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ПРАВИЛА 

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО 

ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ)  

№ 8 від 30.03.2017р. 

 

(із Змінами №1 від 02.06.2020 р. (Розпорядження Нацкомфінпослуг №1104)) 

 

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 водного транспорту (морського 

внутрішнього та інших видів водного транспорту). 

 

1.2. Основні визначення, що використовуються в цих Правилах. 

 

Абандон - відмова Страхувальника від своїх прав на застраховане майно (Судно) на 

користь Страховика з метою отримання від нього повної страхової суми. 

 

Аварія загальна - 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. 

 

Аварія часткова - збитки, які не підпадають під загальну аварію, що виникли в результаті 

пошкодження Судна або поломки його механізмів, машин і обладнання. 

 

Безпечний порт (порт-притулок) - порт вважається безпечним, якщо у відповідний період 

часу судно може зайти в нього, використовувати його і повернутися з нього, не піддаючись 

та/або не наражаючись на небезпеку, яку можна було б уникнути за допомогою належної 

навігації та судноводіння. 

 

Бербоут-чартер - договір фрахтування, згідно з умовами якого Судновласник передає 

Фрахтувальнику Судно без екіпажу на умовах оренди. 

 

Безвісти зникле судно - відсутність будь-яких відомостей про судно протягом трьох 

місяців з дня останньої звістки. При цьому остання звістка про судно повинна бути 

отримана до закінчення періоду страхування. 

 

Важкі погодні умови - ураган, циклон (тайфун), шторм (комплексне явище, що 

представляє поєднання штормового вітру швидкістю понад 20 м/с та викликаного ним 

сильного хвилювання моря), шквал і смерч (вихор, торнадо), туман, ожеледь, обледеніння. 

 

Власник Судна - суб’єкт права власності чи особа, яка здійснює щодо закріпленого за ним 

Судна права, до яких застосовуються правила про право власності. 

 

Втрата Судна - відсутність у власника Судна реальної можливості на свій розсуд 

реалізовувати права володіння, користування і розпорядження судном. 

 

Витрати на рятування Судна - необхідні і доцільні витрати по запобіганню, зменшенню 

збитків, якщо такі збитки або викликані страховим випадком, передбаченим Договором 
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страхування, або викликані небезпекою (загрозою) настання страхового випадку, та 

здійснені з метою запобігти настанню страхового випадку. 

 

Дефекти приховані - це дефекти, для виявлення яких в нормативній документації не 

передбачені необхідні правила, методи і засоби контролю. В протилежному випадку це явні 

дефекти. При цьому до правил контролю відносять його регламент та графік, до методів 

контролю – технологію такого контролю (способи, прийоми, послідовність операцій) та 

його обсяг (кількість контрольованих показників або параметрів), до засобів контролю 

відносять використовуване обладнання, інструменти та прилади. 

 

Дефекти конструктивні - дефекти, що виникли в результаті порушення встановлених 

правил (норм) проектування і конструювання корпусу, машин, механізмів та устаткування 

судна. 

 

Дефекти виробничі - дефекти, що виникли в результаті порушення встановленого процесу 

виготовлення корпусу, машин, механізмів та устаткування судна або його ремонту. 

 

Дефекти експлуатаційні  - дефекти корпусу, машин, механізмів та устаткування судна, що 

виникають внаслідок їх напрацювання, в результаті процесів деградації (зносу (ветхість), 

кавітації, втоми матеріалів, впливу корозійних речовин, перепаду температур, гниття і т.п. 

 

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 - 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 або іншій особі, 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.  

 

Загибель Судна конструктивна - таке пошкодження Судна внаслідок дії одного з 

застрахованих ризиків, коли витрати по його відновленню до стану, що передував 

страховому випадку, економічно недоцільні, оскільки перевищують страхову вартість або її 

частку, встановлену Договором страхування. 

 

Загибель Судна Повна - характер пошкодження Судна, який фактично унеможливлює 

його відновлення до стану, в якому воно знаходилось на момент виникнення такого 

пошкодження. 

 

Знищення Судна - повна чи конструктивна загибель Судна внаслідок дії ризиків, 

застрахованих за Договором страхування. 

 

Знаходження Судна в небезпеці - це коли реальна небезпека становить для Судна загрозу 

загибелі або отримання серйозних пошкоджень в умовах, коли у такого Судна немає 

можливості відновити морехідність своїми силами, і, як наслідок цього, ризик зазнати в 

подальшому значні збитки через затримку в прийнятті допомоги від інших суден.  
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Зона радіоактивного забруднення – територія з наявністю або поширенням радіоактивних 

речовин понад їх природний вміст у довкіллі. 

 

Йорк - Антверпенські правила - звід загальноприйнятих у міжнародному торговому 

мореплавстві правил, які регулюють розподіл між судновласником, власником вантажу, 

фрахтувальником та іншими особами, пропорційних вартості судна, вантажу та фрахту 

збитків, понесених внаслідок загальної аварії будь-якою з вище зазначених осіб. 

 

Клас судна - це розряд, до якого відноситься конкретне судно згідно з правилами 

класифікації і побудови класифікаційного товариства Судна, який присвоюється (чи 

поновлюється) на певний термін з видачею класифікаційного Свідоцтва, в якому 

засвідчується, що судно відповідає вимогам, що пред'являються до його міцності та 

морехідності. (згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

 

Класифікаційне Свідоцтво - оформлене спеціальним документом свідоцтво про 

відповідність технічних характеристик суден та яхт вимогам класифікаційного товариства. 

 

Класифікаційне  товариство (Регістр) - організація, що займається класифікацією суден 

та яхт та наглядом за ними під час їхнього будівництва та експлуатації. 

 

Кодекс МКУБ - Міжнародний Кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і 

попередження забруднення, прийнятий 18-ї сесією Асамблеї Міжнародної морської 

організації (ІМО) 4 листопада 1993 року в якості  резолюції ІМО А.741 (18). 

 

Кодекс ОСПЗ - Міжнародний Кодекс з Охорони суден і портових засобів, вступив в силу з 

1 липня 2004р., прийнятий в рамках Конвенції з безпеки на морі (SOLAS-74). 

 

Корпус Судна - основна частина судна, яка включає набор остова, його обшивки, палуби, 

днище та конструкцію надбудови. 

 

Ліхтерна операція - транспортування до порту частини вантажу судна ліхтером (тип 

баржі). 

 

Машинне обладнання (обладнання) Судна - головний та допоміжний двигуни Судна, 

допоміжні механізми Судна, палубні механізми, шпилі, лебідки, насоси, підйомні пристрої, 

гребний гвинт та його обладнання, механізми управління лацпортом та рампою та інше 

обладнання, наявність якого на Судні є необхідною та обов’язковою відповідно до вимог 

нормативно-правових актів з безпеки судноплавства, в тому числі міжнародних. 

 

Менеджер Судна – юридична особа, яка експлуатує судно від імені Судновласника на 

підставі  укладеного з ним договору суднового менеджменту.  

 

Морехідний стан Судна (морехідність) - такий стан Судна, при якому забезпечена його 

технічна готовність, тобто виконані вимоги до корпусу Судна і його герметичності; до 

плавучості, остійності, непотоплюваності Судна, до руховій установці, механізмам і 

устаткуванню, навігаційних приладів та засобів зв'язку; воно належним чином споряджено і 

забезпечено всім необхідним (відповідно до документів по комплектації Судна і вимогам 

документів до безпеки плавання, включаючи наявність документів органів технічного 

нагляду про придатність Судна до плавання), а також екіпаж укомплектований фахівцями 

належної кваліфікації та необхідної чисельності. Судно, що не задовольняє вимогам 

мореплавства, вважається неморехідним. Всі вищевказані заходи і дії щодо приведення 

Судна до морехідного стану зобов'язаний провести Страхувальник (Вигодонабувач) та / або 

їх представники перед кожним виходом Судна в плавання. 
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Морське підприємство - рейс або період часу, протягом якого майно (Судно, вантаж), а 

також життя членів екіпажу Судна наражається на морські небезпеки. 

 

Морський протест - письмова заява капітана Судна з метою забезпечення доказів для 

захисту прав та законних інтересів Судновласника в тих випадках, коли в період плавання 

або стоянки Судна мала місце пригода (загальна або часткова аварія), з метою забезпечення 

повної інформації щодо обставин події та причин, що викликали її, в тому числі інформації 

про збитки і про вжиті щодо запобігання або зменшення збитків заходи. 

 

Небезпека - це явища, процеси, об’єкти, які здатні за певних умов завдавати шкоди Судну і 

які можуть з певних умов негативно вплинути на його надійність та живучість, можуть 

привести до пошкодження, знищення, втрати Судна (його частин) та/або завдати шкоди 

іншим особам. 

 

Пасажир - будь-яка особа на борту Судна, крім капітана, членів екіпажу або інших осіб, що 

працюють або мають якісь обов’язки, пов’язані з діяльністю цього Судна (спеціальний 

персонал), а також діти віком до одного року. 

 

Період очікування - період, який надається Страховиком Страхувальнику для сплати 

простроченого чергового страхового платежу, та протягом якого Страховик звільняється 

від зобов’язань щодо виплати страхового відшкодування у зв’язку з будь-якою претензією 

за Договором страхування, що виникла в цей період. 

 

Період страхування - проміжок часу, протягом якого Страховик несе зобов’язання по 

виплаті страхового відшкодування при настанні страхового випадку, за умови сплати 

Страхувальником страхової премії у розмірі та в строки, встановлені в Договорі 

страхування. 

 

Потенційний страховий випадок (потенційна страхова подія) - будь-яка подія, про яку 

стає відомо Страхувальникові, і яка може бути кваліфікована як страховий випадок. 

 

Поломка корпусу, машин, механізмів та устаткування судна - втрата корпусом, 

машинами, механізмами та устаткуванням Судна своїх властивостей, в результаті 

внутрішніх впливів, які проявилися в результаті експлуатаційних, та / або виробничих, та / 

або конструктивних дефектів (недоліків). 

