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ПРАВИЛА 

 ДОБРОВІЛЬНОГО  СТРАХУВАННЯ  

 ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ 

(ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) 

№ 14 від 25.02.2016р. 
 

(із Змінами №1 від 05.12.2019 р. (Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2506)) 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. На підставі Закону України «Про страхування» від 07.03.96 № 85/96-ВР та цих Правил 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО» (далі Страховик) укладає з 

юридичними особами та дієздатними фізичними особами (далі Страхувальники) Договори 

добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника) (далі Договори страхування). 

 

1.2.  Основні визначення, що використовуються в цих Правилах. 

 

Агрегатний ліміт відповідальності – гранична сума, в межах якої здійснюється виплата 

страхового відшкодування по всіх страхових випадках за період дії Договору страхування, 

яка встановлюється за згодою Cторін. 

 

Вантаж - будь-які предмети і товари (включаючи предмети, використовувані або призначені 

до використання для упаковки або збереження товарів), відносно яких судновласник укладає 

договір перевезення. До вантажу за цими Правилами не відносяться контейнери і інше 

устаткування, яке належить судновласникові або ним орендується. 

 

Витрати по заміні члена екіпажу - необхідні та доцільно здійснені витрати на переїзд, 

проживання та харчування під час прямування на Судно нового члена екіпажу для виконання 

обовязків за трудовим контрактом (угодою) замість постраждалого члена екіпажу.   

 

Диспаша – розрахунок збитків із загальної аварії та їхнє розподілення між учасниками 

морського підприємства розмірно вартості Судна, вантажу та фрахту.  

 

Диспашер – особа, яка володіє знаннями й досвідом у галузі морського права та залучається 

для вирахування розміру загальної аварії, визначення вартості майна, що бере участь у 

покритті загальної аварії, та складання диспаші. 

 

Договір страхування (поліс/сертифікат/свідоцтво) – це письмова угода між 

Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі 

настання страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику чи іншій особі 

(Вигодонабувачу), визначеній у Договорі страхування Страхувальником, на користь якої 

укладено Договір страхування, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі 

у визначені строки та виконувати інші умови Договору страхування. 

 

Девіація - відхилення Судна від намеченого шляху (рейсу) з метою рятування на морі 

людей, суден, вантажів, а також інше розумне відхилення. 

 

Загальна аварія – збитки, понесені внаслідок здійснених навмисно й доцільно 

надзвичайних витрат або пожертвувань з метою рятування судна, фрахту й вантажу, що 

перевозиться судном, від загальної для них небезпеки. Збитки та принцип розподілу 

Загальною аварії для цілей цих Правил визначаються відповідно до порядку, що зазначається 

у документах на перевезення. 
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Буксирування - буксирування несамохідного судна, буксирування самохідного судна при 

заході або виході з порту, пересуваннях в порту. 

 

Застраховане Cудно - судно, щодо якого укладено Договір страхування відповідальності. 

 

Збиток - витрати, понесені Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, в результаті настання страхового випадку, 

передбаченого Договором страхування. 

 

Ліміт відповідальності по одному страховому випадку - сума, визначена в абсолютному 

вираженні у валюті будь-якої держави, вказана в Договорі страхування, в межах якої 

Страховик робить виплату страхового відшкодування по одному страховому випадку в 

період страхування, і понад яку по цьому страховому випадку виплати Страховиком не 

здійснюються. При цьому одним страховим випадком вважаються усі збитки 

Страхувальника, що виникли при настанні в результаті однієї події одного або декількох 

ризиків, вказаних в пункті 4.3 цих Правил.   

Якщо Договором страхування не передбачено інше, при настанні в результаті однієї 

події декількох ризиків, вказаних в п.4.3 цих Правил, відповідальність Страховика 

обмежується сумою, вказаною в Договорі страхування як ліміт відповідальності по одному 

страховому ризику. Ліміти відповідальності по декількох страхових ризиках, зазначені в 

Договорі страхування, не сумуються.  

 

Пасажир - будь-яка особа, перевезення якої здійснюється на судні за договором морського 

або річкового перевезення пасажира, та не причетна до керування судном. 

 

Період очікування – період, який надається Страховиком Страхувальнику для сплати 

простроченого чергового страхового платежу, та протягом якого Страховик звільняється від 

відповідальності щодо будь-якої претензії за Договором страхування, що виникла в цей 

період. 

 

Претензія - вимога, заявлена Страхувальнику або особі, цивільна відноповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, третіми особами, чиїм майновим інтересам 

заподіяно шкоду в процесі експлуатації застрахованого Судна Страхувальником або особою, 

цивільна відповідальність якої застрахована. 

 

Репатріація члена екіпажу – транспортування члена екіпажу Судна за медичними 

показниками, а також останків померлого або загиблого члена екіпажу Судна із-зі кордону 

або в межах України до місця репатріації 

 

Страховик – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО», яке здійснює 

страхування та бере на себе зобов’язання виплатити страхове відшкодування при настанні 

страхового випадку, передбаченого Договором страхування.  

 

Страхувальник  – юридичні  особи   та   дієздатні  фізичні особи, які уклали із страховиками 

договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.  

 

Співстрахувальник (Співстрахувальники) - юридична особа або дієздатна фізична особа, 

яка має майновий інтерес в предметі страхування і внесена в Договір страхування за заявою 

Страхувальника.  

 

Судновласник - особа, яка експлуатує Судно від свого імені, незалежно від того, чи є вона 

власником Судна або використовує його на іншій законній підставі. 
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Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування та/або законодавством, 

що відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового 

відшкодування Страхувальнику, або іншій третій особі. 

 

 

Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов 

Договору страхування  при  настанні  страхового випадку. 

 

Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах 

страхової суми, відповідно до умов Договору страхування, при настанні страхового випадку. 

 

Страхове покриття - обсяг зобов'язань Страховика за укладеним Договором страхування. 

 

Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування, і яка має ознаки 

ймовірності та випадковості настання.  

 

Страхова сума - грошова сума в межах якої Страховик відповідно до умов страхування 

зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 

 

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період 

страхування.  

 

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку 

Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 

 

Судно - самохідна або несамохідна плавуча споруда, що використовується: 

1) для перевезення вантажів, пасажирів, багажу, для рибного  промислу, видобутку корисних 

копалин, рятування суден, що зазнають лиха на морі, буксирування інших суден та інших 

плавучих об'єктів, виконання гідротехнічних робіт або підйому затонулого в морі майна; 

2) для несення спеціальної служби (охорони промислової, санітарної та карантинної служби 

тощо); 

3) для наукових, навчальних і культурних цілей; 

4) для спорту; 

5) для інших цілей. 

 

Треті особи - юридичні або фізичні особи, життю, здоров'ю, працездатності та/або майновим 

інтересам яких заподіяно шкоду в результаті настання страхового випадку, передбаченого 

Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил. 

 

Тайм-чартерний фрахтувальник - дієздатна особа, що уклала з судновласником договір 

фрахтування судна, укомплектоване екіпажем, на певний час за обумовлену плату (фрахт) 

для перевезення пасажирів, вантажів та для інших цілей торговельного мореплавства на 

певний час. 

 

Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором 

страхування. 

 

Франшиза безумовна - мінімальний розмір збитку, після якого настає відповідальність 

Страховика з виплати страхового відшкодування. 

 

Франшиза умовна - мінімальний розмір збитку, при якому:  

а) Страховик звільняється від відповідальності за відшкодування збитку, якщо розмір 

останнього не перевищує розміру умовної франшизи; 
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б) Страховик повністю відшкодовує збиток, якщо його розмір перевищує розмір умовної 

франшизи. 

 

Член екіпажу (моряк) - будь-яка особа, включаючи капітана Судна, що служить на Судні і 

обіймає посаду згідно зі штатним розкладом, або працює на Судні відповідно до умов 

колективного договору або іншої угоди, знаходиться на борту Судна чи поза ним і внесена 

до суднової ролі у встановленому порядку та має відповідне посвідчення.  

 

1.3. Цими Правилами визначаються умови та порядок добровільного страхування 

відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), 

відповідно яких укладаються Договори добровільного страхування відповідальності 

власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) між Страховиком 

та Страхувальником. 

 

1.4. Ці Правила є невід'ємною складовою частиною Договору добровільного страхування 

відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), 

укладеного між Страховиком та Страхувальником. 

 

1.5. Зобов'язання Страховика по виплаті страхового відшкодування настає з моменту 

покладання на Страхувальника відповідальності з відшкодування шкоди, заподіяної життю, 

здоров'ю, працездатності та/або майну третіх осіб на підставі рішення арбітражного або 

третейського суду, суду загальної компетенції, рішення компетентного державного органу 

або внаслідок мирової угоди, досягнутої за попередньою згодою між Страховиком, 

Страхувальником / особою, цивільна відповідальність якої застрахована, та  третьою особою,  

про відшкодування останній заподіяної шкоди.  

 

1.6.  Відшкодування витрат Страхувальника за страховими випадками здійснюється в межах 

страхових сум (лімітів відповідальності), передбачених Договором страхування. 

Страхування цивільної відповідальності надається з обмеженням відповідальності 

Страховика по всьому Договору страхування (агрегатний ліміт) та/або по кожному окремому 

страховому випадку. 

Розміри і види страхових сум (лімітів відповідальності) встановлюються Сторонами при 

укладанні Договору страхування відповідно до умов пункту 5.6  цих Правил страхування.  

 

1.7.  Відшкодування витрат Страхувальників за страховими випадками здійснюється понад 

франшизи. 

        Розмір франшизи і ризики, щодо яких вона застосовується, узгоджуються між 

Страховиком і Страхувальником при укладанні Договору страхування. 

 

2. Предмет Договору страхування 

 

2.1. Предметом Договору страхування за цими Правилами є майнові інтереси, що не 

суперечать закону, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної страхувальником або 

іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована, життю, здоров'ю, 

працездатності, майну третіх осіб, включаючи власників вантажу та багажу (вантажобагажу), 

під час експлуатації водного транспортного засобу та здійснення перевезень чи 

транспортного експедирування вантажу. (згідно зі Змінами №1 від 05.12.2019р.)     

                                                   

3. Страхова сума. Ліміт відповідальності. 

Страхова премія: розмір, порядок та термін сплати, порядок повернення 

 

3.1. Страхова сума вказується Страхувальником у заяві на страхування. 
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3.2. При укладанні Договору страхування можуть встановлюватися граничні суми виплат - 

ліміти відповідальності страхового відшкодування по кожному страховому ризику, по 

одному страховому випадку або агрегатний ліміт відповідальності за Договором 

страхування. 

 

3.3. Розмір страхового відшкодування по страховому випадку, що стався в період дії 

Договору страхування, ні за яких умов не може перевищувати величину встановленої таким 

Договором страхування страхової суми 

                

3.4. Розмір страхової премії розраховується страховиком на підставі відомостей, наданих 

Страхувальником згідно пп. 5.3.1. цих Правил. Якщо Договір страхування укладається на 

рейс, то страхова премія розраховується пропорційно страхової премії, розрахованої на 

термін рейсу. 

 

3.5.  Страхова премія сплачується одноразово в повному обсязі або в розстрочку шляхом 

оплати декількох страхових внесків. Порядок сплати страхової премії (одноразово або в 

розстрочку) визначається за згодою Сторін у Договорі страхування. Страхова премія 

сплачується шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Страховика. 

Днем сплати страхової премії вважається день надходження грошових коштів на 

розрахунковий рахунок Страховика. 

 

3.6. У разі несплати Страхувальником страхової премії (при одноразовому порядку сплати) 

або її першого внеску (при сплаті в розстрочку) в розмірі та строки, передбачені Договором 

страхування, такий Договір вважається таким, який не набрав чинності, якщо в ньому не 

передбачено інше. У разі несплати Страхувальником чергового внеску страхової премії у 

встановлений Договором термін Страховик має право відмовитися від виконання такого 

Договору страхування, направивши Страхувальнику відповідне письмове повідомлення. При 

цьому  такий Договір вважається розірваним з моменту отримання Страхувальником такого 

повідомлення, якщо інший термін розірвання не передбачений у повідомленні або не 

визначений письмовою угодою Сторін. 

 

3.7. Якщо, в разі дострокового закінчення дії Договору страхування або знаходження Судна 

у відстої, частина сплаченої страхової премії підлягає поверненню Страхувальнику, то вона 

розраховується на нетто основі пропорційно часу, що залишився до закінчення терміну 

страхування, зазначеного в Договорі. Нетто премія розраховується шляхом вирахування із 

суми премії, що підлягає поверненню, комісійної винагороди брокерам, агентам, витрат по 

оцінці ризику та інших витрат, понесених Страховиком при укладанні такого Договору 

страхування. 

 

4. Страхові ризики. Обсяг страхового покриття 

 

4.1. За цими Правилами Страховик бере на себе зобов’язання за встановлену договором 

страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити 

виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування за шкоду, яка 

була заподіяна життю, здоров’ю і працездатності та/або майну третьої особи особою, 

цивільна відповідальність якої застрахована, внаслідок морської події (аварії), під час 

експлуатації вказаного в договорі страхування водного транспортного засобу та здійснення 

перевезень чи транспортного експедирування вантажу. (згідно зі Змінами №1 від 

05.12.2019р.) 

