплати страхового відшкодування Страхувальник (Вигодонабувач) 
повинен передати Страховику всі наявні у нього документи та докази, й виконати всі 
формальності, необхідні для здійснення Страховиком, до якого переходить, у межах сплаченого 
ним страхового відшкодування право вимоги (регресу), яке Страхувальник (Вигодонабувач) має 
до особи, відповідальної за завдані збитки. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився 
від свого права вимоги до особи, відповідальної за завдані збитки, або здійснення цього стане з 
його вини неможливим (пропуск строку на заявлення претензії до винних осіб тощо), Страховик 
у відповідному розмірі звільняється від зобов’язань виплатити страхове відшкодування, а у 
випадку, якщо така виплата вже здійснена, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний 
повернути Страховику отримане страхове відшкодування у строк протягом 10 робочих днів, а у 
разі прострочки – сплатити пеню у розмірі, передбаченому Договором страхування або законом. 

 
12. Строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні  

страхових виплат 
 

12.1 Якщо інше не обумовлено Договором страхування, протягом 30 (тридцяти) 
робочих днів з моменту надання Страхувальником відповідних відомостей і документів 
Страховик зобов’язаний прийняти одне з наступних рішень: 
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12.1.1 про визнання події страховим випадком та про виплату страхового 
відшкодування. В цьому випадку Страховик складає та затверджує 
страховий акт, з визнанням факту настання страхового випадку, а також із 
зазначенням суми та порядку виплати страхового відшкодування; 

 
12.1.2 про відмову у виплаті страхового відшкодування. В цьому випадку 

Страховик складає та затверджує страховий акт, із зазначенням причини 
відмови, з посиланням на відповідні норми закону та умови Договору 
страхування (або цих Правил) та письмово інформує Страхувальника 
(Вигодонабувача) про прийняте рішення із зазначенням причини такої 
відмови; 

 
12.1.3 про проведення додаткового страхового розслідування або про 

продовження страхового розслідування, якщо це передбачено Договором 
страхування. У цьому випадку Страховик письмово інформує 
Страхувальника (Вигодонабувача) про прийняття рішення щодо 
проведення додаткового розслідування або продовження страхового 
розслідування із зазначенням причини прийняття такого рішення. Крім 
того, таке рішення може містити вимоги до Страхувальника та/або 
Вигодонабувача надати необхідні відомості, якщо він їх має чи повинен 
мати, і відповідні підстави, згідно з якими Страховик вважає, що ці 
відомості є чи повинні бути у Страхувальника та/або Вигодонабувача. 
Також, у рішенні повинен зазначатися строк закінчення додаткового 
розслідування. 

 
12.2 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, виплата страхового 

відшкодування здійснюється на розрахунковий рахунок, вказаний Страхувальником  
(Вигодонабувачем), у строки, встановлені в Договорі страхування. 

 
12.3 До Страховика, який сплатив страхове відшкодування, у рамках виплаченої суми 

переходить право вимоги (регресу), яке Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи, 
відповідальної за завдані збитки. 

 
13. Причини відмови у страховій виплаті  

або виплаті страхового відшкодування 
 

13.1 Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат або страхового 
відшкодування є: 
 

13.1.1 навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір 
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена 
норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними 
громадянсбкого чи слухбового обов’язку, в стані необхідної оборони (без 
перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та 
ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь 
якої укладено Договір страхування, встановлюється відповідно до 
чинного законодавства України; 
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13.1.2 вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на 
користь якої укладений Договір страхування, умисного злочину, що 
призвів до страхового випадку; 

 
13.1.3 подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет 

Договору страхування або про факт настання страхового випадку; 
 
13.1.4 отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, 

винної у їх заподіянні;  
 

13.1.5 несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового 
випадку без поважних на це причин або створення Страховикові 
перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; 

 
13.1.6 несплата Страхувальником страхової премії у строки, узгоджені 

Договором страхування, якщо це передбачено умовами Договору 
страхування; 

 
13.1.7 якщо це передбачено умовами Договору страхування, невиконання або 

неналежне виконання Страхувальником зобов’язань, передбачених цими 
Особливими умовами та Договором страхування; 

 
13.1.8 відмова водія застрахованого транспортного засобу пройти медичне 

обстеження щодо знаходження в стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп’яніння, якщо це передбачено умовами Договору 
страхування; 

 
13.1.9 інші випадки, передбачені законом. 