 

Пошкодження корпусу, машин, механізмів та устаткування судна - втрата корпусом, 

машинами, механізмами та устаткуванням Судна своїх властивостей в результаті зовнішніх 

впливів які відновлюються шляхом виконання технічних заходів, витрати на проведення 

яких не перевищують дійсну вартість майна. 

 

Рейс Судна - закінчений транспортно-технологічний цикл роботи Судна за договором 

перевезення по транспортуванню обумовленої кількості вантажу (чи пасажирів) між 

обумовленими в договорі перевезення портами. 

 

Рятування - це надання допомоги Судну, що зазнає аварії або знаходиться в небезпеці в 

морі. 

 

Страхова вартість – дійсна фактична вартість предмету Договору страхування за цінами і 

тарифами, що діють на момент укладання Договору страхування. 
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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 за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при 

настанні страхового випадку. 

 

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

Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 

 

Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування 

зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 

 

Страховий випадок – подія,  передбачена Договором страхування  або  законодавством,  

яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхової 

суми (страхового відшкодування) Страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. 

 

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

ймовірності та випадковості настання. 

 

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений 

період страхування. 

 

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

у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності на території України 

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

випадку, передбаченого Договором страхування. 

 

Страхувальники (Співстрахувальники) – юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які 

уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до 

законодавства України. 

 

Ступень страхового ризику - це величина ймовірності настання страхового випадку та 

розміру збитків в залежності від певних факторів, таких як історія страхування; вік Судна; 

територія плавання; тип та цільове призначення Судна; клас Судна; об'єм ризиків  та інші 

фактори. 

 

Судно - самохідна або несамохідна плавуча споруда, що використовується в цілях 

судноплавства на морських шляхах (торговельне мореплавство) або судноплавства на 

внутрішніх водних шляхах або рибальства, в тому числі судна, що перебувають в 

будівництві чи ремонті, а також, в окремих випадках, плавучі споруди, призначені для 

знаходження у водному середовищі. 

 

Суднова роль - підписаний капітаном Судна або уповноваженою посадовою особою, з 

обов’язковою візою капітану Судна, перелік членів екіпажу Судна, що підтверджує 

службове становище моряка на Судні. 

 

Суднові документи - документи, що видаються власнику Судна при державній реєстрації, і 

які підтверджують забезпечення безпеки експлуатації суден згідно з їхнім призначенням та 

охорону людського життя під час плавання. 

 

Судновласник - юридична особа або дієздатна фізична особа, яка експлуатує Судно на 

праві власності або використовує його на інших законних підставах. 
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Суперінтендант - особа, призначена Судновласником для нагляду за ремонтом Судна. 

 

Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з Договором 

страхування. 

 

Франшиза безумовна - мінімальний розмір збитку, після якого настає вiдповiдальнiсть 

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; 

б) Страховик повністю відшкодовує збиток, якщо його розмір перевищує розмір 

умовної франшизи. 

 

Фрахтувальник - сторона в договорі фрахтування, яка пред’являє вантаж до перевезення 

морем у порт призначення. 

 

Фрахт - з метою даних Правил означає перевізну плату, що сплачується за перевезення 

Судном майна чи пасажирів, або плату за використання Судна чи його частини. 

 

Член екіпажу - будь-яка особа, включаючи капітана Судна, яка служить на Судні та 

обіймає посаду згідно з штатним розкладом або яка працює на Судні згідно з умовами 

колективного договору чи іншої угоди, та яка перебуває на борті Судна чи поза ним, та 

внесена до суднової ролі у встановленому порядку. 

 

2. Предмет договору страхування 

 

2.1 Предметом договору страхування за цими Правилами є майнові інтереси, що 

не суперечать закону і пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням засобами 

водного транспорту, їх машинами та обладнанням. 

 

2.2 Умови щодо класифікації та сертифікації застрахованого Судна та 

Страхувальника/Співстрахувальника у відповідності з вимогами Міжнародного Кодексу з 

управління безпечною експлуатаціею суден і попередження забруднення (МКУБ).  

 

2.2.1 Як на початок дії Договору страхування, так і протягом всього періоду 

страхування та його будь-якого продовження Страхувальником (Спів-

Страхувальником, Вигодонабувачем) повинні виконуватись наступні умови: 

- Судно повинно знаходитися під наглядом Класифікаційного товариства, 

узгодженого із Страховиком (надалі за текстом «Класифікаційне 

товариство Судна»); (згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

- клас Судна, наданий Класифікаційним товариством, не повинен 

змінюватися, призупинятися, припинятися, відкликатися або 

закінчуватися; 

- будь-які рекомендації, вимоги або зауваження, запропоновані 

Класифікаційним товариством Судна стосовно його морехідності або його 

підтримки в морехідному стані повинні бути виконані в строки, яких 

вимагає Класифікаційне товариство; 

- будь-який інцидент із Судном, що призвів до пошкодження його корпусу 

та/або його машин та/або обладнання, яке може вплинути на відповідність 

Судна вимогам правил Класифікаційного товариства і щодо якого воно 

може висунути вимоги щодо ремонту або інших дій, які повинні бути 
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прийняті Страхувальником/Судновласником або Керуючими, повинен 

бути доведений до Класифікаційного товариства протягом 48 (сорока 

восьми) годин, але у будь-якому випадку до початку ремонтних робіт; 

(згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

- Судновласник або сторони, уповноважені ним керувати Судном, повинні 

мати сертифікат відповідності стосовно Судна згідно з розділом ІХ 

Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі  (СОЛАС) 1974 

р. з усіма її змінами та доповненнями; 

- Судно повинно мати чинний сертифікат, що підтверджує відповідність 

вимогам Міжнародного Кодексу з управління безпечною експлуатаціею 

суден і попередження забруднення (МКУБ). 

 

2.2.2 Якщо Страховик не дасть письмову згоду на інше, у випадку порушення 

будь-якої з вимог п. 2.2.1 цих Правил, Страховик звільняється від обов'язку 

здійснювати страхову виплату за будь-які збитки і відносно будь-яких страхових 

випадків, що сталися з моменту такого порушення і до його усунення. Якщо таке 

порушення сталося, коли Судно знаходилося у морі, то таке автоматичне звільнення 

Страховика від будь-якої відповідальності відстрочується до прибуття Судна до 

найближчого порту. Якщо клас Судна змінюється, призупиняється, припиняється, 

відкликається або закінчується внаслідок знищення або втрати або пошкодження, які 

настали в результаті дії ризиків, перерахованих для суден відповідно у п.4.1 цих 

Правил, таке автоматичне звільнення Страховика від будь-якої відповідальності 

відбувається лише за умови, що Судно вийшло з найближчого порту без попередньої 

на то згоди Класифікаційного товариства. 

 

2.2.3 Якщо Страховик вирішить звернутися за інформацією чи документами 

безпосередньо до Класифікаційного товариства, то Страхувальник зобов’язаний 

надати йому необхідні для цього повноваження. 

 

2.3 Якщо інше не передбачено Договором страхування Судна, Страхувальник не 

повинен підписувати ніяких контрактів з лоцманами або для звичайної буксировки, що 

обмежують відповідальність або звільняють від неї лоцманів та/або буксири та/або їхніх 

власників, за винятком випадків, якщо Страхувальник або його агенти приймають або 

мають наміри прийняти такі контракти згідно з практикою, встановленою місцевими 

законами. 

 

2.4 Якщо інше не обумовлено Договором страхування Судна, укладеним згідно з 

цими Правилами, застраховане Судно може здійснювати плавання, а також керуватися 

лоцманом чи без нього, здійснювати ходові випробування, а також надавати допомогу та 

буксирувати судна чи плавзасоби, що зазнають лиха. Якщо інше не передбачено Договором 

страхування, на час буксирування Судно вважається застрахованим тільки якщо: 

- буксирування, включаючи буксирування для навантаження та 

розвантаження, є звичайною практикою; 

- Судно потребує допомоги, та воно буксирується до першого безпечного 

порту чи місця;  

- Страхувальник та/або Судновласник та/або Менеджери та/або 

Фрахтувальники Судна уклали договір на виконання застрахованим 

Судном буксирування іншого судна, за обов’язкової умови попередньої 

згоди Страховика на таку операцію. 

 

2.5 Якщо інше не обумовлено Договором страхування Судна, якщо при 

експлуатації Судна виникає необхідність його навантаження в морі з іншого судна чи 

розвантаження в морі на інше судно, яке не є засобом для роботи в гавані чи в прибережній 
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зоні, Страхувальник повинен в обов’язковому порядку сповістити про це Страховика. При 

цьому повинні бути письмово узгоджені додаткові умови страхування та сплачена 

додаткова страхова премія. В іншому випадку Страховик звільняється від зобов’язань щодо 

виплати страхового відшкодовування у зв’язку з пошкодженням, знищенням або втратою, 

завданих застрахованому Судну в результаті таких вантажно-розвантажувальних робіт, у 

тому числі під час зближення суден, їхнього насування борт до борту чи розходження. 

 

2.6 Якщо на підставі даних Правил Страховиком застраховано більш ніж одне 

Судно одного й того ж Страхувальника, то такі судна будуть вважатись як флот, що має 

загальні статистику збитків та зобов’язання зі сплати страхової премії, якщо інше не 

передбачено Договором страхування. 

 

2.7 Якщо в Договорі страхування не встановлено переліку та матеріалу 

внутрішнього оздоблення приміщень Судна, побутової техніки, предметів інтер’єру, 

розкоші та антикваріату на такому Судні,  а також переліку та вартості електронного 

обладнання, яке не є обов’язковим для забезпечення відповідності Судна  вимогам Правил 

Класифікаційного товариства Судна безпечної навігації Судна, дія Договору страхування 

не розповсюджується на таке оздоблення та обладнання, якщо інше не обумовлено 

Договором страхування Судна. (згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

 

3. Порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів 

                                                   страхових виплат 

 

3.1 Якщо інше не передбачено Договором страхування, Судно вважається 

застрахованими на ту суму, яка заявлена Страхувальником, і Страховик несе 

відповідальність у межах страхової суми, зазначеної у Договорі страхування. 