 

4.2. Договір страхування, укладений відповідно до цих Правил, не поширює свою дію на (не 

покриває) відповідальність Страхувальника/особи, відповідальність якої застрахована за 

шкоду, заподіяну ним третім особам в тій частині, в якій ця відповідальність покрита 
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договором страхування Каско застрахованого Судна зі страховою сумою не менше ринкової 

вартості Судна. Договір страхування відповідальності не покриває суму франшизи, 

передбачену договором страхування КАСКО.  

 

4.3 . Страховими ризиками згідно з наступними секціямі страхового покриття є: 

 

  4.3.1.  Основне покриття: 
 

Секція  4.3.1.1. Страхування відповідальності перед фізичними особами (за 

винятком членів екіпажу застрахованого Судна) 

 

Договором страхування на вибір Страхувальника покриваються: 

 

Підсекція 4.3.1.1.1. Ризик настання цивільної відповідальності Страхувальника по 

відшкодуванню шкоди або виплати компенсації третім особам (крім ризиків, перерахованих 

у підсекції «4.3.1.1.2.» та «4.3.1.1.3.»), у результаті травми, захворювання або смерті, 

включаючи відшкодування витрат по госпіталізації, медичному обслуговуванню та 

похованню. 

 

Підсекція 4.3.1.1.2. Ризик настання цивільної відповідальності Страхувальника по 

відшкодуванню шкоди або виплати компенсації особам, зайнятим обробкою вантажу Судна 

в результаті травми, захворювання або смерті цих осіб. 

 

Обсяг страхування, передбачений в Підсекціях «4.3.1.1.1.» та «4.3.1.1.2.» цієї Секції, 

поширюється тільки на страхування ризиків настання цивільної відповідальності 

Страхувальника за його зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю 

та здоров'ю фізичних осіб в результаті недбалості або упущень, які мали місце на борту  

застрахованого Судна або при виконанні робіт з обробки вантажу з моменту прийняття 

вантажу від відправника в порту навантаження до моменту доставки вантажу одержувачу в 

порту вивантаження. 

 

Для цілей цієї Підсекції, під недбалістю і упущеннями на борту застрахованого Судна 

розуміються недбалість і упущення капітана Судна і команди Судна, дії яких на борту 

застрахованого Судна могли призвести до заподіяння шкоди життю та здоров'ю осіб, 

зайнятих обробкою вантажу застрахованого Судна. 

 

Виключення зі страхового покриття за умовами Підсекції 4.3.1.1.1. та 4.3.1.1.2 .: 

 

Обсяг страхового покриття, передбачений умовами ціх Підсекції, не поширюється на 

відповідальність, що виникає у зв'язку із заподіянням шкоди здоров'ю або життю осіб, які 

перебувають на борту іншого судна, в результаті зіткнення між останнім і застрахованим 

Судном, яка може бути застрахована відповідно до Секції 4.3.1.10. «Страхування 

відповідальності при зіткненні застрахованого Судна з іншими суднами» статті 4 цих 

Правил. 

 

Підсекція 4.3.1.1.3. Ризик настання цивільної відповідальності Страхувальника за 

відшкодування шкоди або виплату компенсації пасажирам, що перебувають на борту 

застрахованого Судна. 

 

Відповідно до умов цієї Підсекції відшкодовуються: 

а) витрати по госпіталізації, медичному обслуговуванню та похованню в зв'язку з травмою, 

захворюванням або смертю пасажирів; 
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б) витрати, пов'язані з настанням відповідальності перед пасажирами, які перебувають на 

борту застрахованого Судна, включаючи вартість перевезення пасажирів до місця 

призначення або повернення в порт посадки на борт Судна і утримання пасажира на березі в 

разі аварії Судна; 

в) вартість втраченого або пошкодженого багажу або майна пасажира. 

Умови Договору страхування цивільної відповідальності перед пасажирами відповідно до 

цієї підсекції узгоджуються Страхувальником зі Страховиком при укладанні Договору 

страхування. 

 

Виключення зі страхового покриття за умовами Підсекції 4.3.1.1.3.: 

  

1. Якщо інше не буде передбачено письмовою угодою Сторін, Договором страхування не 

покривається відповідальність Страхувальника у разі смерті або травми пасажира 

застрахованого Судна під час екскурсії, якщо пасажир уклав окремий договір на час 

екскурсії з Судновласником або іншою особою. 

 

2. Якщо інше не буде передбачено письмовою угодою Сторін, Договором страхування не 

покриваються витрати Страхувальника, понесені ним у зв'язку з втратою (загибеллю) або 

пошкодженням готівки, чеків, банківських документів та інших цінних паперів, предметів 

мистецтва та антикваріату, дорогоцінних і рідкісних металів та дорогоцінного каміння, 

виробів з них, цінних і рідкісних предметів. 

 

Секція 4.3.1.2. Страхування відповідальності перед членами екіпажу застрахованого 

Судна в результаті травми або смерті в результаті травми 

                                 

Договором страхування, укладеним за цими умовами покривається: 

 

Ризик настання цивільної відповідальності Страхувальника за відшкодування шкоди або 

виплату компенсації у зв'язку з травмою або смертю в результаті травми члена екіпажу 

застрахованого Судна, включаючи доцільно і розумно зроблені витрати щодо: 

- госпіталізації травмованого члена екіпажу; 

- медичного обслуговування травмованого члена екіпажу; 

- поховання померлого травмованого члена екіпажу; 

- репатріації травмованого члена екіпажу та направлення на Судно заміни для члена екіпажу, 

який був репатрійований; 

 - інших витрат, розумно і доцільно понесених у зв’язку із травмою або смертю в результаті 

травми члена екіпажу застрахованого Судна. 

 

              Це страхове покриття надається Страхувальнику, якщо відповідальність 

Страхувальника з відшкодування шкоди і виплати компенсації постраждалим членам 

екіпажу застрахованого Судна виникає: 

а) з умов колективного договору або трудової угоди (контракту), укладеного між 

Страхувальником і членами екіпажу застрахованого Судна та узгодженого зі Страховиком; 

б) в силу закону. 

 

Секція 4.3.1.3. Страхування відповідальності перед членами екіпажу застрахованого 

Судна внаслідок захворювання або смерті внаслідок захворювання 

                                  

Договором страхування, укладеним за цими умовами покривається: 

Ризик настання цивільної відповідальності Страхувальника за відшкодування шкоди або 

виплату компенсації у зв'язку із захворюванням або смертю в результаті захворювання члена 

екіпажу застрахованого Судна, включаючи доцільно і розумно зроблені витрати щодо: 

- госпіталізації захворілого члена екіпажу; 
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- медичного обслуговування захворілого члена екіпажу; 

- поховання померлого члена екіпажу; 

- репатріації захворілого члена екіпажу та направлення на Судно заміни репатрійованому 

члену екіпажу; 

- інших витрат, розумно і доцільно понесених у зв’язку із захворюванням або смертю 

внаслідок захворювання члена екіпажу застрахованого Судна. 

 

Це страхове покриття надається Страхувальнику, якщо відповідальність Страхувальника з 

відшкодування шкоди і виплати компенсації захворівшим членам екіпажу застрахованого 

Судна виникає: 

а) з умов колективного договору або трудової угоди (контракту), укладеного між 

Страхувальником і членами екіпажу застрахованого Судна та узгодженого зі Страховиком; 

б) в силу закону. 

 

Секція 4.3.1.4. Страхування відповідальності зі сплати непередбачених витрат, 

пов'язаних з репатріацією і заміною членів екіпажу застрахованого Судна.  

 

Договором страхування, укладеним за цими умовами, на вибір Страхувальника 

покриваються: 

 

Витрати Страхувальника, не передбачені умовами Секцій 4.3.1.2. та 4.3.1.3. цих Правил, 

здійснені у зв'язку із: 

Підсекція 4.3.1.4.1. відправкою моряка на заміну члена екіпажу, залишеного на березі з 

причин, не пов'язаних з лікуванням; 

Підсекція 4.3.1.4.2. репатріацією у зв'язку з повною або конструктивної загибеллю 

застрахованого Судна. 

 

Виключення зі страхового покриття за умовами Секції 4.3.1.4 .: 

Страхуванням не покриваються витрати, пов'язані з репатріацією і заміною членів екіпажу, 

зроблених у випадках: 

а) закінчення періоду служби або найму члена екіпажу на застрахованому Судні на підставі 

умов колективного договору (трудового контракту) з екіпажем або за взаємною згодою 

сторін зазначеного договору; 

б) порушення Страхувальником своїх обов'язків щодо членів екіпажу застрахованого Судна, 

передбачених нормами законодавства чи трудовими або колективними договорами; 

в) внаслідок банкрутства, продажу застрахованого Судна або зміни держави реєстрації 

Судна. 

 

Секція 4.3.1.5. Страхування відповідальності перед членами екіпажу та іншими особами 

(виключаючи пасажирів) у зв'язку з втратою (загибеллю) або пошкодженням їхнього 

особистого майна 

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, на вибір Страхувальника покриваються: 

 

Ризик настання цивільної відповідальності Страхувальника за його зобов'язаннями, які 

виникають внаслідок втрати (загибелі) або пошкодження особистого майна відносно: 

Підсекція 4.3.1.5.1. будь-якого члена екіпажу застрахованого Судна; 

 

Підсекція 4.3.1.5.2. будь-якої іншого особи, яка перебуває на борту застрахованого Судна, 

виключаючи пасажирів. 

 

Це страхове покриття надається Страхувальнику, якщо відповідальність Страхувальника з 

відшкодування шкоди в результаті втрати (загибелі) або пошкодження особистого майна 
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членів екіпажу або інших осіб (за винятком пасажирів), що знаходяться на борту 

застрахованого Судна виникає: 

а) з умов колективного договору (трудового контракту), укладеного між Страхувальником і 

членами екіпажу застрахованого Судна, чи іншого договору, узгодженого зі Страховиком; 

б) в силу закону. 

 

Виключення зі страхового покриття за умовами Секції 4.3.1.5. : 

       

Якщо інше письмово не узгоджено зі Страховиком, Договором страхування не 

покривається відповідальність Страхувальника у зв'язку з втратою (загибеллю) або 

пошкодженням готівки, цінних паперів, дорогоцінних і рідкісних металів та каміння та 

виробів з них, інших об'єктів унікального характеру або вартості. 

 

Секція 4.3.1.6. Страхування відповідальності перед членами екіпажу застрахованого 

Судна у зв'язку з втратою роботи внаслідок корабельної аварії 
  

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покривається: 

 

Ризик настання цивільної відповідальності Страхувальника перед членами екіпажу по 

здійсненню компенсаційних виплат у зв'язку з втратою останніми роботи внаслідок повної 

або конструктивної загибелі застрахованого Судна. 

Це страхове покриття надається Страхувальнику в тому випадку, якщо зобов'язання 

Страхувальника по виплаті членам екіпажу компенсацій виникають: 

а) з умов колективного договору (трудового контракту), укладеного між Страхувальником і 

членами екіпажу застрахованого Судна та узгодженого зі Страховиком; 

б) в силу закону. 

 

Секція 4.3.1.7. Страхування витрат, пов'язаних з девіацією застрахованого Судна 

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, за вибіром Страхувальника 

покриваються: 

 

Підсекція 4.3.1.7.1. Витрати, доцільно понесені Страхувальником у зв'язку з відхиленням 

застрахованого Судна від передбаченого маршруту (рейсу) винятково з метою: 

- доставки хворого чи травмованого члена екіпажу в найближчий порт для надання йому 

медичної допомоги; 

-  необхідної заміни захворілого або травмованого члена екіпажу; 

-  евакуації/репатриації померлого члена екіпажу. 

Підсекція 4.3.1.7.2. Витрати, доцільно понесені у зв'язку з висадкою на берег біженців або 

безквиткових пасажирів і рятування життя на морі. 

 

До витрат з девіації відносяться: 

а) вартість додатково витраченого застрахованим Судном палива; 

б) вартість додатково витраченого екіпажем застрахованого Судна продовольства; 

в) витрати на додаткову заробітну плату екіпажу застрахованого Судна; 

г) витрати застрахованого Судна на портові збори. 

Зазначені витрати мають являти собою чисті збитки Страхувальника, що розраховуються як 

фактично зроблені витрати в результаті девіації застрахованого Судна, за вирахуванням тих 

витрат, які були б зроблені судновласником при звичайних умовах експлуатації Судна. 

 

Секція 4.3.1.8. Cтрахування відповідальності за витрати, пов'язані з наявністю 

безквиткових пасажирів і біженців на застрахованому Судні 
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Договором страхування, укладеним на цих умовах, покриваються: 

Витрати (за винятком тих, що підпадають під страхування відповідно умовам Секції 4.3.1.7. 

цих Правил), понесені Страхувальником в межах відповідних правових норм, що визначають 

його обов'язки по відношенню до безквиткових пасажирів та біженців, та при наявності 

згоди Страховика на такі витрати. 