 
Умовами Договору страхування можуть бути передбачатені інші підстави для відмови у 

здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону. 
 

13.2 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, у випадку, якщо Страхувальник 
(Вигодонабувач) не забезпечив Страховику право зворотньої вимоги до особи, винної у 
заподіянні збитку у повному обсязі або частково, Страховик має право на власний розсуд 
відмовитись від виплати страхового відшкодування частково або в повному обсязі.  

 
13.3 Якщо це передбачено умовами Договору страхування, Страховик має право 

частково або повністю відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник не 
виконав обов’язки, передбачені даними Правилами або Договором страхування. 

 
13.4 Відмову Страховика у страховій виплаті може бути оскаржено Страхувальником у 

судовому порядку. 
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14. Умови припинення Договору страхування 
 

14.1 Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а 
також у разі: 
 

14.1.1 закінчення строку дії; 
 
14.1.2 виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному 

обсязі; 
 
14.1.3 несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені 

Договором страхування строки. При цьому Договір вважається 
достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) 
страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика 
протягом 10-ти робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги 
Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами Договору; 

 
14.1.4 ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті 

Страхувальника-фізичної особи чи втрати ним дієздатності, крім 
випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 закону України «Про 
страхування»;  

 
14.1.5 ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством 

України; 
 
14.1.6 прийняття судового рішення про визнання Договору страхування 

недійсним; 
 
14.1.7 в інших випадках, передбачених законодавством України. 
 

14.2 Дію Договору страхування може бути достроково припинено на вимогу 
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 

 
14.3 Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона 

зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії 
Договору страхування, якщо інше ним не передбачено. 

 
14.4 У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою 

Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 
закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового 
відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника 
обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає 
Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.  
 

14.5 У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика 
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то 
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Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, 
з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового 
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, які були здійснені за цим Договором 
страхування. 
 

14.6 Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в 
безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. 
 

14.7 Згідно з підпунктом 14.1.6 цих Правил Договір страхування вважається недійсним 
з моменту його укладання у випадках, передбачених Цивільним кодексом України. Згідно з 
чинним законодавством України, Договір страхування визнається недійсним і не підлягає 
виконанню, також у разі: 
 

14.7.1 якщо його укладено після страхового випадку; 
 
14.7.2 якщо предметом Договору страхування є майно, що підлягає конфіскації 

на підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили. 
 

15.  Порядок вирішення спорів 
 

15.1 Всі суперечки і розбіжності, що можуть виникати у зв’язку з підписанням і дією 
Договору страхування, укладеного на підставі даних Правил, будуть вирішуватися шляхом 
переговорів між Сторонами. У випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, 
розбіжності будуть розглядатися у відповідному судовому органі України за місцем 
знаходження відповідача, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

 
15.2 За всіма іншими питаннями, не передбаченими Договором страхування та цими 

Правилами, Сторони керуються чинним законодавством України. 
 

16. Страхові тарифи 
 

16.1 Базові страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно. Конкретний розмір 
страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою Сторін і встановлюється з 
урахуванням рівня ризику і умов Договору страхування шляхом використання поправочних 
коефіцієнтів до базового тарифу (Додаток № 1 до цих Правил). 
 

16.2 Розмір нормативних витрат на ведення справи визначається при актуарних 
розрахунках базових страхових тарифів (Додаток № 1 до цих Правил). Конкретний розмір 
витрат на ведення справи встановлюється в Договорі страхування. Якщо Договором 
страхування не визначено конкретного розміру витрат на ведення справи, то встановлюється 
граничний розмір, зазначений в Додатку № 1 до цих Правил.  

 
17. Особливі умови 

 
17.1     Умови, що містяться в цих Особливих умовах, можуть бути змінені (виключені, 

розширені або доповнені) за згодою Сторін при укладанні Договору страхування або до 
настання страхового випадку, якщо такі зміни не суперечать закону. 
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17.2   Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у 
здійсненні страхових виплат, зазначені у цих Правилах, але які не передбачені законом України 
«Про страхування», повинні бути передбачені в Договорі страхування. 
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