 

3.2. Якщо страхова сума буде вищою за вартість Судна, то лімітом (межею) 

відповідальності Страховика буде вартість Судна. 

 

3.3. Якщо страхова сума буде нижчою за вартість Судна, то страхове 

відшкодування виплачується у розмірі пропорційному відношенню страхової суми до 

вартості Судна. 

 

3.4. Якщо на момент виникнення страхового випадку діє інший або декілька 

інших договорів страхування, що забезпечують покриття тих самих страхових ризиків, 

Страховик здійснює виплату страхового відшкодування лише своєї частини, пропорційну 

питомій вазі в загальній страховій сумі.  

  

3.5. Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку дострокового 

припинення дії Договору страхування при продажу Судна, Страхувальник має право на 

відшкодування збитків, що виникли в результаті страхового випадку, якщо ремонт 

пошкоджень не проводився. Розмір страхового відшкодування у такому випадку 

визначається, виходячи з розумної вартості ремонту, який міг бути здійснений до 

припинення страхування, але не більше суми, на яку знижується вартість застрахованого 

Судна через наявність пошкоджень, що відшкодовуються за умовами Договору 

страхування Судна. 

 

3.6. Страховик визнає повну конструктивну загибель тільки за умови, що загальна 

сума відновлювального ремонту Судна перевищить 100% страхової вартості Судна, якщо 

інше не узгоджено в Договорі страхування. При цьому ніщо відносно вартості Судна у 

пошкодженому стані або як лома, а також вартості залишок Судна, не повинно братися до 

уваги. При цьому також визнається повною конструктивною загибеллю лише витрати з 
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одиничної події або витрати, що виявились внаслідок пошкоджень через таку одиничну 

подію. 

 

3.7.  Якщо інше не передбачено Договором страхування, відшкодування в розмірі 

повної страхової суми, але не більше вартості Судна, сплачується в наступних випадках: 

 

3.7.1.   при повній загибелі Судна, що настала внаслідок дії застрахованих 

ризиків; 

 

3.7.2.     при зникненні Судна безвісті;  

 

3.7.3.     при конструктивній загибелі Судна. 

 

3.8. Якщо інше не передбачено Договором страхування, до суми страхового 

відшкодування за цими Правилами включаються наступні витрати стосовно загальної аварії 

та рятування: 

 

3.8.1.  За Договором страхування, укладеним згідно з цими Правилами, підлягає 

відшкодуванню частка Судна в рятівних операціях, а також у витратах з 

рятування, та/або у внесках по загальній аварії (тільки стосовно Судна), 

зменшена відповідним чином відносно будь-якого неповного страхування. 

Страхувальник може заявити Страховику на відшкодування всі витрати без 

первісного використання свого права на їх відшкодування від інших сторін. 

 

3.8.2.  Диспаша по загальній аварії стосовно застрахованого Судна повинна 

складатися відповідно до закону і практики, прийнятих у пункті закінчення 

морського підприємства. Але якщо договором фрахтування передбачені 

спеціальні умови з цього питання - диспаша повинна складатися згідно з 

Йорк-Антверпенськими правилами.  

 

3.8.3. Якщо Судно перебуває в баласті не за договором фрахтування, диспаша 

повинна складатися із застосуванням міжнародних звичаїв торговельного 

мореплавства. В цьому випадку рейс повинен вважатися продовженим від 

порту чи місця відходу до прибуття Судна до першого порту чи місця 

відповідно, крім заходження до порту-сховища або порту чи місця виключно 

для бункерування. Якщо в будь-якому з таких проміжних портів або місць 

відбувається відмова від первісно передбаченого морського підприємства, то 

рейс повинен вважатися припиненим. 

 

3.8.4. Якщо будь які витрати, внески та збитки з загальної аварії та рятування були 

понесені не у зв’язку з дією будь-якого ризику за Договором страхування, такі 

витрати, внески та збитки ні за яких обставин не відшкодовуються. 

 

3.9. Якщо інше не передбачено Договором страхування, з урахуванням положень 

пункту 9.1 та пункту 3.17 цих Правил, Страховик відшкодує витрати, понесені 

Страхувальником, його службовцями та агентами, стосовно заходів щодо запобігання 

та/або зменшення збитку, за умови, що такі витрати виправдані (доцільні) та належним 

чином оформлені. Витрати по загальній аварії та рятуванню не підлягають відшкодуванню 

згідно цієї статті. При цьому, якщо інше не передбачено Договором страхування, такі 

витрати відшкодовуються Страховиком у розмірі пропорційному відношенню страхової 

суми за Договором страхування до вартості Судна, вказаної у Договорі, або до вартості 

Судна в непошкодженому стані на момент настання страхового випадку, якщо вартість 

Судна в непошкодженому стані перевищує таку вартість. Якщо Страховик визнав повну 
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загибель Судна, а застраховане за Договором страхування майно врятовано, то положення 

цього пункту не застосовуються, за умови, що витрати щодо запобігання або зменшення 

збитків не перевищують вартості такого врятованого майна і відповідно повинні 

застосовуватися лише до суми витрат, що перевищує таку вартість. 

 

3.10. Суми, що відшкодовуються Страховиком як витрати із запобігання та/або 

зменшення збитку повинні відшкодовуватися додатково до сум, які відшкодовуються 

іншим чином згідно з Договором страхування, але ні за яких обставин не повинна 

перевищувати страхову суму, встановлену в Договорі страхування. 

 

3.11. Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку, якщо Судно 

перебуває в рейсі (з вантажем чи без нього) з метою продажу на злам, або якщо воно було 

продане для розбору на металобрухт, будь-яка претензія стосовно пошкодження, знищення 

або втрати Судна, що виникає на момент такого рейсу, повинна бути обмежена вартістю 

Судна як металобрухту на момент настання страхового випадку. При цьому Страхувальник 

повинен обов’язково до початку такого морського підприємства повідомити Страховика 

про такий рейс і узгодити з ним додаткові умови страхування (страховий тариф і страхову 

премію). Дія цього пункту не розповсюджується на витрати, зазначені в пунктах 3.8, 4.3.1, 

4.3.2 та 4.3.5 цих Правил. 

 

3.12.  При включенні в Договір страхування відшкодування збитків, зазначених в 

підпункті 5.2.5 цих Правил (втрата фрахта), відшкодуванню підлягають збитки від втрати 

фрахту в період аварійного простою, який стався внаслідок страхового випадку, визнаного 

таким відповідно до Договору страхування, укладеного відповідно до цих Правил. 

Розмір відшкодування визначається шляхом перемноження узгодженої добової ставки 

фрахту на кількість узгоджених за Договором страхування днів аварійного простою 

(відшкодовуються страхуванням) за вирахуванням узгодженої франшизи, вираженої в добі, 

якщо Договором страхування не передбачено інший порядок розрахунку. 

Якщо Договором страхування не обумовлено інше, то узгоджена добова ставка 

фрахту вважається рівною: 

- дійсної добової ставки фрахту, зафіксованої в чинному на момент страхового 

випадку договорі фрахтування (чартері), якщо дійсна добова ставка фрахту не 

перевищує добову ставку фрахту, зазначену в Договорі страхування; 

- добової ставки фрахту, зазначеної в Договорі страхування, якщо дійсна добова 

ставка фрахту по чартеру перевищує її розмір. 

Період аварійного простою обчислюється з моменту настання страхового випадку та 

включає в себе час рятувальних операцій і ремонту по усуненню пошкоджень, що виникли 

в результаті страхового випадку. 

Час, витрачений на перегін Судна до місця ремонту, включається в період аварійного 

простою за умови, що в результаті страхового випадку Судно було змушене перервати рейс 

і негайно слідувати на ремонт. 

Не відшкодовуються збитки від втрати фрахту в разі повної загибелі Судна 

(фактичної або конструктивної) або пропажі Судна безвісти. 

 

3.13. За згодою Сторін у Договорі страхування може бути встановлена безумовна 

чи умовна франшиза. В Договорі страхування франшиза може встановлюватися по 

кожному страховому випадку. Якщо настає декілька страхових випадків, франшиза 

вираховується по кожному з них. 

 

3.14. Франшиза може встановлюватися у відсотках від страхової суми (може 

становити від 0 до 50 %) або в абсолютному грошовому вираженні. 

Договором страхування можуть бути передбачені різні франшизи для різних суден та 

різних страхових ризиків. 
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3.15. Якщо інше не передбачено Договором страхування, у разі настання 

страхового випадку внаслідок дії страхового ризику, страхове відшкодування повинно 

сплачуватися за вирахуванням безумовної франшизи, якщо вона зазначена в Договорі 

страхування. Така безумовна франшиза застосовується до суми претензій, що виникають з 

кожного випадку або події (включаючи витрати за пунктами 3.8, 3.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 та 

4.3.5 цих Правил). Однак, витрати на огляд днища після посадки Судна на обміль, якщо 

вони виправдано понесені виключно з метою огляду, повинні бути сплаченими повністю, 

навіть якщо в процесі огляду пошкодження не були виявлені.  

Якщо інше не передбачено Договором страхування, безумовна франшиза не 

застосовується: 

- у випадку повної чи конструктивної загибелі Судна; 

 

- до сум, що мають бути відшкодовані як витрати щодо запобігання та/або 

зменшення збитку, лише у випадку повної чи конструктивної загибелі 

Судна. 

 

3.16. Якщо в Договорі страхування не передбачено інше, не підлягає 

відшкодуванню додаткова франшиза у розмірі 10% витрат на усунення пошкоджень 

машин, механізмів та машинного обладнання, за які Страховик несе відповідальність за 

Договором страхування. Така невідшкодована частка збитку застосовується відносно 

згаданої вище суми збитку, після чого до решти такої суми, поєднаної до сум всіх інших 

збитків, що відшкодовуються, застосовується сума франшизи згідно з пунктом 3.15 цих 

Правил. У випадку повної чи конструктивної загибелі застрахованого Судна, франшиза не 

застосовується, якщо інше не обумовлено Договором страхування.  