 

Секція 4.3.1.9. Страхування відповідальності з витрат, пов'язаних  

з рятуванням життя  

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покриваються витрати Страхувальника, 

пов'язані з його обов'язком, що випливає з вимог законодавства, виплатити належні третім 

особам суми у зв'язку з рятуванням життя осіб, які перебувають на борту застрахованого 

Судна або опинилися за його бортом за умови, що такі суми не підлягають відшкодуванню за 

договором страхування Каско застрахованого Судна або з боку власників або страховиків 

вантажу, що перевозиться на застрахованому Судні. 

 

Секція 4.3.1.10. Страхування відповідальності при зіткненні  

застрахованого Судна з іншими суднами  

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, за вибором Страхувальника 

покриваються витрати Страхувальника з відповідальністі за шкоду, заподіяну третім особам 

в результаті зіткнення застрахованого Судна з іншим судном або судами. 

 

Підсекція 4.3.1.10.1. Страхуванням покривається 1/4 частина збитків Страхувальника (або 

будь-яка інша частина, узгоджена зі Страховиком у письмовій формі), пов'язана з його 

відповідальністю за: 

а) шкоду, заподіяну внаслідок зіткнення застрахованого Судна іншому судну, а також майну 

і вантажу на іншому судні; 

б) витрати, пов'язані з простоєм іншого судна внаслідок зіткнення з застрахованим Судном; 

в) витрати, пов'язані із загальною аварією та рятуванням іншого судна внаслідок зіткнення з 

застрахованим Судном. 

 

Підсекція 4.3.1.10.2. Страхуванням покриваються 4/4 збитків Страхувальника, пов'язаних з 

настанням його відповідальності за зіткнення застрахованого Судна з іншим судном  

відносно: 

а) витрат з видалення або усунення залишків або уламків іншого судна, вантажів чи інших 

предметів, що відносяться до іншого судна; 

 

б) витрат, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, заподіяної третім особам, в результаті втрати 

(загибелі) або пошкодження рухомого або нерухомого майна (за винятком, безпосередньо, 

іншого судна або майна на цьому судні), за умови, що втрата (загибель) або пошкодження 

такого майна або предметів заподіяні іншим судном в результаті зіткнення з застрахованим 

Судном; 

 

в) витрат, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, заподіяної третім особам, в результаті втрати 

(загибелі) або пошкодження вантажу або іншого майна на застрахованому Судні, внесків по 

загальній аварії, витрат по рятуванню, понесених власником вантажу або майна на 

застрахованому Судні; 

 

г) витрат, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, заподіяної в результаті травми або смерті 

фізичним особам, які перебувають на борту іншого судна, внаслідок зіткнення цього судна із 

застрахованим Судном, включаючи витрати з репатріації та заміни постраждалих членів 

екіпажу іншого судна; 
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д) витрат, пов'язаних з відшкодуванням шкоди, заподіяної третім особам в результаті витоку 

або скиду нафти або інших забруднюючих речовин з іншого судна при його зіткненні з 

застрахованим Судном, але виключаючи шкоду, заподіяну забрудненням іншому судну та 

майну на цьому іншому судні. 

 

Підсекція 4.3.1.10.3. Страхуванням покривається відповідальність Страхувальника за шкоду, 

заподіяну іншому судну в результаті зіткнення з застрахованим Судном (виключаючи 

відповідальність, що покривається страхуванням на умовах Підсекції «4.3.1.10.1.», 

«4.3.1.10.2.» цієї Секції) в тій частині, в якій сума заподіяної шкоди, перевищує суму, що 

підлягає відшкодуванню за договором страхування Каско застрахованого Судна, виключно в 

силу того, що сума шкоди, заподіяної внаслідок зіткнення іншому судну перевищує страхову 

суму, що відповідає ринковій вартості Судна, зазначеній в договорі страхування Каско 

застрахованого Судна. 

 

Підсекція 4.3.1.10.4. Дія Договору страхування, укладеного на умовах Підсекції 4.3.1.10.1. та 

4.3.1.10.2., не поширюється на витрати Страхувальника в тій частині, в якій такі витрати 

покриваються за договором страхування каско застрахованого Судна щодо відповідальності 

за зіткнення. 

      Договір страхування відповідальності при зіткненні суден не включає в страхове 

покриття суму франшизи, застосовуваної за договором страхування Каско застрахованого 

Судна. 

      У разі зіткнення суден, що належать одному Страхувальнику, він матиме право на 

одержання від Страховика відшкодування, а Страховик, у свою чергу, матиме такі ж права, 

якби такі судна належали різним Страхувальникам. 

      Якщо провина за зіткнення лежить на обох суднах і відповідальність по обом або одному 

з них обмежується за законом, претензії підлягають врегулюванню на підставі принципу 

«єдиної відповідальності», який передбачає відшкодування різниці, що утворилася при 

заліку взаємних вимог після застосування обмеження відповідальності. У всіх інших 

випадках при врегулюванні претензій використовується принцип «роздільної 

відповідальності», який передбачає, що власник кожного судна зобов'язаний відшкодувати 

другому його збитки, виходячи зі ступеня вини кожного судна в зіткненні без застосування 

заліку сум взаємних вимог. 

 

Секція 4.3.1.11. Страхування відповідальності за втрату (загибель)  

або пошкодження майна 

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покриваються витрати Страхувальника, 

пов'язані з відповідальністю за шкоду, заподіяну застрахованим Судном третім особам в 

результаті втрати (загибелі) або пошкодження будь-якого майна (стаціонарного, плавучого і 

т.д.), включаючи порушення прав користування таким майном.  

Якщо застраховане Судно заподіє шкоду майну, що належить одному Страхувальнику 

повністю або частково, він матиме право на одержання від Страховика страхового 

відшкодування, а Страховик, у свою чергу, матиме такі ж права, якщо б це майно належало 

третім особам. 

 

Договором страхування, укладеним на умовах цієї Секції, не покриваються витрати, 

пов'язані з відповідальністю Страхувальника, яка підпадає під страхування у відповідності з 

наступними Секціями цих Правил: 

Секцією 4.3.1. (Підсекція 4.3.1.1.3.в) Страхування відповідальності у зв'язку з втратою 

(загибеллю) або пошкодженням багажу або майна пасажирів застрахованого Судна. 
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Секцією 4.3.1.5. Страхування відповідальності перед членами екіпажу застрахованого Судна 

та іншими особами (виключаючи пасажирів) у зв'язку з втратою (загибеллю) або 

пошкодженням їхнього особистого майна. 

Секцією 4.3.1.10. Страхування відповідальності при зіткненні застрахованого Судна з 

іншими суднами. 

Секцією 4.3.1.12. Страхування відповідальності за забруднення. 

Секцією 4.3.1.13. Страхування відповідальності за договорами буксирування застрахованого 

Судна або застрахованим Судном. 

Секцією 4.3.1.15. Страхування відповідальності та пов'язаних з нею витрат з видалення 

залишків аварії корабля застрахованого Судна.  

Секцією 4.3.1.17. Страхування відповідальності за вантаж. 

Секцією 4.3.1.18. Страхування відповідальності за майно на застрахованому Судні. 

 

Секція 4.3.1.12. Страхування відповідальності за забруднення 

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, на вибір Страхувальника покриваються: 

 

Підсекція 4.3.1.12.1. Витрати Страхувальника, пов'язані з відповідальністю за шкоду, 

заподіяну забрудненням в результаті витоку або скиду нафти, нафтопродуктів або інших 

забруднюючих речовин з застрахованого Судна. 

 

Підсекція 4.3.1.12.2. Витрати, розумно і доцільно понесені Страхувальником виключно в 

цілях запобігання або зменшення шкоди від аварійного скидання або витоку нафти або 

інших забруднюючих речовин з застрахованого Судна, а також витрати, пов'язані з 

відповідальністю за загибель або пошкодження майна третіх осіб, викликані заходами щодо 

запобігання або зменшення шкоди від забруднення у випадках аварійного скидання або 

витоку забруднюючих речовин. 

 

Підсекція 4.3.1.12.3. Витрати, понесені Страхувальником в результаті виконання вимог або 

вказівок будь-яких урядів чи органів влади щодо запобігання або зменшення шкоди або 

ризику заподіяння шкоди в результаті витоку або скиду нафти, нафтопродуктів або інших 

забруднюючих речовин з застрахованого Судна за умови, що такі витрати Страхувальника, 

пов'язані з відповідальністю за шкоду, не підпадають під відшкодування за договором 

страхування Каско застрахованого Судна 

 

Секція 4.3.1.13. Страхування відповідальності за договорами буксирування 

застрахованого Судна або застрахованим Судном 
 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, на вибір Страхувальника покриваються: 

 

Підсекція 4.3.1.13.1. Відповідальність Страхувальника при звичайному буксируванні 

застрахованого Судна, здійснюваному на підставі договору про буксирування у випадках: 

а) буксирування застрахованого Судна з метою заходу в порт або виходу з порту, а також 

переміщення в межах акваторії порту в звичайних умовах плавання; 

б) буксирування такого застрахованого Судна, для якого нормальною практикою є 

переміщення з порту в порт або з одного пункту в інший на буксирі, за умови, що така 

відповідальність Страхувальника не застрахована за договором страхування Каско 

застрахованого Судна.  

 

Підсекція 4.3.1.13.2. Відповідальність Страхувальника при буксируванні застрахованого 

Судна, здійснюваного на умовах, що відрізняються від звичайних. 

Договором страхування, укладеного на цих умовах, покривається відповідальність 

Страхувальника при буксируванні застрахованого Судна, здійснюваного на підставі 
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договору про буксирування на умовах, що відрізняються від перерахованих в Підсекції 

4.3.1.13.1. 

Умовою надання страхового покриття відповідно до Підсекції 4.3.1.13.2. є узгодження зі 

Страховиком умов договору такого буксирування та обсягу страхового покриття. 

 

Підсекція 4.3.1.13.3. Відповідальність Страхувальника при буксируванні застрахованим 

Судном іншого судна або об'єкта. 

Умовою надання страхового покриття є узгодження зі Страховиком умов договору такого 

буксирування та обсягу страхового покриття. 

 

Секція 4.3.1.14. Cтрахування відповідальності, яка виникає  

з умов договору щодо надання послуг застрахованому Судну 

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покривається ризик настання 

відповідальності Страхувальника по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або 

майну третіх осіб, яка випливає виключно з умов договору, укладеного Страхувальником або 

від його імені щодо послуг, які надаються застрахованому Судну у зв'язку з його 

експлуатацією за умови, що: 

  - відповідальність не настала б за відсутності такого договору; 

  - умови відповідного договору на надання послуг були узгоджені зі Страховиком. 

 

Секція 4.3.1.15. Страхування відповідальності та пов'язаних з нею витрат  

з видалення залишків аварії корабля застрахованого Судна 
 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, на вибір Страхувальника покриваються: 

 

Підсекція 4.3.1.15.1. Витрати, що відносяться до підйому, видалення, знищення, освітлення 

або позначення іншим способом залишків застрахованого Судна і його частин, якщо 

здійснення таких дій є обов'язковим за законом, або такі витрати, понесені третіми особами, 

можуть бути стягнуті зі Страхувальника в силу закону. 

 

Підсекція 4.3.1.15.2. Витрати, що відносяться до підйому, видалення або знищення майна та 

вантажу, що перевозився на застрахованому Судні (за винятком нафти, нафтопродуктів та 

інших забруднюючих речовин, відповідальність за видалення або знищення яких 

покривається відповідно до умов Секції 4.3.1.12. цих Правил), якщо прийняття таких заходів 

є обов'язковим за законом, або такі витрати, понесені третіми особами, можуть бути стягнуті 

зі Страхувальника в силу закону за тієї умови, що: 

а) вантаж не перебуває у власності Страхувальника, а таке майно не становить частину 

застрахованого Судна, не належить Страхувальнику і не орендовано Страхувальником або 

компанією, що знаходиться під тим самим управлінням, що і саме застраховане Судно; 

б) Страхувальник не має можливості отримати відшкодування зазначених витрат від 

власника або страховика такого майна, або від інших осіб. 

 

Підсекція 4.3.1.15.3. Відповідальність Страхувальника за заподіяння шкоди третім особам 

залишками застрахованого Судна, вантажу або майна, або унаслідок мимовільного 

переміщення таких залишків, або внаслідок невдалих спроб видалення, знищення, освітлення 

або позначення іншим способом залишків застрахованого Судна, включаючи 

відповідальність, що виникає внаслідок скидання або витоку з таких залишків нафти, 

нафтопродуктів або інших забруднюючих речовин. 

 

Підсекція 4.3.1.15.4. Відповідальність Страхувальника за заподіяння шкоди третім особам в 

результаті підйому, видалення або знищення залишків застрахованого Судна, вантажу або 

майна, або внаслідок спроб зробити такі дії. 
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Підсекція 4.3.1.15.5.  По цій секції 4.3.1.15.: 

а) Відшкодуванню підлягають збитки та витрати Страхувальника у випадку, якщо 

корабельна аварія мала місце в період дії Договору страхування. 

б) Із суми збитків, заявлених Страхувальником на відшкодування на підставі Договору 

страхування, укладеного на умовах Підсекції 4.3.1.15.1. віднімається вартість врятованого 

майна, запасів, матеріалів і вартість самих залишків застрахованого Судна, а відшкодування, 

що виплачується Страховиком, обмежується розміром отриманої різниці, якщо така 

утворюється. 

в) Страхове відшкодування не виплачується, якщо Страхувальник без письмової згоди 

Страховика передасть своє майнове право на залишки застрахованого Судна до того, як 

будуть зроблені заходи по підйому, видаленню, знищенню, освітленню або позначенню 

залишків застрахованого Судна іншим чином, або передача такого майнового права 

відбудеться до того, як буде мати місце страховий випадок, внаслідок якого виникне 

відповідальність і будуть зроблені витрати, перелічені в цій Секції. 

г) Якщо відповідальність Страхувальника за умовами цієї Секції виникає на підставі 

договору про надання послуг застрахованому Судну і відповідальність Страхувальника не 

мала б місця у відсутності такого договору, витрати, понесені внаслідок цього 

Страхувальником, відшкодовуються Страховиком тільки в тому випадку, якщо умови 

страхового покриття були узгоджені Страховиком з урахуванням умов такого договору. 

 

Секція 4.3.1.16. Страхування  відповідальності  

за карантинні витрати  

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покриваються додаткові витрати, 

понесені Страхувальником безпосередньо в результаті спалаху інфекційної хвороби на 

застрахованому Судні, включаючи витрати, пов'язані з проведенням карантинних заходів та 

дезінфекції, а також чисті витрати Судновласника (понад витрат, які були б понесені при 

нормальних умовах експлуатації судна) на паливо, запаси, провізію, заробітну плату і 

портові збори 

 

Секція 4.3.1.17. Страхування відповідальності  за вантаж, призначений до перевезення 

вже  перевезений або який перевозиться на застрахованому Судні  

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, за вибором Страхувальника 

покриваються відповідальність Страхувальника та пов'язані з нею витрати, перелічені в 

Підсекціях 4.3.1.17.1. - 4.3.1.17.4. у випадках, коли вони відносяться до вантажу, 

призначеному до перевезення, вже перевезених або які перевозяться на застрахованому 

Судні: 

 

Підсекція 4.3.1.17.1. Відповідальність Страхувальника перед третіми особами, що мають 

майновий інтерес у вантажі, на випадок його загибелі, нестачі, пошкодження, або 

виникнення інших підстав настання відповідальності внаслідок того, що Страхувальник або 

будь-яка інша особа, за дії або бездіяльність якої Страхувальник за законом або відповідним 

договором може нести відповідальність, порушить зобов'язання належним чином 

навантажити, обробити, укласти, перевезти, зберегти, нести турботу, розвантажити або 

доставити вантаж. 

 

Підсекція 4.3.1.17.2. Додаткові витрати у зв'язку з розвантаженням, зберіганням, продажем 

або знищенням пошкодженого вантажу. 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покриваються додаткові витрати (понад 

ті, які були б понесені у випадку, якби вантаж не був пошкоджений), понесені 

Страхувальником у зв'язку з вивантаженням і видаленням з Судна пошкодженого вантажу, 
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його зберіганням, продажем або знищенням за умови, що Страхувальник не може отримати 

відшкодування цих витрат у порядку заяви регресної вимоги третім особам. 

 

Підсекція 4.3.1.17.3. Витрати Страхувальника, пов'язані з незапитаністю вантажів. 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покриваються додаткові витрати (понад 

витрат, які були б понесені в тому випадку, якби вантаж був затребуваний), понесені 

виключно у зв'язку з необхідністю зберігання в порту вивантаження або місці доставки 

вантажу, незапитаного одержувачем, але тільки у випадку і в тій мірі, в якій такі витрати 

перевищують виручку від реалізації незатребуваного вантажу, і Страхувальник не може 

отримати відшкодування таких витрат у порядку заяви регресної вимоги третім особам. 

 

Підсекція 4.3.1.17.4. Відповідальність за загибель, нестачу або пошкодження вантажу, що 

перевозиться засобом транспорту іншим, ніж застраховане Судно в тому випадку, якщо 

відповідальність виникає на підставі наскрізного коносамента або іншого договору 

перевезення, умовами якого передбачається, що перевезення вантажу повинно частково 

здійснюватися на застрахованому Судні. 

 

Загальні умови відшкодування збитків Страхувальника за умовами Секції  4.3.1.17.: 

а)  Стандартні умови перевезення вантажу. 

При відсутності спеціального страхового покриття, узгодженого між Страховиком і 

Страхувальником в письмовій формі при укладанні Договору страхування, страхуванням 

покриваються витрати і збитки Страхувальника, пов'язані з відповідальністю за вантаж, що 

виникають в результаті того, що перевезення вантажів (включаючи перевезення вантажів на 

палубі) здійснювалося на умовах менш сприятливих для перевізника, ніж Стандартні умови 

перевезення вантажу, встановлені Гаазько - Вісбійскіми Правилами (тобто Правилами, що 

містяться у Міжнародній Конвенції про уніфікацію деяких правил про коносаменти, 

прийнятої в Брюсселі 28 серпня 1924 року зі змінами відповідно до Протоколу до цієї 

Конвенції, підписаним в Брюсселі 23.02.68).  

 

б) Умова про девіацію. 

При відсутності спеціального страхового покриття, узгодженого між Страховиком і 

Страхувальником в письмовій формі при укладанні Договору страхування, страхуванням 

покриваються витрати і збитки Страхувальника, пов'язані з його відповідальністю за вантаж, 

що виникли або понесені в результаті девіації, під якою, за змістом цієї Секції, розуміється 

відхилення від встановленого в договорі перевезення маршруту (рейсу) або зміна умов 

перевезення, які позбавляють Страхувальника права на обмеження відповідальності, яке, в 

іншому випадку, могло б бути застосоване Страхувальником на підставі стандартних умов 

договору перевезення вантажу, зазначених у п. а. (Стандартні умови перевезення вантажу) 

цієї Секції.  

 

в) Умова про перевезення вантажу за коносаментом з оголошеною вартістю. 

При відсутності спеціального страхового покриття, узгодженого між Страховиком і 

Страхувальником в письмовій формі при укладанні Договору страхування, Страховик не 

буде відшкодовувати ту частину сум, сплачених Страхувальником за претензіями 

вантажовласників, яка перевищить 2500 дол. США у розрахунку за одне місце або одиницю 

вантажу. 

Це положення відноситься до випадків перевезення вантажів по коносаменту з оголошеною 

вартістю, накладною або по іншому документу, що свідчить про наявність договору 

перевезення, якщо в цих документах вказана вартість вантажу і вона перевищує 2500 дол. 

США за одне місце або одиницю вантажу. 

 

г) Умови про перевезення рідких і дорогоцінних вантажів. 
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При відсутності спеціального страхового покриття, узгодженого між Страховиком і 

Страхувальником в письмовій формі при укладанні Договору страхування, Страховик не 

відшкодовує збитки, пов'язані з неохоронюваним перевезенням монет, злитків, дорогоцінних 

і рідкісних металів або каменів або інших предметів, рідкісних або дорогоцінних за своєю 

природою, банкнот або інших платіжних засобів, облігацій або інших фінансових 

документів, а також інших рідкісних і дорогоцінних вантажів. 

 

д) Умова про неохоронюване перевезення вантажу Страхувальника на застрахованому 

Судні. 

Якщо вантаж, загиблий або пошкоджений під час знаходження на застрахованому Судні, є 

власністю Страхувальника, останній має ті ж права на отримання страхового відшкодування 

від Страховика, якби цей вантаж належав третій особі, яка уклала договір перевезення 

вантажу на цьому Судні на стандартних умовах перевезення. 

 

                Виключення зі страхового покриття за умовами Секції 4.3.1.17.: 

 

За умовами цієї Секції, якщо інше не передбачено Договором страхування, не 

відшкодовуються збитки та витрати Страхувальника, понесені ним внаслідок: 

1. Виписки коносаментів, накладних та інших документів, що свідчать про наявність 

договору перевезення з наступними порушеннями: 

1.1. Відображення в цих документах як дати навантаження або прийому вантажу до 

перевезення дати, відмінною від дати, коли вантаж фактично був завантажений або 

прийнятий до перевезення. 

1.2. Невірного відображення в цих документах, з відома Страхувальника або капітана, 

найменування вантажу, його кількості або стану. 

2. Вивантаження вантажу в порту або місці, відмінному від обумовленого в договорі 

перевезення. 

3. Видачі вантажу без пред'явлення оригіналу коносамента, накладної або іншого 

товаророзпорядчого документа особою, яка приймає вантаж. 

4. Видача вантажу неналежній особі. 

5. Неприбуття застрахованого Судна в порт навантаження або прибуття його з запізненням, 

або неможливості навантаження якогось певного вантажу на застраховане Судно. 

 

Секція 4.3.1.18. Страхування відповідальності за майно  

на застрахованому Судні 

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покривається відповідальність 

Страхувальника за втрату (загибель) або пошкодження контейнерів, устаткування, палива 

або іншого майна на борту застрахованого Судна за умови, що таке майно: 

а) не є особистим майном пасажирів, членів команди та інших фізичних осіб, 

відповідальність за загибель і пошкодження майна яких підпадає під страхування 

відповідальності на умовах Секцій 4.3.1.1. та 4.3.1.5. цих Правил; 

б) не є вантажем, відповідальність за загибель і пошкодження якого підпадає під страхування 

відповідальності на умовах Секції  4.3.1.17. цих Правил; 

в) не є частиною застрахованого Судна, не належить або не орендується Страхувальником 

або іншою компанією, пов'язаної або такою, яка знаходиться в тому ж управлінні, що й 

Страхувальник. 

 

Секція 4.3.1.19. Страхування відповідальності на випадок виникнення збитків, 

заподіяних Страхувальнику, внаслідок неможливості отримати  

внески по загальній аварії  
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Договором страхування, укладеним на цих умовах, покриваються внески по загальній аварії, 

спеціальні витрати або витрати по рятуванню, на отримання яких від вантажовласника або 

інших сторін договору морського перевезення Страхувальник має право, але які не можуть 

бути ним отримані на законній підставі виключно в силу порушення Страхувальником умов 

договору перевезення. 

 

Секція 4.3.1.20. Страхування відповідальності щодо сплати  

частки застрахованого Судна в загальній аварії, яка не відшкодована  

за договором страхування Каско  

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покривається частка застрахованого 

Судна в загальній аварії, спеціальні витрати або витрати по рятуванню, які не 

відшкодовуються за договором страхування Каско по причині того, що контрибуційна 

вартість Судна при проведенні розрахунків з загальної аварії або рятуванню перевищує 

страхову суму, зазначену в договорі страхування Каско. 

Розмір страхового відшкодування, що підлягає оплаті, обмежується розміром частки Судна в 

загальній аварії або рятуванні, які не відшкодовуються за договором страхування Каско, 

внаслідок того, що Каско судна було застраховано в належній сумі (за ринковою вартістю), 

але яка на момент загальної аварії або рятування змінилася в більшу сторону. 

 

Секція 4.3.1.21. Страхування відповідальності щодо витрат,  

пов'язаних з виплатою спеціальної компенсації  

рятувальникам  

 

Договором страхування покриваються витрати Страхувальника, пов'язані з обов'язком 

виплатити спеціальну компенсацію рятувальникам застрахованого Судна у зв'язку з 

розпочатими ними заходами або виконаною роботою щодо запобігання або зменшення 

шкоди, заподіяної навколишньому середовищу за умови, що: 

1. Обов'язок Страхувальника по виплаті спеціальної компенсації рятувальникам 

покладається на Страхувальника відповідно до умов статті 14 Міжнародної Конвенції про 

рятування 1989, або такий обов'язок приймається Страхувальником за умовами Угоди про 

рятування, погодженої зі Страховиком. 

2. Обов'язок виплатити спеціальну компенсацію не покладено або не підлягає оплаті 

стороною або сторонами, зацікавленими у врятованому майні. 

 

Секція 4.3.1.22. Страхування відповідальності щодо витрат,  

пов'язаних з пред'явленням до страхувальника вимог  

з боку державних компетентних органів  

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, на вибір Страхувальника покриваються 

витрати, перелічені в Підсекції 4.3.1.22.1.-4.3.1.22.4. цієї Секції, понесені Страхувальником у 

зв'язку з пред'явленням до нього або до особи, за дії якої Страхувальник несе 

відповідальність за законом або договором, вимог, пов'язаних з експлуатацією 

застрахованого Судна (суден), заявлених з боку компетентних державних органів. 

 

Підсекція 4.3.1.22.1. Витрати, понесені Страхувальником або іншими особами, за дії яких 

Страхувальник несе відповідальність, за вимогами компетентних державних органів, крім 

випадків, перелічених у Підсекції 4.3.1.22.2.-4.3.1.22.4. цієї Секції, за умови, якщо 

Страхувальник доведе Страховику, що він вжив усі необхідні заходи, які Страховик 

вважатиме достатніми, для того, щоб не допустити настання події, що спричинила 

пред'явлення таких вимог. 
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Підсекція 4.3.1.22.2. Витрати, понесені Страхувальником або іншими особами, за дії яких 

Страхувальник несе відповідальність, за вимогами компетентних державних органів, 

заявлених за надмірно доставлений / вивантажений вантаж або за недотримання правил 

декларування або оформлення документації щодо перевезених вантажів. 