 

3.17.      Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик 

відшкодовує доцільні та розумні витрати на рятування Судна, які направлені на 

попередження  страхового випадку або настання потенційної страхової події, незалежно від 

того, чи настав такий страховий випадок або страхова подія, чи ні. 

      

3.18. Якщо в Договорі страхування не передбачено інше, не підлягають 

відшкодуванню додаткова льодова франшиза у розмірі 25% витрат на усунення 

пошкоджень, отриманих в результаті контакту Судна з льодом, за які Страховик несе 

відповідальність за Договором страхування. Така невідшкодовувана частка збитку 

застосовується відносно згаданої вище суми збитку, після чого до решти такої суми, 

поєднаної з сумами всіх інших збитків, що відшкодовуються, застосовується суми франшиз 

згідно з пунктами 3.15 та 3.16 цих Правил. 

 

4.Страхові ризики 

 

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 

шляхом відшкодування Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником у 

Договорі страхування (Вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв’язку з 

пошкодженням, знищенням або втратою застрахованого Судна та, якщо це передбачено 

Договором страхування, додаткового обладнання до нього, які настали внаслідок дії 

наступних ризиків: 

 

4.1.1.     небезпек на морях, ріках, озерах чи інших суднохідних шляхах, внаслідок:  

- тяжких погодних умов; 

- зіткнення з іншим судном; 
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- торкання плавучих та підводних об’єктів; 

- навалу на нерухомі об’єкти; 

- торкання ґрунту; 

- посадки на обміль; 

 

4.1.2. пожежі (вогню), вибуху; 

 

4.1.3. крадіжки із застосуванням насильства, заподіяної особами, які не є 

членами екіпажу; 

 

4.1.4. вимушеного викидання вантажу за борт; 

 

4.1.5. піратства; 

 

4.1.6. контакту з сухопутним транспортним засобом, доковим або портовим 

обладнанням чи спорудою; 

 

4.1.7. землетрусу, виверження вулкану, удару блискавки; 

 

4.1.8. подій при навантажуванні, розвантажуванні чи переміщенні вантажу або 

палива; 

 

4.1.9. вибуху котлів, поламки  валів, або прихованого дефекту в  будь-яких 

деталях і частинах головного та допоміжного двигунів, палубних 

механізмів чи корпусу Судна; 

 

4.1.10. допущеної капітаном, офіцерами, командою чи лоцманом під час 

виконання своїх посадових обов’язків одночасної помилки, що полягає у 

неналежному виконанні дій, які вимагаються відповідними нормативними 

документами, гарною морською практикою, існуючими обставинами; 

 

4.1.11. недбалості осіб, які здійснюють ремонтні роботи, або Фрахтувальників, за 

умови, що вони не є Страхувальниками за Договором страхування; 

 

4.1.12. навмисних або злочинно-недбалих дій капітана, офіцерів, членів екіпажу; 

 

4.1.13. контакту з літаками, гелікоптерами чи подібними об’єктами, а також 

предметами, що з них упали. 

 

4.2. За Договором страхування, що укладається на умовах цих Правил, можуть 

бути застраховані ризики пошкодження, знищення або втрати, загибелі Судна та / або  

поломки Судна, його корпусу, механізмів, машин і устаткування, втрата фрахту, які 

настали в результаті дії ризиків, вказаних в п.4.1. цих Правил. 

 

4.3. Згідно з цими Правилами, Договір страхування Судна може бути укладений 

на підставі одного з нижчевикладених умов: 

 

4.3.1.     «З відповідальністю за загибель і пошкодження». 

 

За Договором страхування, укладеним на цій умові, відшкодовуються: 

а) збитки внаслідок загибелі Судна: (фактичної або конструктивної) або витрати на 

усунення пошкоджень його корпусу, механізмів, машин, обладнання; 

б) збитки внаслідок пропажі Судна безвісти; 
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в) збитки, витрати і внески по загальній аварії по частці Судна; 

г) необхідні і доцільно здійснені витрати по рятуванню Судна; 

д) необхідні і доцільно зроблені витрати по запобіганню, зменшенню і встановленню 

розміру збитку, якщо збиток відшкодовується за Договором страхування 

 

4.3.2. «З відповідальністю тільки за загибель судна, включаючи витрати по 

рятуванню і загальній аварії». 

 

За Договором страхування, укладеним на цій умові, відшкодовуються: 

а) збитки внаслідок загибелі Судна (фактичної або конструктивної); 

б) збитки внаслідок пропажі Судна безвісти; 

в) збитки, витрати і внески по загальній аварії по частці Судна; 

г) необхідні і доцільно здійснені витрати по рятуванню Судна; 

д) необхідні і доцільно зроблені витрати по запобіганню, зменшенню і встановленню 

розміру збитку, якщо збиток відшкодовується за Договором страхування 

 

4.3.3. «З відповідальністю тільки за загибель судна, включаючи витрати по 

рятуванню». 

 

За Договором страхування, укладеним на цій умові, відшкодовуються: 

а) збитки внаслідок загибелі Судна (фактичної або конструктивної); 

б) збитки внаслідок пропажі Судна безвісти; 

в) необхідні і доцільно здійснені витрати по рятуванню Судна; 

г) необхідні і доцільно зроблені витрати по запобіганню, зменшенню і встановленню 

розміру збитку, якщо збиток відшкодовується за Договором страхування. 

  

4.3.4. «З відповідальністю тільки за загибель судна». 

 

За Договором страхування, укладеним на цій умові, відшкодовуються: 

а) збитки внаслідок загибелі Судна (фактичної або конструктивної); 

б) збитки внаслідок пропажі Судна без вісті. 

 

4.3.5. «З відповідальністю за загибель, пошкодження і поломки». 

 

За Договором страхування, укладеним на цій умові, відшкодовуються: 

а) збитки внаслідок загибелі Судна (фактичної або конструктивної) або витрати на   

усунення пошкоджень його корпусу, механізмів, машин, обладнання; 

б) збитки і витрати по усуненню поломок корпусу машин, механізмів і обладнання 

судна внаслідок виробничих дефектів (недоліків); 

в) збитки внаслідок пропажі Судна безвісти; 

г) збитки, витрати і внески по загальній аварії по частці Судна; 

д) необхідні і доцільно здійснені витрати по рятуванню Судна; 

е) необхідні і доцільно зроблені витрати по запобіганню, зменшенню і встановленню 

розміру збитку, якщо збиток відшкодовується за Договором страхування 

 

4.4 За взаємною згодою Сторони Договір страхування може передбачати 

страхування від воєнних та страйкових ризиків. 

При включенні в Договір страхування ризиків, зазначених у підпункті 4.4. цих 

Правил, відшкодовуються збитки, пов'язані із пошкодженням, знищенням або втратою  

Судна, які відбулися внаслідок: 

- війн, громадянських війн, революцій, повстань, заколотів або викликаних 

ними цивільних заворушень, або будь-яких ворожих дій з боку воюючої 

держави або спрямованих проти такої держави, захоплення, конфіскації, 
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затримання, арешту і їх наслідків або спроб вдатися до таких дій, не 

розряджених мін, торпед, бомб чи інших знарядь війни, що не розірвалися; 

- дій страйкарів, звільнених робітників, осіб, що беруть участь в трудових 

конфліктах, бунтах або цивільних заворушеннях. 

 

4.4.1 Якщо Договором страхування  передбачено страхування воєнних та 

страйкових ризиків, як вказано вище у цій статті, у відповідності до п.п.4.3.1- 

4.3.5 цих Правил не відшкодовуються збитки і витрати, що відбулися в 

районах, які зазначені в Списку Військових зон Інституту Лондонських 

Страховиків (далі по тексту - ІЛС), чинному на дату укладення Договору 

страхування (список Військових зон ІЛС визначається Комітетом з 

військових ризиків і розміщується в Інтернеті на сайті http://www.lmalloyds. 

com) та / або в інших зонах або районах, зазначених Страховиком як Зони 

підвищеного ризику (далі - Зони ризику), якщо інше не передбачено 

Договором страхування. (згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

Такі зони мають бути зазначені Страховиком в Договорі страхування 

або у додатку до Договору страхування на момент укладення Договору. 

Страховик також має право протягом дії Договору страхування змінити 

(доповнити / виключити) перелік Зон ризику, направивши Страхувальнику 

відповідне письмове повідомлення. Зміна переліку Зон ризику вважається 

істотною зміною умов страхування і має бути погоджена Страховиком із 

Страхувальником в письмовій формі, в тому числі шляхом підписання 

Сторонами додаткової угоди. 

 

4.4.2 Протягом періоду страхування Страхувальник може запросити розширення 

страхового покриття на територію або район, зазначені в Списку Військових 

зон ІЛС та / або переліку Зон ризику, направивши попередньо (не менше ніж 

за 3 дні до моменту заходу) письмову заяву Страховику про необхідність 

такого заходу. 

Таке страхове покриття може бути надано Страховиком на обмежений 

термін (тільки на термін заходу в таку зону) після письмового узгодження 

Сторонами додаткових умов і за окрему плату (додаткову страхову премію). 

 

4.5  Перелік страхових випадків та умови страхування визначаються в Договорі 

страхування, при цьому до зазначеного переліку страхових випадків та умов страхування 

можуть вноситися як всі страхові випадки, передбачені даними Правилами, так і деякі з 

них. 

 

4.6  За додатковою угодою Сторін страхування може здійснюватися й від інших 

непередбачених подій (ризиків), якщо це не суперечить чинному законодавству України.  

 

5. Виключення із страхових випадків і обмеження страхування 
 

5.1. Якщо інше не передбачено Договором страхування Судна, укладеним згідно з 

даними Правилами, Страховик не відшкодовує збитки та/або витрати у зв’язку з 

пошкодженням, знищенням або втратою Судна, що виникли внаслідок: 

 

5.1.1 відомої Страхувальнику, Вигодонабувачу або їхнім представникам 

невідповідності Судна морехідному стану до виходу Судна в рейс; (згідно зі 

Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

 

5.1.2 зносу, корозії корпусу Судна, його частин, машин, машинного обладнання;  
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5.1.3 звичайної дії хвиль та вітру; 

 

5.1.4 експлуатації Судна в умовах, не передбачених його класом, в тому числі 

льодовим класом; (згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

 

5.1.5 необхідності видалення уламків та залишків застрахованого Судна, вантажу 

або інших предметів на ньому; 

 

5.1.6 відсутності належної уваги та недотримання всіх необхідних заходів, норм, 

вимог безпеки з боку Страхувальника, Судновласників, Керуючих або 

Суперінтендантів, чи будь-якого члену керівного складу берегових 

підрозділів вищезгаданих осіб;  

 

5.1.7 виправлення помилок в проекті чи конструкції, або іншими витратами, 

понесеними в зв’язку з поліпшенням або зміною в проекті чи конструкції 

Судна; 

  

5.1.8 перевезення пасажирів і вантажу в кількості, що перевищує максимальну 

пасажиромісткість та вантажопідйомність, що відповідають класу Судна; 

 

5.1.9 керування Судном особою у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного 

сп’яніння. 

 

5.2 Якщо інше не передбачено Договором страхування Судна, за цими 

Правилами не відшкодовуються будь-які втрати, збитки та витрати: 

 

5.2.1 які не є наслідком дії ризиків, передбачених Договором страхування;  

 

5.2.2 по усуненню прихованих дефектів корпусу, машин, механізмів та обладнання 

Судна та/або щодо усуненням поломок валів; 

 

5.2.3 збитки, що виникли в результаті поломки корпусу, машин, механізмів і 

устаткування Судна внаслідок конструктивних дефектів; 

 

5.2.4 по усуненню поломки частини корпусу, механізмів, машин і устаткування, 

внаслідок виробничого дефекту, якщо цей дефект не викликав загибель Судна 

або ушкодження інших частин корпусу, агрегатів інших механізмів, машин і 

устаткування; 

 

5.2.5 по втраті фрахту; 

 

5.2.6 за пунктами 3.8 та 3.9 цих Правил, якщо такі збитки та/або витрати були 

понесені не у зв’язку дією ризиків, зазначених в Договорі страхування; 

 

5.2.7 які виникли внаслідок захвату, взяття в полон, арешту або затримання (за 

винятком піратства) Судна або їхніх наслідків та яких-небудь спроб здійснити 

такі дії. 

 

5.3 За цими Правилами не відшкодовуються будь-які втрати, збитки та витрати: 

 

5.3.1 які Страхувальник зобов’язаний сплатити третім особам внаслідок 

пошкоджень Судном будь-якого судна, з яким сталося зіткнення або майна на 

ньому;  
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5.3.2 які Страхувальник зобов’язаний сплатити третім особам внаслідок 

пошкоджень плавучого, нерухомого або іншого об’єкта; 

 

5.3.3 які виникли стосовно виплати компенсації членам екіпажу застрахованого 

Судна у випадку їх смерті, тілесного пошкодження або захворювання;  

 

5.3.4 які Страхувальник зобов’язаний сплатити третім особам внаслідок 

забруднення та/або зараження будь-якого рухомого або нерухомого майна, 

або такої загрози, а також внаслідок завдання збитку навколишньому 

середовищу або загрози завдання такого збитку;  

 

5.4 Якщо інше не передбачено Договором страхування, за цими Правилами не 

відшкодовуються витрати на зарплатню та утримання капітана та членів екіпажу, за 

винятком, якщо такі витрати: 

- входять до суми претензій із загальної аварії; 

або  

- припадають на період виконання Судном переходу від одного порту до 

іншого з метою ремонту пошкоджень, що покриваються Страховиком, у 

відповідності до п.11.15 цих Правил. В обох цих випадках 

відшкодовуються витрати на зарплатню та утримання, що стосуються 

лише ходового часу. 

 

5.5 Якщо інше не передбачено Договором страхування, ні при яких обставинах 

Страховиком не відшкодовуються збитки, пов’язані із скоблінням, піскострумним 

чищенням та/або іншим способом підготовки поверхні, або фарбуванням днища Судна, за 

винятком: 

 

5.5.1 піскострумного чищення та/або іншого способу підготовки поверхні нової 

зовнішньої обшивки днища на березі, а також доставляння та нанесення 

цехового ґрунту на таку обшивку; 

 

5.5.2 піскострумного чищення та/або іншого способу підготовки поверхні: 

- стиків або ділянок обшивки, що безпосередньо прилягають до заміненої 

чи відремонтованої обшивки, пошкодженої внаслідок зварювання та/або 

ремонтних робіт; 

- ділянок обшивки, пошкодженої при рихтуванні на місці, чи на березі; 

 

5.5.3 доставка та нанесення першого шару ґрунту/антикорозійного покриття та 

покриття, що уберігає корпус Судна від обростання, на ділянки, згадані вище 

в підпунктах 5.5.1 та 5.5.2 цих Правил; 

які повинні визнаватися як доцільна частина витрат на ремонт обшивки днища, 

пошкодженої внаслідок дії страхового ризику. 

 

5.6 За винятком будь-якої суми, що Страхувальник повинен сплатити рятівникам 

як винагороду за рятування, з урахуванням їхньої кваліфікації та докладених зусиль, для 

запобігання та/або зменшення шкоди навколишньому середовищу, як встановлено в статті 

13 параграфу 1(6) Міжнародної конвенції з рятування 1989р. та витрат з загальної аварії, що 

розв’язуються/дозволяються згідно з міжнародними звичаями торговельного мореплавства, 

але тільки у випадку, якщо договір найму Судна передбачає урегулювання згідно з такими 

міжнародними звичаями торговельного мореплавства, за пунктом 3.8 цих Правил не 

відшкодовуються: 
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- спеціальна винагорода рятівникам, передбачена згідно з ст.14 Міжнародної  

конвенції з рятування 1989р., або відповідно до будь-якого іншого положення 

якого б то не було статуту, правової норми, закону чи договору, схожому по 

суті; 

- зобов’язання чи витрати, понесені внаслідок заподіяння шкоди 

навколишньому середовищу або такої загрози, а також у зв’язку з витоком 

або скиданням забруднюючих речовин із Судна або такою загрозою. 

 

5.7 Якщо інше не передбачено Договором страхування, за цими Правилами не 

відшкодовуються суми, що компенсують зусилля та час, витрачені на збирання інформації 

та документів із страхового випадку, і агентські винагороди чи витрати службовцям, 

агентам, керуючим або агентській компанії, призначеним Страхувальником або від його 

імені для здійснення таких послуг. 

 

5.8 Страховик не несе відповідальності стосовно: 

 

5.8.1 неусунених пошкоджень Судна у випадку його наступної втрати або 

знищення незалежно від того, чи передбачений Договором страхування ризик 

настання таких втрати або знищення Судна, які мають місце як у період 

страхування, так і при його продовженні; 

 

5.8.2 майна, в тому числі вантажів та багажу (вантажобагажу), що перевозяться 

Судном; 

 

5.8.3 неодержаних доходів внаслідок пошкодження, знищення або втрати Судна. 

 

5.9 Страховик не відшкодовує збитки та/або витрати, у зв’язку з пошкодженням, 

знищенням або втратою Судна або відповідальністю, що виникли внаслідок: 

 

5.9.1.        дії  ядерних  ризиків. 

Страховик не несе ніякої відповідальності за пошкодження, знищення або втрату 

Судна, що прямо чи побічно пов’язані, витікають або викликані ядерною енергетикою 

стосовно: 

- Судна, що знаходяться на/або біля території атомної електростанції, ядерних 

реакторів, будівель реакторів, станків та обладнання в таких будівлях, 

розташованих на будь-якому іншому об’єкті, відмінному від атомної 

електростанції; 

- Судна, що знаходяться на/або біля будь-якого об’єкту, яке застосовується або 

застосовувалось для виробництва атомної енергії або для використання чи 

зберігання ядерних матеріалів; 

- поставки товарів і послуг на будь-який з об’єктів, зазначених вище в даному 

виключенні; 

- Судна, що знаходяться в/або біля зони радіоактивного забруднення або в районі 

перебування будь-якої ядерної установки; 

- Судна, яке безпосередньо застосовується при виробництві, використанні або 

зберіганні ядерних матеріалів (з моменту розташування ядерних матеріалів на 

цьому Судні). 

 

5.9.2. дії ризиків радіоактивного зараження та/або дії біологічної, біохімічної, 

хімічної та електромагнітної зброї. 

Страховик не відшкодовує збитки та/або витрати, у зв’язку з пошкодженням, 

знищенням або втратою Судна, що прямо чи побічно пов’язані, витікають або 

викликані: 
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- іонізуючим випромінюванням або радіоактивним забрудненням, що виходить 

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

ядерного палива; 

- радіоактивністю, токсичністю, вибухонебезпечністю або іншими небезпечними 

чи забруднюючими властивостями будь-якої ядерної установки, реактора або 

іншого ядерного агрегату чи його частин; 

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

та/або синтезу або інші подібні реакції або радіоактивні сили чи речовини; 

- радіоактивністю, токсичністю, вибухонебезпечністю або іншими небезпечними 

чи забруднюючими властивостями будь-якої радіоактивної речовини; 

- прямого чи непрямого впливу будь-якого біологічного, біохімічного, хімічного 

та електромагнітного видів зброї. 

 

5.9.3. дії ризиків забруднення та зараження навколишнього середовища 

Страховик не відшкодовує збитки та/або витрати у зв’язку з забрудненням та   

зараженням навколишнього середовища. 

 

5.9.4. дії комп’ютерних ризиків 

Страховик не відшкодовує збитки та/або витрати будь-якого роду, що прямо чи 

побічно, в цілому або частково виникають або викликані: 

- використанням Інтернету або подібного засобу зв’язку; 

- будь-якою електронною передачею даних або іншої інформації; 

- будь-яким комп’ютерним вірусом або подібними проблемами; 

- використанням Інтернет-адреси, Web-сторінки або схожого інформаційного 

ресурсу; 

- будь-якими даними або іншою інформацією, що була відправлена на Web-

сторінку або схожий інформаційний ресурс; 

- будь-якою втратою або пошкодженням комп’ютерної системи, включаючи, але 

не обмежуючи пошкодження твердого диску та програмного забезпечення; 

- функціонуванням або поганим функціонуванням Інтернету або схожого засобу 

зв’язку або Інтернет-адреси, Web-сторінки або подібного інформаційного 

ресурсу;     

- будь-яким порушенням, не залежно навмисним або ненавмисним, будь-яких 

прав на інтелектуальну власність (включаючи та не обмежуючись 

торговельними знаками, авторськими правами або патентами).  