 

Підсекція 4.3.1.22.3. Витрати, понесені Страхувальником або іншими особами, за дії яких 

Страхувальник несе відповідальність, за вимогами компетентних державних органів, 

заявлених у зв'язку з порушенням норм законодавства, що регулюють порядок іміграції. 

 

Підсекція 4.3.1.22.4. Страхування витрат, понесених Страхувальником або іншими особами, 

за дії яких Страхувальник несе відповідальність, за вимогами компетентних державних 

органів, заявлених стосовно забруднення моря та довкілля нафтою, нафтопродуктами та 

іншими забруднюючими речовинами. 

 

Страхуванням не покриваються витрати Страхувальника, понесені у зв'язку з пред'явленням 

вимог з боку державних компетентних органів щодо: 

а) вагового перевантаження застрахованого Судна; 

б) незаконного промислу; 

в) порушення або недотримання положень, що регламентують конструкцію, обладнання та 

устаткування суден, що містяться у Міжнародній Конвенції по запобіганню забруднення з 

суден 1973 р., зміненій Протоколом 1978 року і подальшими Протоколами. 

 

Секція 4.3.1.23. Cтрахування відповідальносіт щодо витрат,  

пов'язаних із запобіганням, зменшенням збитків і розслідуванням обставин  

настання страхового випадку 

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покриваються витрати, розумно і 

доцільно понесені Страхувальником за письмовим погодженням із Страховиком з метою: 

а) запобігання загрози настання страхового випадку; 

б) визначення розміру шкоди, заподіяної третім особам в результаті настання страхового 

випадку; 

в) розслідування обставин настання страхового випадку; 

г) зменшення розміру претензії або її відхилення при настанні страхового випадку в тому 

числі в судових інстанціях. 

 

4.3.2. Спеціальне покриття 

 

Секція 4.3.2.1. Страхування відповідальності  

тайм-чартерного фрахтувальника 

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, за вибором Страхувальника покривається 

відповідальність перед судновласником або діспонентним судновласником за: 

 

Підсекція 4.3.2.1.1. ризики, перераховані в статті 4.3.1. цих Правил, за умови, що така 

відповідальність покладається на фрахтувальника за умовами чартеру; 

 

Підсекція 4.3.2.1.2. загибель або пошкодження зафрахтованого Судна. 

 

Секція 4.3.2.2. Страхування цивільної відповідальності,  

яка витікає з проведення рятувальних операцій  

застрахованим Судном 
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Договором страхування, укладеним на цих умовах, покриваються витрати, пов'язані з 

настанням цивільної відповідальності Страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам в 

результаті проведення ним рятувальних операцій або спроб надати послуги по рятуванню. 

Проведення рятувальної операції має здійснюватися рятувальним буксиром чи іншим 

судном-рятувальником, спеціально призначеним для проведення такої операції. 

 

Секція 4.3.2.3. Страхування цивільної відповідальності,  

яка витікає з проведення операцій з буріння,  

видобутку нафти чи газу 

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покриваються витрати, пов'язані з 

настанням цивільної відповідальності Страхувальника або особи, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування, за шкоду, заподіяну третім особам унаслідок 

проведення Страхувальником операцій з буріння або видобутку нафти і газу. 

Проведення операцій з буріння або видобутку нафти і газу повинно здійснюватися 

спеціально обладнаними і призначеними для таких операцій судами або плавзасобами. 

 

Секція.4.3.2.4. Страхування цивільної відповідальності,  

яка випливає з проведення операцій з поглиблення дна, видаленню грунту,  

забивання паль, прокладання кабелів або труб 

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покриваються витрати, пов'язані з 

настанням цивільної відповідальності Страхувальника або особи, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування, за шкоду, заподіяну третім особам унаслідок 

проведення операцій з поглиблення дна, видаленню грунту, забивання паль, прокладання 

кабелю або труб. 

Проведення таких операцій повинно здійснюватися спеціально обладнаними суднами або 

плавзасобами. 

 

Секція 4.3.2.5. Страхування відповідальності, яка виникає   

внаслідок дії військових ризиків  

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, покривається ризик настання 

відповідальності Страхувальника або особи, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування, в результаті заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майновим 

інтересам третіх осіб внаслідок експлуатації Судна, за умови, що витрати, понесені 

Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, були викликані нижчепереліченими подіями: 

а) війною, громадянською війною, революцією, повстанням, заколотом або громадськими 

заворушеннями; 

б) полоном, захопленням, арештом або затриманням як самого Судна, так і членів екіпажу 

застрахованого Судна в результаті військових дій, а також наслідками таких дій і спроб 

здійснити подібні дії; 

в) діями мін, торпед, бомб, ракет, снарядів, вибухової речовини або іншої військової зброї, 

виключаючи витрати Страхувальника, що виникли в результаті перевезення такої зброї на 

застрахованому Судні в якості вантажу; 

г) страйками, локаутом і актами саботажу; 

д) дій терористів або осіб, що діють за політичними мотивами; 

е) піратства. 

 

Виключення зі страхового покриття: 

Відшкодуванню не підлягають збитки Страхувальника, що виникли в результаті подій, що 

наступили в зонах, що входять до списку Інституту Лондонських Страховиків Військових 
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Ризиків, чинного на момент настання страхової події, якщо інше не передбачено Договором 

страхування. 

 

Секція 4.3.2.6. Страхування відповідальності за вантаж  

внаслідок порушення договору перевезення  

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, за вибором Страхувальника 

покриваються відповідальність Страхувальника або особи, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, та пов'язані з нею витрати, понесені внаслідок 

порушення Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування, договору перевезення вантажів, якщо в результаті такого 

порушення Страхувальник або особа, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування, можуть бути позбавлені права на обмеження своєї відповідальності, 

а саме: 

 

Підсекція 4.3.2.6.1. Страхування відповідальності за перевезення вантажу на палубі по 

Трюмному коносаменту. 

 

Підсекція 4.3.2.6.2. Страхування відповідальності за вантаж внаслідок девіації 

застрахованого Судна, пов'язаної з відхиленням від обумовленого договором перевезення 

маршруту. 

 

Секція 4.3.2.7. Страхування витрат, пов'язаних з юридичним захистом  

прав та майнових інтересів Страхувальника (Правозахисне страхування)  

у межах його застрахованої відповідальності 

 

Договором страхування, укладеним на цих умовах, на вибір Страхувальника покриваються 

витрати Страхувальника або особи, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування, пов'язані з юридичним захистом його прав та майнових інтересів, 

що випливають із здійснення операцій по експлуатації застрахованого Судна і відносин по 

володінню або керування застрахованим Судном. При цьому сама претензія, яка є предметом 

спору, страхуванням не покривається. 

 

До обсягу страхового покриття входить відшкодування юридичних витрат, що відносяться 

до врегулювання спорів, претензій або вимог, пов'язаних з: 

 

1. Договорами фрахтування, відносинами по чартерам, коносаментам або іншими 

договорами перевезення; 

 

2.  Загибеллю, пошкодженням чи затриманням застрахованого Судна; 

 

3. Поставками на застраховане Судно обладнання, бункера, мастильних матеріалів і 

продовольства; 

 

4. Ремонтом або реконструкцією застрахованого Судна; 

  

5. Внесками та витратами по загальній та окремій аварії; 

  

6. Вантаженням, укладанням, розміщенням або вивантаженням вантажу; 

 

7. Послугами по рятуванню і буксирування, наданими застрахованим Судном або 

застрахованому Судну; 
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8. Оплатою послуг суднових агентів, брокерів, стивідоров, портової влади або інших осіб, 

пов'язаних з експлуатацією застрахованого Судна; 

 

9. Виплатами за договорами страхування, укладеними щодо застрахованого Судна в 

страхових компаніях інших ніж ПрАТ «СК «АЗІНКО»; 

 

10. Перевезенням пасажирів; 

 

11. Суперечками з капітаном або членами екіпажу застрахованого Судна; 

 

12. Побудовою, купівлею, іпотечною заставою або продажем застрахованого Судна. 

 

До юридичних витрат, що відшкодовуються за Договором страхування, відносяться: 

 

1. Витрати, пов'язані з досудовим або доарбітражним розглядом спору, претензії чи вимоги, 

включаючи витрати на оплату послуг адвокатів, що діють від імені Страхувальника або 

особи, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором страхування, і призначених 

Страховиком або призначених Страхувальником за погодженням із Страховиком; 

 

2. Витрати, пов'язані з судовим чи арбітражним розглядом спору, претензії чи вимоги, 

включаючи судові та арбітражні витрати та витрати на оплату послуг адвокатів, що діють від 

імені Страхувальника або особи, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування;  

 

3. Витрати опонентів по веденню справи (включаючи судові та арбітражні) у випадку 

винесення рішення щодо спору не на користь Страхувальника або особи, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування, та віднесення на нього таких 

витрат з вирішення судового органу. 

 

Страхування не поширюється на витрати, які покриваються в рамках договорів 

страхування Каско суден і відповідальності судновласників. 

 

Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик має право відмовити 

Страхувальнику або особі, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, у відшкодуванні витрат з врегулювання спорів, претензій або вимог повністю 

або частково у випадках коли: 

 

1. Сприятливе для Страхувальника або особи, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування, рішення спору, претензії або вимоги щодо оцінки Страховика не 

має перспектив або не відповідає витратам, які можуть бути понесені для вирішення спору, 

претензії чи вимоги на користь Страхувальника або особи, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування; 

2. Суперечка, вимога або претензія Страхувальника або особи, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування, на думку Страховика необгрунтовані, мають 

елементи протизаконності, неналежного або неправомірного ведення з боку Страхувальника 

або особи, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором страхування. 

 

Секція 4.3.2.8. Страхування витрат,  

викликаних конфіскацією застрахованого Судна   

у межах застрахованої відповідальності 

 

У відповідності з цією Секцією відшкодовується шкода, заподіяна Страхувальнику або 

особІ, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором страхування, конфіскацією 
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застрахованого Судна за рішенням суду, арбітражу або іншого компетентного органу, якщо 

така конфіскація стала наслідком порушення Страхувальником або особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування, або особою, за дії якої 

Страхувальник несе відповідальність, митних законів чи постанов, за умови, що: 

а) сума, що відшкодовується Страховиком, не може перевищувати ринкову вартість 

застрахованого Судна на дату конфіскації; 

б) Страхувальник або особа, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, представлять Страховику докази того, що вони вжили всіх необхідних заходів, 

які Страховик вважатиме достатніми для того, щоб не допустити настання події, що 

спричинила конфіскацію застрахованого Судна. 

 

4.4.Загальні виключення зі страхового покриття, наданого на умовах,  

зазначених в Статі 4.3. цих Правил. 

 

Якщо інше не передбачено Договором страхування, страхове покриття за Договором 

страхування, укладеним відповідно до цих Правил, не поширюється на відповідальність і 

зобов'язання Страхувальника або особи, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування, на їхні збитки і витрати, що виникли або мали місце внаслідок: 

 

4.4.1. Навмисних дій або грубої необережності Страхувальника або особи, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування; 

4.4.2. Немореходного стану застрахованого Судна, про який Страхувальнику або особі, 

цивільна відповідальність якої застрахована за Договором страхування, було або мало бути 

відомо до виходу Судна в рейс; 

4.4.3. Участі застрахованого Судна в контрабандних або інших незаконних операціях або 

спроб проведення таких операцій; 

4.4.4. Відмови Страхувальника або особи, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування, від свого права вимагати відшкодування від особи, відповідальної 

за збитки, понесені Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, або неможливості здійснити це право Страховиком 

з вини Страхувальника або особи, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування; 

4.4.5. Військових ризиків, зазначених в Секції 4.3.2.5. цих Правил, якщо умови надання 

додаткового страхового покриття цих ризиків не були узгоджені зі Страховиком; 

4.4.6. Іонізуючої радіації, токсичних, вибухових або інших небезпечних властивостей 

ядерного пального або радіоактивних продуктів або відходів; 

4.4.7. Загибелі, пошкодження, ремонту або очищення застрахованого Судна або будь-якої 

його частини від забруднення нафтою або нафтопродуктами; 

4.4.8. Загибелі або пошкодження Судна, устаткування, контейнерів, оснастки, спорядження 

або палива, що знаходилися на борту застрахованого Судна і належать або орендовані 

Страхувальником або особою, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, або організацією, що знаходиться під тим самим управлінням, що й 

Страхувальник; 

4.4.9. Вимог, заявлених Страхувальнику або особі, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, або ним самим у зв'язку з втратою фрахту або 

демереджа, або затримкою застрахованого Судна, за винятком випадків, коли сума такого 

збитку є частиною претензії, оплачуваної Страхувальником або особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування, за нестачу або пошкодження 

вантажу; 

4.4.10. Претензій, заявлених Страхувальнику або особі, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, в зв'язку з порушенням умов чартеру або 

канцелірованієм чартеру або іншого договору; 
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4.4.11. Претензій, заявлених Страхувальнику або особі, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, у зв'язку з безнадійними боргами, неспроможністю 

або шахрайством будь-якої особи; 

4.4.12. Претензій, заявлених Страхувальнику або особі, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, у зв'язку із здійсненням ним заставного права або 

продажу вантажу; 

4.4.13. Претензій до Страхувальника або особи, цивільна відповідальність якої застрахована 

за Договором страхування, що виникають з властивостей, притаманних вантажу, дефектів 

або властивих вантажу вад; 

4.4.14. Претензій до Страхувальника або особи, цивільна відповідальність якої застрахована 

за Договором страхування, що виникають внаслідок затримки у доставці вантажу, пов'язаної 

з девіацією застрахованого Судна, не узгодженою попередньо зі Страховиком відповідно до 

«Умов про девіацію» пункту б Секції 4.3.1.17. («Відповідальність по вантажу») цих Правил; 

4.4.15. Будь-яких витрат по рятуванню застрахованого Судна; 

4.4.16. Використання неспеціалізованого Судна в якості: 

а) рятувального, 

б) бурового, 

в) днопоглиблювального, 

г) кабелі - і трубоукладальних та інших видів судів. 

4.4.17. Збитків або зобов'язань, коли положення Договору страхування або сплата страхового 

відшкодування Страховиком може призвести його до ризику підпадання під санкції, 

заборону або будь-які несприятливі дії зі сторони держави, міжнародньої організації або  

іншого компетентного органу.             

         Обсяг страхового покриття наведено у Секціях 4.3.1.1. – 4.3.1.23. (Основне покриття) та 

4.3.2.1. - 4.3.2.8. (Спеціальне покриття). 

         Перелік страхових ризиків, що заявляються на страхування, визначається 

безпосередньо Страхувальником.      

 

5. Порядок укладання Договору страхування. 

 

5.1.  Строк дії Договору страхування (період страхування). 

 

5.1.1. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. Період страхування може 

починатися з 00 годин 00 хвилин (узгодженного часу) дня, визначеного Сторонами та 

зазначеного в полісі/сертифікаті/свідоцтві, як початок періоду дії Договору страхування. 

5.1.2. Договір страхування укладається строком на один рік. За взаємною згодою Сторін 

Договір страхування може бути укладений на термін менше одного року (короткострокове 

страхування). 

5.1.3. Дія Договору страхування припиняється з причин, вказаних в Секціях 11.1 та 11.2. цих 

Правил. 

 

5.2. Місце дії Договору страхування (теріторія страхування). 

 

Дія Договору страхування не поширюється за межі території, визначеної в Договорі 

страхування (страховому полісі/сертифікаті/свідоцтві), чи передбаченої для плавання класом 

Судна, якщо інше не передбачено угодою Сторін. 

 

5.3.  Заява на страхування. 

 

5.3.1.Договір страхування укладається на підставі письмової заяви, що містить відомості про 

всі відомі Страхувальнику обставини, що мають істотне значення для  визначення ступеню 

ризику та укладення Договору страхування. Договір страхування укладається у письмовій 
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формі або в паперовому вигляді, або у вигляді електронного документа, створеного із 

використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог діючого 

законодавства, у тому числі законодавства, що регулює правовідносини у сфері електронної 

комерції під час вчинення електронних правочинів. (згідно зі Змінами №1 від 05.12.2019р.) 

5.3.2. Заява Страхувальника є невід'ємною частиною Договору страхування. 

5.3.3. Страховик вправі перевірити достовірність відомостей, які повідомляються 

Страхувальником, що стосуються предмета Договору страхування. При цьому 

Страхувальник зобов'язаний надавати Страховику сприяння в цьому. Страхувальник несе 

відповідальність за достовірність і повноту відомостей, які він повідомляє при укладанні 

Договору страхування. 

5.3.4. Якщо після укладення Договору страхування буде встановлено, що Страхувальник 

повідомив Страховику свідомо неправдиві відомості про обставини, що мають істотне 

значення для оцінки ступеня ризику, Страховик вправі визнати такий Договір страхування 

недійсним. 

 

5.4. Огляд суден 

 

5.4.1. Страховик має право проводити огляди суден на предмет їхнього технічного стану при 

заявленні їх на страхування за рахунок особи, яка заявляє Судно на страхування, а також у 

будь який інший час в період дії Договору страхування за рахунок Страховика. При цьому, 

Страхувальник зобов'язаний: 

а) надавати Страховику сприяння і створювати сприятливі умови при проведенні оглядів 

суден; 

б) виконувати рекомендації Страховика за результатами огляду. 

5.4.2. Якщо за результатами огляду Судна в період дії Договору страхування буде зроблено 

висновок про наявність недоліків в технічному стані Судна, його механізмах, або будуть 

виявлені недоліки, які становлять загрозу схоронному перевезенню вантажу, або виникнення 

небезпеки, яка може призвести до покладення на Страхувальника відповідальності перед 

третіми особами, Страховик не несе відповідальності за претензіями, пов'язаним з такими 

недоліками до моменту їх усунення та проведення повторного огляду. 

 

5.5. Подвійне страхування 

 

При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов'язаний сповістити 

Страховика про всі діючі договори страхування відповідальності судновласника, а також про 

страхування ризиків відповідальності за договорами Каско Судна. 

           При наявності подвійного страхування страхове відшкодування виплачується 

Страхувальнику в тій частині, в якій він не може отримати відшкодування за умовами 

договорів страхування, укладених в інших страхових компаніях. 

 

5.6. Договір страхування та страховий поліс/сертифікат/свідоцтво 

 

5.6.1. Договір страхування укладається в письмовій формі. 

5.6.2. При укладанні Договору страхування між Страхувальником і Страховиком має бути 

досягнута згода: 

а) про предмет Договору страхування; 

б) про характер події, на випадок настання якої здійснюється страхування (страхового 

випадку); 

в) про розмір ліміту відповідальності Страховика (страхової суми); 

г) про термін дії Договору страхування; 

д) про умови, заявлені в якості істотних однією зі Сторін. 

5.6.3. За погодженням Сторін за умовами Договору страхування може бути застрахована 

відповідальність декількох осіб, які мають страховий інтерес в предметі страхування. У 
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цьому випадку до Договору страхування застосується застереження «Про спільно 

застрахованих». 

5.6.4. За погодженням Сторін в Договір страхування можуть бути включені інші особи 

виключно в силу того, що вони можуть бути визнані відповідальними за шкоду, фактично 

заподіяну Страхувальником. 

5.6.5. Договір страхування оформлюється страховим полісом/сертифікатом/свідоцтвом. 

Страховий поліс/сертифікат/свідоцтво є основним документом, що підтверджує факт 

укладання Договору страхування. 

5.6.6. Страховик вправі вносити в страховий поліс/сертифікат/свідоцтво застереження, що 

обмежують його відповідальність за Договором страхування, на випадок не виконання 

Страхувальником вимог міжнародної морської практики щодо забезпечення безпеки 

мореплавства і збереженого перевезення вантажу, а також інші застереження, що 

конкретизують взаємини Страховика із Страхувальником та іншими особами, що вносяться в 

страховий поліс/сертифікат/свідоцтво за заявою Страхувальника. 

5.6.7. При поновленні Договору страхування на подальший термін Страховик вправі 

змінювати розмір страхової премії в залежності від зміни ступеня ризику, умов страхування 

або результатів проходження Договору страхування в попередній період. 

5.6.8. При надходженні першого внеску або всієї страхової премії на розрахунковий рахунок 

Страховика, останній направляє на адресу Страхувальника оригінали страхових 

полісів/сертифікатів/свідоцтв. 

5.6.9. Договір страхування відповідальності вважається укладеним на користь осіб, яким 

може бути завдано шкоди (вигодонабувачів). Укладення Договору страхування на користь 

Вигодонабувачів відповідно до умов цього підпункту припускає, що Страховик відповідно 

до ціх Правил компенсує Страхувальнику його витрати, понесені в результаті виникнення 

відповідальності перед Вигодонабувачами. 

5.6.10. При страхуванні ризиків виникнення відповідальності щодо додаткових витрат 

Страхувальника, пов'язаних зі страховим випадком. Договір страхування (щодо страхування 

зазначених ризиків) вважається укладеним на користь самого Страхувальника. 

 

5.7. Зміни у страховому ризику в період дії Договору страхування 

 

5.7.1. Страхувальник або Вигодонабувач зобов'язані у строк не пізніше 24 годин, з моменту, 

як тільки це стане їм відомо, повідомити Страховика про будь-яку істотну зміну, що сталася 

з Судном, вказану в Договорі страхування. До таких змін, зокрема, відносяться: 

- зміна судновласника, добровільна чи ні; 

- зміна назви Судна, прапора, керуючої компанії; 

- зміна класифікаційного товариства; 

- здача застрахованого Судна в довгостроковий чартер; 

- відхилення від району, передбаченого для плавання класом Судна або узгодженної теріторії 

дії страхового покриття;   

- затримка рейсу при страхуванні на рейс; 

- постановка на зимовий відстій; 

- використання Судна інакше, ніж зазначено в суднових документах; 

- продаж Судна на металобрухт; 

- відступ від вимог документів, що регламентують завантаження, укладку, штивку, розподіл 

вантажів; 

- навантаження і вивантаження вантажу непередбаченим способом; 

- баластування Судна за варіантом, непередбаченим відповідними документами, коли це 

необхідно для виконання будь-яких робіт або огляду; 

- будь-яке буксирування, крім загальноприйнятого, або коли Судно повинно бути 

відбуксовано до першого безпечного порту або місця, де йому буде надана допомога; 

- призупинення дії класифікаційних документів або документів, що підтверджують 

виконання вимог держави прапора щодо конструкції, технічного стану та обладнання; 
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- вилучення та/або прізупинення класу або виставлення додаткових вимог або обмежень, 

накладених класифікаційним товариством, погодженим Договором страхування, або особою, 

яка діє від імені держави прапора. 

5.7.2. Страхувальник зобов'язаний у строк не пізніше 24 годин, як тільки йому про це стане 

відомо, повідомити Страховика про будь-яку істотну зміну, яка сталася щодо будь-якого 

застрахованого ризику в період дії Договору страхування. 

Зміни, що збільшують ступінь ризику, надають Страховику право переглянути умови 

Договору страхування та/або нарахувати додаткову страхову премію. У разі незгоди 

Страхувальника на таку зміну умов Договору страхування та/або сплату додаткової 

страхової премії, Договір страхування може бути припинений з моменту настання зміни, що 

стосується збільшення ступеня ризику. 

 

5.8. Зміни та доповнення до Договору страхування. 

 

5.8.1. Всі зміни, що стосуються Договору страхування, у тому числі внаслідок зміни ступеня 

ризику, набирають чинності з дати, погодженої Сторонами письмово. 

5.8.2. На підтвердження набуття чинності змін умов Договору страхування, у тому числі, 

внаслідок зміни ступеня ризику, Страховик видає Страхувальнику письмове Доповнення до 

полісу/сертифікату/свідоцтва. 

 

5.9.  Валюта страхування. 

 

5.9.1. Договір страхування укладається у гривнях та/або будь якій вільно конвертованій 

валюті за узгодженням між Страховиком і Страхувальником відповідно до діючого 

законодавства.  

5.9.2. За згодою Сторін валюта страхового платежу може бути інша, ніж валюта Договору 

страхування. 

 

6.  Права та обов'язки Сторін. 
 

6.1. Права Страхувальника: 

6.1.1. Отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку, зазначеного в 

Договорі страхування; 

6.1.2. Отримати частину сплаченої Страховику страхової премії при достроковому 

припиненні Договору страхування за обставин, що зазначені у п. 11.2. цих Правил; 

6.1.3. Звернутися до Страховика з проханням про надання забезпечення у разі заявлених 

третіми особами вимог з метою запобігання загрози або зняття арешту із застрахованого 

Судна; 

6.1.4. Змінювати умови Договору страхування в порядку, передбаченому цими Правилами; 

6.1.5. Отримати відшкодування витрат, зроблених з метою зменшення збитків від страхового 

випадку, якщо такі витрати були необхідні або були зроблені для виконання вказівок 

Страховика. 

 

6.2. Права Страховика: 

6.2.1. При укладанні Договору страхування вимагати проведення огляду Судна на предмет 

фактичного технічного стану; 

6.2.2. Протягом періоду страхування за свій рахунок зробити огляд Судна з метою виявлення 

фактичного стану Судна; 

6.2.3. Звернутися за інформацією та/або документами безпосередньо до класифікаційного 

товариства; 

6.2.4. Відмовитися від виконання Договору страхування при неповідомленні 

Страхувальником відомостей про обставини, що мають істотне значення для визначення 
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ступеня ризику, або при повідомленні ним невірних відомостей, запитаних Страховиком 

відповідно до п.5.3. цих Правил; 

6.2.5. Відмовитися від виконання Договору страхування при невиконанні Страхувальником 

(Вигодонабувачем) обов'язків щодо повідомлення Страховика про зміни в обставинах, що 

тягнуть збільшення ступеня ризику; 

6.2.6. Вимагати зміни умов Договору страхування або сплати додаткової страхової премії 

при зміні обставин відповідно до п.5.7.1. цих Правил або припинити дію Договору 

страхування відповідно до п.5.7.2. цих Правил; 

6.2.7. При визначенні розміру страхового відшкодування за Договором страхування 

зарахувати суму несплаченого страхового внеску проти суми страхового відшкодування, 

якщо страховий випадок настав до його сплати; 

6.2.8. При достроковому припиненні Договору страхування за обставин, зазначених у п. 11.2. 