 

5.9.5. кредитних і фінансових гарантій 

Ні за яких обставин Страховик не відшкодовує збитки та/або витрати стосовно 

кредитних та фінансових гарантій, а також побічні збитки будь-якого характеру, 

включаючи неустойки, збитки внаслідок прострочень, порушення строків, 

припинення договору. 

 

5.9.6. дії військових та пов’язаних з ними ризиків.  

Якщо інше не обумовлено Договором страхування, Страховик не відшкодовує збитки 

та/або витрати, що прямо чи побічно були викликані, відбулися через або внаслідок 

війни, вторгнення, дій зовнішніх ворогів, військових дій, військових операцій або 

військового навчання, незалежно від того, оголошено про війну чи ні (включаючи 

витрати Страхувальника, що виникли внаслідок дії покинутих мін, торпед, бомб або 

іншою залишеною зброєю війни), громадянської війни, заколоту, громадянського 

хвилювання, що набувають масштабів народного повстання, бунту, революції, 

страйку, локауту, військового повстання або заколоту, бунту, революції, дії військової 

або узурпованої влади, закону військового часу або грабежу або крадіжки, пов’язаної 

з введенням закону військового часу, а також захвату, конфіскації, арешту, обмеження 
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або затримки (виключаючи баратрію – збиток, завданий внаслідок умисних дій 

капітана та/або членів екіпажу, та піратство) та їхніми наслідками (або спробами їх 

вчинити), націоналізації, реквізиції або шкоди, заподіяної будь-якою урядовою, 

громадською або місцевою владою або за її наказом, або ж будь-якої дії або умови, 

характерної для будь-чого зазначеного вище. Якщо інше не обумовлено Договором 

страхування, Страховик не відшкодовує збитки або витрати за загибель, 

пошкодження, відповідальність внаслідок вибуху будь-якого вибухової речовини або 

заподіяні будь-яким знаряддям війни або будь-якою особою, діючою злочинно або по 

політичним мотивам. Страховик не відшкодовує збитки та/або витрати, що прямо чи 

побічно були викликані через або внаслідок дії будь-якої особи або групи осіб, які 

діють від імені або у зв’язку з будь-якою організацією, метою якої є повалення або 

впливання де-юре або де-факто на вищі державні органи шляхом терористичних або 

інших насильницьких заходів. 

 

5.9.7. дії  ризиків тероризму 

Якщо інше не обумовлено Договором страхування, Страховик не відшкодовує збитки 

та/або витрати, що прямо чи побічно викликані, є наслідком або відбулися у зв’язку з 

будь-яким терористичним актом. 

 

Для розуміння даного виключення «Терористичний акт» – дія, що включає в себе, але 

не обмежує застосування сили або насильства та/або загрозу застосування сили або 

насильства особою, або групою осіб не залежно від того, чи діють вони самостійно чи 

представляють або пов’язані з будь-якою(-ими) організацією(-ями) або урядом, що 

здійснюється в політичних, релігійних, ідеологічних або схожих цілях, що включають 

намір впливати на будь-який уряд та/або для настрашки суспільства або його частини. 

Страховик не відшкодовує збитки та/або витрати, що прямо чи побічно викликані, є 

наслідком або відбулися у зв’язку з будь-якою дією взяття під контроль, запобігання, 

стримування або будь-якою іншою дією, пов’язаною з будь-яким терористичним 

актом. 

 

5.10. Страховик не несе відповідальності стосовно внутрішнього оздоблення 

приміщень Судна, побутової техніки, предметів інтер’єру, розкоші та антикваріату на 

такому Судні, а також електронного обладнання, яке не є обов’язковим для забезпечення 

відповідності судна вимогам Правил Класифікаційного товариства Судна безпечної 

навігації Судна, якщо це не передбачено Договором страхування. (згідно зі Змінами № 1 від 

02.06.2020р.) 

 

5.11. Не є страховим випадком події, а також не відшкодовуються збитки або 

витрати, прямо або побічно спричинені або пов’язані або виникли внаслідок: 

  

5.11.2. умислу та грубої необережності Страхувальника, Вигодонабувача або їхніх 

представників. 

Умислом за цими Правилами вважаються дії або бездіяльність будь-

якої з зазначених вище осіб,  що привели до настання збитків, коли така 

особа, відступаючи від або порушуючи вимоги посадових інструкцій, правил 

та інших нормативних актів, що визначають порядок і умови безпечного 

керування судном та проведення конкретних видів робіт, передбачала та 

усвідомлювала або повинна була передбачати та усвідомлювати можливість 

настання збитків внаслідок таких дій або бездіяльності, але проявила 

безвідповідальність до таких наслідків або свідомо або навмисно допустила 

настання таких збитків. 

Грубою необережністю за цими Правилами вважаються дії або 

бездіяльність будь-якої з зазначених вище осіб, що привели до настання  



Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту) № 8 від 30.03.2017р. 

20 

ПрАТ «СК «АЗІНКО» 

збитків, коли така особа,  відступаючи від або порушуючи вимоги посадових 

інструкцій, правил та інших нормативних актів, що визначають порядок і 

умови безпечного керування судном та проведення конкретних видів робіт, 

при звичайній уважності та сумлінності повинна була усвідомлювати та 

передбачати можливість настання збитків внаслідок таких дій або 

бездіяльності, але легковажно сподівалась та/або розраховувала уникнути або 

запобігти настанню таких збитків;  

(згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

 

5.11.2 відправки Судна у морське підприємство в немореходному стані, якщо тільки 

такий немореходний стан Судна не був викликаний прихованими дефектами 

(недоліками) Судна; 

 

5.11.3 експлуатаційних дефектів  Судна; 

 

5.11.4 експлуатації Судна в умовах, не передбачених класом Регістру, чинного 

Класифікаційного свідоцтва та/або свідоцтва про придатність до плавання, а 

також невиконання рекомендацій, розпоряджень і обмежень, що 

накладаються Класифікаційним товариством з питань мореплавства Судна 

або його підтримки в морехідному стані; 

 

5.11.5 навантаження з відома Страхувальника або Вигодонабувача або їхніх 

представників, але без відома Страховика, речовин і предметів, 

вибухонебезпечних та самозаймистих, крім вантажів, дозволених до 

перевезення Класифікаційним товариством, а також якщо такі речовини 

(предмети) були допущені до перевезення за умови дотримання певних 

запобіжних заходів, але такі заходи не були дотримані. 

 

5.12 Договором страхування можуть передбачатися інші виключення із страхових 

випадків та обмеження страхування, які не суперечать чинному законодавству України. 

 

6. Строк та місце дії Договору страхування 
6.1 Договір страхування може бути укладений на будь-який строк, за 

домовленістю між Страхувальником і Страховиком. Конкретний строк дії Договору 

страхування та період страхування визначаються за домовленістю між Страхувальником і 

Страховиком відповідно до цих Правил, і встановлюються в Договорі страхування. 

 

6.2 Якщо інше не передбачено Договором страхування, Договір страхування 

може укладатися на період або на рейс. 

 

6.2.1 При страхуванні на період (від дати до дати), якщо інше не обумовлено 

Договором страхування, період страхування починається з 00.00 годин та закінчується о 

24.00 годині (час за місцем видачі Полісу/Сертифікату/Свідоцтва) тих дат, що зазначені в 

Договорі страхування. Однак, якщо застраховане на період Судно на момент закінчення 

періоду страхування зазнає лиха в морі чи пропало безвісти, то період страхування може 

бути продовжений до прибуття Судна до наступного безпечного порту, чи, якщо Судно 

зазнає лиха в порту, до тих пір, поки воно не буде доставлено до безпечного місця, тільки за 

умови, що Страховик був сповіщений про це до закінчення періоду страхування, а 

Страхувальник сплатить додаткову страхову премію, узгоджену зі Страховиком.  

 

6.2.2 При страхуванні на рейс (від порту до порту) період страхування починається 

в порту відправлення з моменту віддачі швартових або зняття з якоря, та закінчується в 
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порту призначення з моменту швартування чи поставлення на якір, якщо інше не 

обумовлено в Договорі страхування. 

 

6.3 Якщо інше не передбачено Договором страхування, місцем страхування є 

район плавання чи рейс, які зазначені в Договорі страхування. При виході Судна за межі 

узгодженого району плавання чи при відхиленні від узгодженого маршруту прямування 

Страховик не несе ніякої відповідальності за будь-які гибель, пошкодження, витрати або 

відповідальність Страхувальника, які сталися після виходу такого Судна за межі 

узгодженого району плавання чи узгодженого маршруту, якщо Страховик не пізніше 48 

годин не був сповіщений про таку зміну району плавання чи маршруту і Страхувальник не 

погодився на додаткові умови страхування та не сплатив додаткову страхову премію, 

запропоновані Страховиком у зв’язку з такими змінами.   

 

6.4 Якщо інше не передбачено Договором страхування, не вважається 

порушенням Договору страхування відхилення від наміченого шляху або вихід з району 

плавання з метою рятування людського життя, суден та вантажів, а також відхилення, 

викликані наявною необхідністю забезпечити подальший рейс. Про таке відхилення 

Страхувальник зобов’язаний не пізніше 48 годин, щойно стане йому відомо, письмово 

сповістити Страховика. 

 

7. Порядок укладання Договору страхування 

 

7.1 Якщо інше не передбачено Договором страхування, Договір страхування 

укладається на підставі письмової заяви Страхувальника, в якій повідомляються точні 

відомості про Судно, а саме: 

- повна назва Судновласника та Вигодонабувача; 

- назва Судна ; 

- тип Судна; 

- рік побудови Судна; 

- прапор Судна; 

- Класифікаційне товариство Судна; 

- ІМО номер – тільки для Судна; 

- валова місткість Судна; 

- страхова сума Судна; 

- загальні технічні характеристики Судна; 

- умови страхування (обсяг страхового покриття); 

- потрібний період страхування, при страхуванні на рейс – пункт початку 

та закінчення рейсу, його тривалість і пункти заходу; при страхуванні на 

строк – район плавання/експлуатації та період страхування; 

- чинні договори страхування щодо Судна. 

 

           Крім того, Страхувальник зобов’язаний повідомити й іншу відому йому інформацію 

про обставини, що мають істотне значення при визначенні ступеня ризику (вартість Судна, 

статистика збитків і т. ін.), та надати Страховику копії класифікаційного свідоцтва, інших 

свідоцтв Класифікаційного товариства стосовно класу Судна та копію свідоцтва про 

придатність Судна до плавання. При поданні Страхувальником письмової заяви на 

страхування Страхувальник своїм підписом завіряє достовірність відомостей, наданих у 

такій заяві. 

Договір страхування укладається у письмовій 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 02.06.2020р.) 
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7.2 Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку, коли 

Страховик не згоден із зазначеною вартістю Судна, то за рахунок Страхувальника може 

бути проведене оцінювання вартості незалежним оцінювачем, узгодженим обома 

Сторонами. Визначена за результатами оцінки вартість може бути внесена до Договору 

страхування. 

 

7.3 Якщо інше не передбачено Договором страхування, вартість Судна, зазначена 

в Договорі страхування, не може бути згодом заперечена, крім випадків, коли Страховик, 

який не скористався до укладення Договору страхування своїм правом на оцінку ризику, 

був навмисно введений в оману стосовно цієї вартості. 

 

7.4 Під час укладання Договору страхування Страхувальник повинен повідомити 

Страховику про всі відомі йому обставини, що суттєво впливають на визначення 

ймовірності настання страхового випадку і розмірів можливих збитків. Страхувальник несе 

відповідальність за достовірність і повноту даних, наданих Страховику. 

 

7.5 Під час дії Договору страхування Страхувальник повинен не пізніше 48 

годин, як тільки йому стане відомо, сповістити Страховика про будь-яку суттєву зміну або 

зміни, що стались з предметом Договору страхування, які можуть вплинути на зміну 

страхового ризику. Якщо інше не передбачено Договором страхування, до таких суттєвих 

змін, зокрема, відносяться: зміна Судновласника (добровільно чи ні); зміна назви Судна; 

зміна прапора судна; зміна Класифікаційного товариства; зміна, закінчення, не 

продовження або припинення дії класу застрахованого судна, або пропуск строку чергового 

огляду Класифікаційним товариством; зміна керуючої компанії; передача Судна до 

бербоут-чартеру; відхилення від умов пункту 6.3 цих Правил; затримка рейсу при 

страхування на рейс; поставлення на зимовий відстій, не передбачений умовами 

страхування; плавання в льодових умовах; використання Судна інакше, ніж зазначено в 

судових документах; намір продати чи продаж Судна на металобрухт; відхилення від вимог 

документів, що регламентують навантаження, укладання, штивку, розподіл вантажів на 

Судні; навантаження та розвантаження вантажу з Судна, непередбаченим способом; 

баластування Судна за варіантом, не передбаченим відповідними документами, коли це 

необхідно для виконання будь-яких робіт чи огляду; будь-яке буксирування, крім 

загальноприйнятого; коли Судно повинно бути відбуксоване до першого безпечного порту 

чи місця, де йому може бути надана допомога або воно може бути відремонтовано та інші 

обставини,  зазначені в заяві Страхувальника на страхування і договорі страхування.   

З моменту настання таких змін суттєвих умов страхування Страховик не несе ніякої 

відповідальності за будь-які загибель, пошкодження, витрати або відповідальність 

Страхувальника, які виникли з або є наслідком випадку або події, що трапились після 

настання таких змін суттєвих умов страхування, якщо Страховик не пізніше 48 годин не 

був сповіщений про настання таких подій та Страхувальник не погодився на додаткові 

умови страхування та не сплатив додаткову страхову премію, запропоновані Страховиком у 

зв’язку з такими змінами суттєвих умов страхування. 

 

7.6 Договір страхування набуває чинності з моменту внесення страхової премії 

або першого її платежу, якщо інше не узгоджено в Договорі страхування.  

 

7.7 Страхова премія є платою за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний 

сплатити Страховику. Страхова премія сплачується одноразово або в розстрочку. Сума 

страхової премії і порядок її сплати вказуються в Договорі страхування або додатках до 

нього. 
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7.8 Днем сплати страхової премії (страхового внеску) вважається день 

надходження всієї суми страхової премії (страхового внеску) на розрахунковий рахунок 

Страховика (уповноваженого представника Страховика), якщо Договором страхування не 

передбачено інше. 

 

7.9 Якщо страховий випадок (потенційна страхова подія) настав до сплати 

Страхувальником страхової премії у повному обсязі, Страхувальник повинен сплатити 

страхову премію у повному обсязі в термін 30 (тридцять) днів з моменту подання 

повідомлення про настання такої події, якщо інше не обумовлено Договором страхування.  

Страховик може зменшити суму страхового відшкодування, належну 

Страхувальнику/Вигодонабувачу, на суму заборгованості із страхової премії та/або на суму 

майбутніх платежів страхової премії у разі сплати її частками, виходячи с того, що страхова 

премія за увесь період страхування належить Страховику з началом страхування, якщо 

інше не обумовлено в Договорі страхування. 

Страхувальник (Вигодонабувач) має право на отримання страхового відшкодування 

тільки за умови сплати страхової премії за Договором страхування в повному обсязі та в 

строки, встановлені в Договорі страхування та в цих Правилах, якщо інше не узгоджено в 

Договорі страхування. 

   

7.10 В разі загибелі Судна Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховику 

несплачену частину страхової премії в термін 30 (тридцять) днів з моменту настання такої 

загибелі, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 

7.11 Якщо Договором страхування не передбачено інше, то у випадку несплати 

Страхувальником чергового платежу в установлений Договором строк, період страхування 

за Договором страхування припиняється, та Страховик звільняється від зобов’язань щодо 

відшкодування понесених Страхувальником збитків та/або витрат, що виникли від дати 

прострочення, на період очікування, встановлений в Договорі страхування. В цей період 

Страховик направляє Страхувальнику письмову вимогу, оформлену як офіційне письмове 

звернення / нотіс, після пред’явлення якого, по закінченні періоду очікування та при 

несплаті заборгованості, що виникла, період страхування за Договором страхування 

вважається достроково припиненим з моменту виникнення такої заборгованості або з 

моменту закінчення сплаченого періоду страхування. Договір вважається припиненим з 

моменту, вказаного в повідомленні Страховика, незалежно від дати його отримання 

Страхувальником. Наступна сплата простроченого платежу не тягне за собою обов’язок 

Страховика відшкодувати збитки та/або витрати, понесені Страхувальником у період від 

зазначеної у Договорі дати сплати чергового платежу до дати фактичного надходження 

простроченого платежу на банківський рахунок Страховика, якщо інше не узгоджено 

додатково.  

 

7.12 За період перебування Судна в ремонті або відстої  повернення страхової 

премії не здійснюється, якщо інше не встановлено умовами Договору 

 

7.13 Якщо Судно перебуває в небезпечних або незахищених водах, чи в порту або 

місці відстою, неузгоджених із Страховиком, повернення премії не здійснюється за жодних 

обставин, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 

7.14 Вантажно-розвантажувальні роботи, а також наявність вантажу на борту не 

можуть вважатися причиною відмови у поверненні премії. Однак, повернення премії не 

здійснюється за період, протягом якого Судно використовується з метою зберігання 

вантажу чи для ліхтерних операцій, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
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7.15 При будь-яких змінах страхового тарифу, розмір страхової премії, що 

підлягає поверненню за період перебування Судна у відстої чи ремонті, узгоджується 

додатково. 

 

7.16 Якщо 30-ти денний безперервний період, вказаний в пункті 7.12 цих Правил, 

припадає на наступний Договір страхування, укладений тим же Страхувальником, 

повернення премії розраховується пропорційно за раніше узгодженими страховими 

тарифами за кількість днів, що припадають на період страхування за даним Договором 

страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 

7.17 Протягом дії Договору страхування Сторони можуть узгоджувати в 

письмовій формі інші строки сплати страхової премії. 

 

7.18 Факт укладання Договору страхування може підтверджуватися наданням 

Страховиком Страхувальнику страхового Поліса (Свідоцтва, Сертифіката), що є формою 

Договору страхування. У випадку втрати Страхувальником під час дії Договору 

страхування Полісу (Свідоцтва, Сертифіката) та/або Договору страхування йому видається 

(на підставі письмової заяви Страхувальника) дублікат Договору страхування, страхового 

Поліса (Свідоцтва, Сертифіката). Після видачі дублікату втрачений Договір страхування, 

страховий Поліс (Свідоцтво, Сертифікат) вважається недійсним і виплати страхового 

відшкодування за ним не здійснюються. За узгодженням із Страхувальником, страховий 

Поліс (Свідоцтво, Сертифікат) може видаватися російською, українською чи англійською 

мовами. 

 

7.19 До отримання оригіналів Договору страхування, підписаного Сторонами та 

скріпленого печаткою Сторін, його факсимільні копії або копії, отримані засобом 

електронного зв’язку, мають силу оригіналів, якщо інше не обумовлено в Договорі 

страхування. 

 

7.20 Страховик має право вносити до Договору страхування (страхового Поліса, 

Свідоцтва, Сертифікату) застереження, що обмежують його зобов’язання за Договором 

страхування, на випадок невиконання Страхувальником вимог міжнародної морської 

практики щодо забезпечення безпеки мореплавання та охоронного перевезення вантажу, а 

також інші застереження, що конкретизують взаємовідносини Страховика із 

Страхувальником та іншими особами, які внесені до Договору страхування (страхового 

Поліса, Свідоцтва, Сертифікату) за заявою Страхувальника. 