цих Правил, отримати частину страхової премії пропорційно часу, протягом якого діяло 

страхування; 

6.2.9. При необхідності звертатися в компетентні органи та інші організації із запитами про 

подання відповідних документів та інформації, що підтверджують факт і причину настання 

страхового випадку; 

6.2.10. Після виплати страхового відшкодування реалізувати право вимоги до особи, 

відповідальної за збитки, яке перейшло до Страхувальника; 

6.2.11. Вимагати повернення страхового відшкодування або відповідної його частини, якщо 

Страхувальник відмовився від свого права вимоги до особи, відповідальної за збитки, 

відшкодовані Страховиком, або здійснення цього права стало неможливим з вини 

Страхувальника. 

 

6.3. Обов'язки Страхувальника: 

6.3.1. У визначені Договором страхування терміни сплатити страхову премію; 

6.3.2. Протягом періоду страхування забезпечити мореходний (придатний до плавання) стан 

Судна: забезпечити технічну готовність Судна до плавання, належним чином спорядити 

Судно, укомплектувати його екіпажем і забезпечити всім необхідним, а також привести 

трюми та інші приміщення Судна, в яких перевозиться вантаж, в стан, що забезпечує 

належне приймання, перевезення і збереження вантажу; 

6.3.3. Не пізнише 24 годин, як тільки це стане йому відомо, повідомити Страховика про будь-

яку істотну зміну, що сталася із застрахованим Судном або щодо Судна; 

6.3.4. Не пізніше 24 годин з моменту настання повідомити класифікаційному товариству про 

будь подію, пошкодження Судна, щодо яких класифікаційне товариство могло б дати 

рекомендації щодо ремонту або щодо інших дій; 

6.3.5. Забезпечити виконання в строк будь-яких рекомендацій, вимог або обмежень, 

накладених класифікаційним товариством; 

6.3.6. Усунути за свій рахунок всі невідповідності, виявлені під час проведення 

сюрвейєрського огляду, передбаченого п.п.5.4. і 6.2.2. цих Правил; 

6.3.7. При отриманні страхового відшкодування передати Страховику всі документи і докази 

і повідомити йому всі відомості, необхідні для здійснення Страховиком права вимоги до 

особи, відповідальної за заподіяні збитки, яке до нього перейшло; 

6.3.8. Сприяти Страховику в реалізації ним права відповідно до п.6.2.2. цих Правил; 

6.3.9. У разі отримання відшкодування по збитках від інших страховиків або від особи, 

відповідальної за завдані збитки, повернути раніше отримані по цих збитках страхові 

виплати; 

6.3.10. Перевести суму франшизи, передбаченої умовами Договору страхування, на рахунок 

Страховика, якщо останній підтвердить надання гарантії відповідно до умов п.6.5. цих 

Правил; 

6.3.11. Для отримання погодженого між Сторонами повернення частини страхової премії за 

відстій Судна надати Страховику відповідні документи, що підтверджують такий відстій 

Судна і його тривалість. 
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6.4. Обов'язки Страховика: 

6.4.1. При настанні страхового випадку сплатити страхове відшкодування Страхувальнику 

(Вигодонабувачу), у строки, зазначені в п. 8.2.1. цих Правил; 

6.4.2. При відмові у виплаті страхового відшкодування повідомити Страхувальнику рішення 

про це в письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням причин відмови; 

6.4.3. Не розголошувати отримані в результаті своєї професійної діяльності відомості про 

Страхувальника, Вигодонабувача, а також про майновий стан цих осіб, крім випадків, 

передбачених законодавством України; 

6.4.4. При достроковому припиненні Договору страхування на вимогу Страхувальника 

повернути йому частину страхової премії за період страхування, який не сплив, в порядку, 

встановленому Договором страхування; 

6.4.5. Відшкодувати Страхувальникові (Вигодонабувачу) витрати, понесені з метою 

зменшення збитків від настання страхового випадку, якщо такі витрати були необхідні або 

були зроблені для виконання вказівок Страховика. 

 

6.5. Надання забезпечення при заяві вимог третіх осіб. 

 

6.5.1. При зверненні Страхувальника відповідно до п.6.1.3. цих Правил Страховик може, 

хоча й не зобов'язаний, надати в межах страхової суми гарантію виконання своїх зобов'язань 

за Договором страхування. 

6.5.2. У разі надання Страховиком забезпечення, зазначеного в п.6.5.1. цих Правил, якщо 

після проведеного розслідування буде встановлено, що виникнення зобов'язань 

Страхувальника відшкодувати в установленому цивільним законодавством порядку збитки, 

завдані ним третім особам, не є страховим випадком, Страхувальник зобов'язаний 

відшкодувати Страховику виплачену ним на вимогу Страхувальника суму, відшкодувати всі 

витрати і збитки, і сплатити відсотки за користування коштами з розрахунку діючої на цей 

момент ставки рефінансування Національного банку України в строк, встановлений 

Страховиком у відповідній письмовій вимозі на адресу Страхувальника. 

 

 

 

6.6. Умови включення до Договору страхування 

співстрахувальників (спільно застрахованих). 

 

Страховик погоджується включити до Договору страхування по застрахованому 

Судну інших осіб як співстрахувальників на наступних умовах: 

 

6.6.1. Співстрахувальники мають такі ж самі права і несуть такі ж самі обов'язки за 

Договором страхування, як і Страхувальник; 

6.6.2. Страхувальник та Співстрахувальники несуть солідарну відповідальність по сплаті 

будь-якої премії, належній Страховику; 

6.6.3. Співстрахувальники мають право на отримання від Страховика відшкодування будь-

яких збитків або витрат, відшкодування яких передбачено Договором страхування; 

6.6.4. Не підлягають відшкодуванню будь-які збитки або витрати Співстрахувальників, якщо 

вони не будуть пов'язані з діями, за які Страхувальник несе відповідальність як 

судновласник; 

6.6.5. Страховик не відшкодовує збитки і витрати Страхувальника і Співстрахувальників, які 

виникають у зв'язку із суперечками між Страхувальником і Співстрахувальниками або між 

Співстрахувальниками; 

6.6.6. Будь-яка інформація, передана Страховиком Страхувальнику або будь-якому зі 

Співстрахувальників, вважається переданою Страхувальнику і всім Співстрахувальникам; 
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6.6.7. Будь-яка виплата страхового відшкодування, здійснена Страховиком відповідно до 

Договору страхування, вважається здійсненою на користь Страхувальника і всіх 

Співстрахувальників. 

 

7. Взаємовідносини Сторін при розгляді та врегулюванні претензій. 

 

7.1. Повідомлення Страховика про події, передбачені Договором страхування. 

 

7.1.1. При настанні події, передбаченої Договором страхування, яка може спричинити 

настання відповідальність Страхувальника/особи відповідальність якої застрахована, 

останній зобов'язаний  не пізніше 24 годин з моменту настання такої події інформувати про 

це Страховика в письмовій формі, якщо інше не передбачено Договором страхування. Якщо 

Страхувальник не сповістить або несвоєчасно сповістить Страховика про настання такої 

події і таке упущення Страхувальника не дозволить Страховику своєчасно вжити необхідних 

заходів щодо запобігання або зменшення збитку, Страховик вправі відмовити у виплаті 

страхового відшкодування повністю або частково. 

7.1.2. Якщо Страховику не буде доведено до відома про настання страхового випадку, 

передбаченого Договором страхування, протягом шести місяців з моменту, коли 

Страхувальнику стане про нього відомо, Страховик має право відхилити вимогу 

Страхувальника про виплату страхового відшкодування. 

 

7.2. Запобігання та зменшення збитків від страхового випадку. 

 

7.2.1. При настанні страхового випадку, передбаченого Договором страхування, 

Страхувальник зобов'язаний вжити розумні й доступні за обставин заходи з метою 

запобігання або зменшення можливих збитків. Вживаючи такі заходи, Страхувальник 

повинен дотримуватись вказівок Страховика, якщо вони повідомлені Страхувальнику. 

7.2.2. Страховик звільняється від обов’язку відшкодувати збитки Страхувальника, що 

виникли внаслідок того, що Страхувальник не прийняв розумних і доступних у обставинах, 

що склалися, заходів з метою зменшення можливих збитків при настанні страхового 

випадку. 

 

7.3. Права Страховика в процесі розгляду та врегулювання претензій. 

 

7.3.1. По всіх справах, пов'язаних з розглядом та врегулюванням претензії по страховому 

випадку, Страховик має право: 

а) запитувати у Страхувальника будь-яку інформацію і документи, що відносяться до 

страхового випадку; 

б) за своїм розсудом призначати або наймати від імені Страхувальника сюрвейєрів, 

експертів, адвокатів та інших осіб для ведення справ, розгляду претензій або врегулювання 

збитків; 

в) виступати від імені Страхувальника в судових або арбітражних розглядах. З цією метою 

Страхувальник зобов'язаний оформити на Страховика довіреність із зазначенням 

відповідних повноважень; 

г) контролювати процес розгляду та врегулювання Страхувальником претензій, заявлених 

третіми особами, в тому числі, в судових та арбітражних інстанціях, давати Страхувальнику 

вказівки щодо ведення, врегулювання та оплати претензій, у тому числі на компромісній 

основі на умовах, у сумах і в строки, які Страховик вважає доцільними. 

7.3.2. Будь-які дії Страховика, спрямовані на запобігання настання страхового випадку, 

з'ясування причин настання події, яка може спричинити виникнення відповідальності 

Страхувальника, а також на зменшення розміру претензії, заявленої Страхувальнику третіми 

особами або її відхилення, не тягнуть за собою безумовного визнання Страховиком своєї 



Правила добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) №14 від 25.02.2016р. 

30 
ПрАТ «СК «АЗІНКО» 

відповідальності і зобов'язань щодо відшкодування витрат Страхувальника по конкретному 

страховому випадку. 

7.3.3. Якщо Страхувальник не сприяє у здійсненні прав Страховика, перелічених у цьому 

пункті, або не виконує його вказівок, Страховик має право відхилити вимоги 

Страхувальника на отримання ним страхового відшкодування або зменшити його суму. 

 

7.4. Визнання Страхувальником своєї відповідальності за заподіяння шкоди третім 

особам, згода на врегулювання та оплата претензій Страхувальником. 

 

Страхувальник не вправі прямо або побічно, в тому числі через своїх представників, 

визнавати свою відповідальність, давати згоду, брати зобов'язання по мирному 

врегулюванню, а також фактично оплачувати претензії третіх осіб без попереднього 

письмового узгодження зі Страховиком. 

Порушення Страхувальником цієї вимоги є підставою для відмови Страховиком у 

виплаті Страхувальнику страхового відшкодування повністю або частково. 

 

8. Виплата страхового відшкодування 

 та перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку  

та розмір збитків. 

 

8.1. Умови виплати страхового відшкодування 

 

8.1.1. Страховий випадок мав місце при наявності у застрахованого Судна класу, 

присвоєного або підтвердженого схваленим Страховиком класифікаційним товариством 

(дана вимога не поширюється на страхові випадки, коли Судно чекає ремонту або 

знаходиться в ремонті), якщо інше не буде передбачено угодою Сторін; 

8.1.2. Страховий випадок мав місце при експлуатації Судна в умовах, передбачених даним 

класом, якщо інше не буде передбачено угодою Сторін; 

8.1.3. На момент настання страхового випадку Страхувальник дотримувався передбачених 

законом держави прапора Судна вимог до конструкції, технічного стану, обладнання, 

устаткування та укомплектування екіпажем застрахованого Судна, та мав відповідні 

документи, що видаються державою прапора Судна в підтвердження виконання 

судновласником зазначених вимог; 

8.1.4. Обов'язок Страхувальника відшкодувати заподіяну ним шкоду третім особам наступив 

в силу рішення арбітражного, третейського суду, суду загальної юрисдикції, рішення 

компетентного державного органу або в силу мирової угоди, досягнутої за згодою 

Страховика, Страхувальника та постраждалої особи про відшкодування останній заподіяної 

шкоди. 

8.1.5. Страховик відшкодовує збитки Страхувальника після фактичної оплати претензії 

самим Страхувальником або його агентом, якщо інше не узгоджено Сторонами письмово. 

8.1.6. Якщо Страхувальник, незалежно від причин, не виконає вказівок Страховика, 

передбачених у п. «г» підпункту 7.3.1. цих Правил, щодо суми та термінів оплати претензії, 

заявленої Страхувальнику третіми особами, в результаті чого сума претензії зросла, розмір 

страхового відшкодування, що виплачується Страховиком, обмежується сумою, яка спочатку 

була рекомендована Страхувальнику для оплати або врегулювання. 

 

8.2. Порядок виплати страхового відшкодування. 

Строк прийняття рішення про здійснення виплати  

страхового відшкодування або про відмову у виплаті. 

8.2.1. Для прийняття рішення про виплату або про відмову у виплаті страхового 

відшкодування Страховику повинні бути надані наступні документи: 

1) вимоги (заяви) Страхувальника про виплату страхового відшкодування; 

2) документа, що підтверджує факт оплати претензії; 
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3) претензійних документів, що підтверджують причини та розмір збитку Страхувальника. 

До заяви на виплату страхового відшкодування повинні бути додані оригінали або копії 

таких документів: 

1) Договору (полісу/сертифікату/свідоцтва) страхування; 

2) документів, що стосуються обставин страхового випадку, його причин і розміру збитку; 

3) у всіх випадках, коли в розслідуванні обставин події, яка спричинила заподіяння шкоди, 

брали участь правоохоронні органи – копії офіційного документа про відкриття або копії 

офіційного документа про відмову в відкритті кримінального провадження; 

4) претензії (вимоги) від потерпілої особи про відшкодування заподіяної шкоди; 

5) судового рішення, що покладає на Страхувальника обов'язок відшкодувати заподіяну 

шкоду (якщо вимоги про відшкодування розглядалися в судовому порядку); 

6) мирової угоди між Страхувальником та Третіми особами, схваленої Страховиком; 

7) документів, що підтверджують оплату Страхувальником суми заявленої претензії; 

8) документів, що підтверджують розмір додаткових витрат, понесених Страхувальником в 

процесі експлуатації Судна (суден) по випадках, перерахованих в цих Правилах; 

9) інших документів, що виходять у тому числі від третіх осіб, Страхувальника, 

компетентних державних органів, осіб, уповноважених Сторонами Договору страхування 

розслідувати обставини страхового випадку, та дозволяють достовірно встановити причини і 

характер страхового випадку, а також розмір страхового відшкодування, що підлягає 

виплаті. 

Страховик вправі скоротити вищевикладений перелік документів або витребувати у 

Страхувальника додаткові документи, якщо з урахуванням конкретних обставин їх 

відсутність унеможливлює встановлення факту настання страхового випадку та визначення 

розміру заподіяної шкоди. 

Неподання таких документів, що обгрунтовують витрати, що підлягають відшкодуванню, 

дає Страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині збитку, не 

підтвердженій такими документами. 

8.2.2. Вимога (заява) про виплату страхового відшкодування має бути направлена 

Страховику не пізніше 6 місяців з дати оплати суми претензії Страхувальником, якщо інше 

не передбачено Договором страхування. 

Порушення цього положення дає Страховику право відмовити Страхувальнику у виплаті 

страхового відшкодування. 

8.2.3. Страховик розглядає подані відповідно до підпунктів 8.2.1. та 8.2.2. цих Правил 

документи на предмет їх повноти та відповідності застосовуваному міжнародному і 

національному праву до відносин з заподіяння шкоди і відносин з виконання Договору 

страхування. У разі, якщо подані документи не можуть бути доказами обставин страхового 

випадку відповідно до норм застосованого права, або не дозволяють зробити висновок про 

можливість визнання даної події страховим випадком, Страховик має право також запросити 

у Страхувальника додаткові докази та документи або витребувати дані документи 

самостійно. 

Розмір  страхового відшкодування, який підлягає виплаті визначається виходячи з положень 

цих Правил, що стосуються окремих ризиків, застрахованих за Договором страхування, 

представлених з вимогою про виплату страхового відшкодування документів і норм права, 

застосованого до відносин осіб, які брали участь у відносинах, пов'язаних зі страховим 

випадком. 

8.2.4. Протягом 60 (шестидесяти) робочих днів з моменту надання Страхувальником заяви на 

виплату страхового відшодування та відповідних відомостей і документів, зазначених у 

пп.8.2.1 та 8.2.2 цих Правил Страховик зобовязаний прийняти одне з наступних рішень:  

- про визнання випадку страховим та про виплату страхового відшкодування. В цьому 

випадку Страховик складає та затверджує Страховий акт про визнання випадку 

страховим із зазначенням розміру страхового відшкодування та порядком його 

виплати; 
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- про відмову у виплаті страхового відшкодування. В цьому випадку Страховик 

складає та затверджує Страховий акт з рішенням про відмову у виплаті страхового 

відшкодування, з визначенням причин відмови (з посиланням на відповідні норми 

закону або умов Договору страхування або Правил), а також письмово інформує 

Страхувальника (Вигодонабувача) про прийняття такого рішення, з обгрунтуванням 

такої відмови); 

- про продовження страхового розлідування. В цьому випадку Страховик надає 

Страхувальнику (Вигодонабувачу) мотивоване рішення про продовження страхового 

розслідування. Крім того, рішення може містити вимоги до Страхувальника 

(Вигодонабувача) надати необхідну іноформацію, якщо він її має або повинен мати, та 

відповідні підстави, згідно з якими Страховик ввавжає, що ця інформація є або повинна 

бути у Страхувальника (Вигодонабувача). Також у рішення повинен бути визначений 

строк закінчення страхового розслідування. 

8.2.5. Якщо інше не передбачено Договором страхування, виплата страхового відшкодування 

здійснюється Страховиком протягом 30 банківських днів після прийняття відповідного 

рішення. 

8.2.6. Страхова виплата здійснюється безпосередньо на рахунок, вказаний 

Страхувальником/Вигодонабувачем у заяві про виплату страхового відшкодування. 

       В окремих випадках, на прохання Страхувальника, претензії, пов'язані із заподіянням 

шкоди майновим інтересам третіх осіб, можуть оплачуватися Страховиком безпосередньо 

цим особам за умови наявності у Страховика необхідних претензійних документів. 

         У цьому випадку, Страхувальник зобов'язаний перевести суму франшизи, передбачену 

умовами Договору страхування, на розрахунковий рахунок Страховика. 

 

 

8.3. Повернення Страховику відшкодування,  

отриманого Страхувальником від третіх осіб.  

 

У разі отримання Страхувальником компенсації або відшкодування від третіх осіб і 

страхового відшкодування від Страховика по одному страховому випадку, Страхувальник 

зобов'язаний повернути Страховику отримане страхове відшкодування в сумі, що дорівнює 

сумі, отриманій від третіх осіб але не більше, ніж отримано від Страховика як страхове 

відшкодування. 

 

9. Перехід до Страховика прав Страхувальника  

на отримання відшкодування шкоди (суброгація). 

 

9.1. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, переходить в межах виплаченої 

суми право вимоги, яке Страхувальник має до осіб, фактично відповідальних за збитки, 

відшкодовані Страховиком за Договором страхування. 

9.2. Страхувальник зобов'язаний передати Страховику всі документи і докази і повідомити 

йому всі відомості, необхідні для здійснення Страховиком права вимоги, яке перейшло до 

нього після виплати страхового відшкодування. 

9.3. Якщо Страхувальник відмовився від свого права вимоги до особи, відповідальної за 

збитки, що підлягають відшкодуванню Страховиком за Договором страхування, або 

здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника, Страховик має право 

відмовити у виплаті страхового відшкодування повністю або частково 

 

10. Підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування.  

Строки прийняття рішення про відмову у виплаті  

страхового відшкодування. 

 

10.1. Причинами для відмови Страховиком у виплаті страхового відшкодування є: 
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а) підстави, перераховані в пункті 4.4. цих Правил; 

б) подія, яка призвела до виникнення відповідальності Страхувальника, відбулася до початку 

періоду дії Договору страхування або після його припинення; 

в) подія, яка призвела до виникнення відповідальності Страхувальника, мало місце поза 

територією дії Договору страхування; 

г) невиконання Страхувальником свого зобов'язання по оплаті страхової премії відповідно до 

умов пункту 3.5. цих Правил; 

д) повідомлення Страхувальником Страховику свідомо неправдивих відомостей або 

пред'явлення підроблених документів, що стосуються укладеного Договору страхування або 

мають відношенню до страхового випадку; 

е) порушення Страхувальником умов Договору страхування та додаткових умов, внесених в 

страховий поліс/свідоцтво/сертифікат відповідно до підпункту 5.6.6. цих Правил. 

ж) відмова Страхувальника від прав вимог, які він має до осіб, винних у виникненні шкоди 

майновим інтересам третіх осіб, або неможливості здійснення суброгації з вини 

Страхувальника (пропуск термінів заявлення претензії до винних у збитку осіб тощо); 

з) отримання Страхувальником відповідного відшкодування від особи, винної у заподіянні 

шкоди майновим інтересам третіх осіб. 

Договором страхування можуть бути передбачені інші причини для відмови у виплаті 

страхового відшкодування. 

10.2. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється 

Страхувальнику в письмовій формі, з мотивованим обґрунтуванням причин відмови, 

протягом 30 днів з дня прийняття  рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування.  

 

11. Умови припинення Договору страхування. 

 

11.1. Припинення Договору страхування. 

 

Договір страхування припиняється після закінчення терміну дії Договору страхування. 

 

11.2. Дострокове припинення Договору страхування. 

 

11.2.1. Дія Договору страхування припиняється до настання терміну, на який він був 

укладений, у випадках: 

а) виконання Страховиком своїх зобов'язань у повному обсязі в межах агрегатного ліміту,  

передбаченого Договором страхування; 

б) несплати страхової премії або будь-якого внеску страхової премії у встановлені 

Договором терміни, якщо Сторонами у письмовій формі не будуть узгоджені інші терміни 

внесення страхової премії. Наслідки несплати страхової премії регламентуються пунктом 

3.6. цих Правил; 

в) ліквідації Страхувальника як юридичної особи в установленому законодавством порядку; 

г) реорганізації Страхувальника як юридичної особи; однак, Договір страхування може бути 

визнаний чинним за письмовою згодою Сторін; 

д) припинення дії Договору страхування за рішенням суду; 

е) припинення юридичних прав на Судно, у разі його продажу або закінчення терміну дії 

прав, відповідно до яких Судно перебувало у володінні (користуванні) Страхувальника; 

ж) позбавлення Судна класу в результаті порушення судновласником вимог відповідного 

регістру; 

з) пропажі застрахованого Судна безвісти; 

і) повної або конструктивної загибелі Судна;  

к) надання завідомо неправдивих документів і інформації при укладанні Договору 

страхування; 

л) в інших випадках передбачених законодавством України. 
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11.2.2. За взаємною згодою Сторін Договір страхування може бути припинений достроково 

на вимогу Страхувальника або Страховика. 

Про намір дострокового припинення Договору страхування Сторони зобов'язані повідомити 

одна одну не менш, ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення Договору 

страхування, якщо інше не буде погоджено Сторонами. 

11.2.3. 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.  

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  

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 страхових сум та страхового 

відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.  
  
                                                     12. Вирішення спорів.  

 

Будь-який спір або розбіжність, що виникають із/або стосуються Договору 

страхування, укладеного згідно з цими Правилами, або його порушення, припинення або 

недійсності, по можливості, будуть вирішуватися шляхом переговорів Сторін. У разі якщо 

Сторони не дійдуть згоди, спори підлягають вирішенню в Морській арбітражній комісії при 

Торгово-промисловій палаті України у місті Київі у відповідності до українського права, 

якщо Сторонами не буде узгоджено інше. 

 

13. Страхові тарифи. 
 

13.1. Базові страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно. Конкретний 

розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за узгодженням Сторін з 

урахуванням періоду та умов страхування (Додаток №1 до цих Правил). 

 

13.2. 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. 

 

14. «Особливі умови» 

 

14.1. 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 закону. 

 

14.2. Наслідки збільшення страхового ризику під час дії Договору страхування. 

 

14.2.1. Під час дії Договору страхування Страхувальник зобов’язаний протягом 3 

календарних днів повідомити Страховика про будь-які зміни, які стали йому відомі, в 

обставинах, які були представлені Страховику при укладанні Договору страхування, якщо ці 

зміни можуть вплинути на збільшення страхового ризику (зміна обставин визнається 
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суттєвою, коли вони змінилися настільки, що, якби сторони мали змогу це передбачити, то 

договір взагалі не було б укладено, або було б укладено на значно інших умовах).  

 

14.2.2. В разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення 

страхового ризику, Страховик має право вимагати зміни умов Договору страхування та/або 

сплати Страхувальником додаткового страхового платежу відповідно до збільшення ризику. 

 

14.2.3. Якщо Страхувальник заперечує проти зміни умов Договору страхування або 

доплати страхового платежу, Страховик має право вимагати дострокового припинення дії 

Договору страхування. При цьому, Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за 

період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з вирахуванням нормативних 

витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних 

страхових виплат, що були здійснені за цим Договором страхування, якщо інше не 

передбачено Договором страхування.  

 

14.2.4. Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку, якщо 

Страхувальник не повідомить Страховика про значні зміни під час дії Договору страхування 

в обставинах, які враховувались при укладанні Договору страхування, останній має право 

вимагати дострокового припинення дії Договору страхування, а якщо це сталося після 

настання страхового випадку – відмовити у виплаті страхового відшкодування. 

 

(згідно зі Змінами №1 від 05.12.2019р.) 

 

 

 

 

 




