 

7.21 Протягом дії Договору страхування Страхувальник зобов’язаний на першу 

вимогу Страховика надати всю необхідну інформацію про Судно та саме Судно для 

проведення його огляду за рахунок Страховика. 

 

7.22 При відновленні Договору страхування на черговий строк Страховик має 

право змінити розмір страхового тарифу залежно від зміни ступеня ризику, умов 

страхування або результатів дії Договору страхування за попередній період. 

 

7.23 За узгодженням між Сторонами, умови Договору страхування можуть бути 

змінені, доповнені чи замінені іншими умовами, що не суперечать законодавству України. 

 

7.24 Якщо інше не обумовлено Договором страхування, всі зміни та доповнення 

до умов Договору страхування вносяться за домовленістю Сторін на підставі письмової 

заяви однієї з Сторін протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання такої заяви 

іншою Стороною. Такі зміни умов Договору страхування оформлюються Додатковою 

угодою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з 
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Сторін, які стають невід’ємною частиною Договору страхування, вступають в силу з 

моменту внесення та діють протягом строку дії зазначеного Договору страхування, якщо 

інше не обумовлено в Договорі страхування або в Додатковій угоді. До отримання 

оригіналів додаткових угод, підписаних сторонами та скріплених печатками Сторін, їх 

факсимільні копії та копії, отримані засобом електронного зв’язку, мають силу оригіналів, 

якщо інше не обумовлено в Договорі страхування або в Додатковій угоді. 

 

7.24.1 Зміни та доповнення до умов Договору щодо періоду страхування та порядку 

та/або строків оплати страхової премії можуть вноситися Сторонами шляхом 

обміну електронними листами за адресами електронної пошти Сторін, 

вказаними у Договорі страхування. (згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

 

7.25 Якщо одна із Сторін не згодна на внесення змін та доповнень в умови 

Договору страхування, протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання іншою 

Стороною письмової заяви про внесення змін та доповнень вирішується питання про дію 

Договору страхування на попередніх умовах або про припинення дії Договору. При цьому, 

у випадку прийняття Сторонами рішення про припинення дії Договору, Страховик повертає 

Страхувальнику сплачену ним страхову премію за період, що залишився до закінчення дії 

Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 

у Додатку № 1 до цих Правил, фактичних виплат страхового відшкодування, що були 

здійснені за цим Договором страхування. 

 

8. Права та обов’язки Сторін 
 

8.1 Страховик зобов’язаний:  

 

8.1.1 ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 

 

8.1.2 протягом 2-х робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 

своєчасної виплати страхового відшкодування; 

 

8.1.3 при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового 

відшкодування у передбачений Договором строк, за умови подання 

Страхувальником всіх оформлених належним чином документів, 

передбачених Договором страхування, та таких, що вимагає Страховик. 

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення 

страхової виплати шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), 

розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом; 

 

8.1.4 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 

випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено 

Договором страхування, але ні за яких обставин розмір такого відшкодування 

не повинен перевищувати страхову суму за Договором страхування або 

відповідного ліміту відповідальності, встановленого в Договорі страхування; 

 

8.1.5 за заявою Страхувальника, у випадку здійснення ним заходів, що зменшили 

страховий ризик, переукласти або внести зміни в Договір страхування з 

урахуванням цих обставин; 

 

8.1.6 не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове 

становище, крім випадків, встановлених законом. 
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Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші обов’язки Страховика. 

 

8.2 Страхувальник зобов’язаний: 

 

8.2.1 протягом всього періоду страхування підтримувати Судно в мореходному 

стані, а саме: забезпечити технічну готовність Судна до плавання, належним 

чином спорядити Судно, укомплектувати його екіпажем і забезпечити всім 

необхідним для безпечного мореплавання, а також мати в наявності 

Сертифікати відповідності МКУБ та міжнародному Коду Безпеки Судів і 

Портів, якщо таке використовується; 

 

8.2.2 своєчасно вносити страхові платежі; 

 

8.2.3 при укладанні Договору страхування надати Страховику інформацію про всі 

відомі Страхувальнику обставини, що мають істотне значення для оцінки 

страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які зміни страхового 

ризику; 

 

8.2.4 повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього 

Судна; 

 

8.2.5 вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок  

настання страхового випадку, при цьому діяти так, якби Судно було не 

застраховано; 

 

8.2.6 повідомити Страховика про настання потенційної страхової події не пізніше 

4-х робочих днів з моменту настання такої події, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. 

 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 

Страхувальника. 

 

8.3 Страховик має право: 

 

8.3.1 при укладанні Договору страхування стосовно Судна, а також протягом його 

дії вимагати огляду Судна  на предмет технічного стану своїм уповноваженим 

представником за рахунок особи, яка заявляє Судно на страхування, або 

протягом періоду страхування – за власний рахунок. Якщо за результатами 

такого огляду Страховик визнає стан Судна як незадовільний, він має право 

відмовитись від укладання Договору страхування, а якщо Договір вже був 

укладений - достроково розірвати Договір страхування, якщо інше не 

узгоджено Сторонами; 

 

8.3.2 за необхідності вимагати у Страхувальника документи та інформацію, що 

стосується Судна; 

 

8.3.3 на дострокове припинення дії Договору страхування та періоду страхування в 

порядку, передбаченому Договором страхування та цими Правилами; 

 

8.3.4 відмовити у виплаті страхового відшкодування згідно з умовами Договору 

страхування, цими Правилами та чинним законодавством України; 
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8.3.5 під час дії Договору страхування та періоду страхування перевіряти 

виконання Страхувальником умов цих Правил і Договору страхування; 

 

8.3.6 при настанні потенційної страхової події давати інструкції, спрямовані на 

зменшення збитків, що є обов’язковими для Страхувальника; 

 

8.3.7 при необхідності направляти запити до компетентних органів щодо надання 

відповідних документів та інформації, що підтверджує факт і причини 

настання страхових випадків; 

 

8.3.8 самостійно з’ясовувати факт, причини та обставини потенційних страхових 

випадків, а також розміри понесених у зв’язку з цими випадками збитків та 

витрат; 

8.3.9 вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту 

настання потенційного страхового випадку і визначення розміру збитків, 

включаючи відомості, що становлять комерційну таємницю; 

 

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

вимагати зміни умов Договору страхування та сплати додаткового страхового 

внеску відповідно збільшенню ризику. Якщо Страхувальник заперечує проти 

зміни умов Договору страхування та доплати страхового внеску, Страховик 

не несе ніякої відповідальності за будь-які загибель, пошкодження, витрати 

або відповідальність Страхувальника, які виникли з або є наслідком випадку 

або події, що трапились після настання таких змін та має право вимагати 

розірвання Договору страхування; 

 

8.3.11 якщо інше не передбачено Договором страхування, продовжити строк 

страхового розслідування у випадках, якщо: 

а) у Страховика є мотивовані сумніви щодо дійсності документів, які 

підтверджують факт, причини та обставини настання потенційного 

страхового випадку – доти, доки не буде підтверджена дійсність таких 

документів, але на строк, що не перевищує 6 (шість) місяців; 

б) не повністю з’ясовано обставини потенційного страхового випадку, розмір 

збитків та витрат – до з’ясування таких обставин але на строк, що не 

перевищує 6 (шість) місяців; 

в) обставини потенційного страхового випадку перебувають у судовому 

провадженні або досудовому розслідуванні – до одержання Страховиком 

остаточного рішення відповідного органу; 

г)  в інших випадках, передбачених Договором страхування. 

 

8.3.12 після виплати страхового відшкодування здійснити право вимоги (регресу або 

суброгації) до особи, відповідальної за заподіяні Страхувальнику 

(Вигодонабувачу) збитки; 

 

8.3.13 вимагати повернення виплаченої суми відшкодування або відповідної її 

частини, якщо Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права 

вимоги до особи, відповідальної за збитки, відшкодовані Страховиком, або 

якщо здійснення цього права стало неможливим з вини Страхувальника 

(Вигодонабувача); 

 

8.3.14 під час дії всього терміну позовної давності, передбаченого чинним 

законодавством України, вимагати повернення виплаченого страхового 
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відшкодування, якщо на те виникнуть обґрунтування, передбачені 

законодавством, умовами цих Правил чи Договору страхування; 

 

8.3.15 запитати у Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, 

підтверджені аудитором (аудиторською фірмою); 

 

8.3.16 вимагати від Страхувальника сприяння в розслідуванні потенційного 

страхового випадку та у встановленні факту, причин, обставин та розміру 

завданих збитків; 

 

8.3.17 ініціювати внесення змін до Договору страхування, а також дострокове 

припинення Договору страхування в порядку, передбаченому Договором 

страхування та цими Правилами. 

 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права 

Страховика. 

 

8.4 Страхувальник має право: 

 

8.4.1 отримати страхове відшкодування при настанні страхової події, на випадок 

якої був укладений Договір страхування; 

 

8.4.2 при укладанні Договору страхування призначити Вигодонабувача (юридичну 

особу або дієздатного громадянина) для отримання страхових виплат, а також 

змінювати його до настання страхового випадку; 

 

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

передбаченому цими Правилами та Договором страхування; 

 

8.4.4 ініціювати дострокове припинення Договору страхування в порядку, 

передбаченому цими Правилами та Договором страхування; 

 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права 

Страхувальника. 

 

8.5 Сторони Договору страхування можуть бути звільнені від відповідальності за 

часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо воно стало наслідком дії 

непереборної сили (форс мажору).  

 

8.6 При настанні обставин непереборної сили (форс-мажору) термін виконання 

зобов’язань Сторін за Договором страхування збільшується відповідно до строку, протягом 

якого  будуть діяти ці обставини. Якщо цей період буде продовжуватись понад 3 (три) 

місяці, якщо інше не передбачено Договором страхування, то будь-яка із Сторін буде 

вправі відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором. При цьому 

жодна з Сторін не буде мати права на відшкодування можливих збитків.  

 

8.7 Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків за Договором 

страхування внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору), повинна найбільш 

швидким із можливих способів (але не пізніше, ніж протягом 10 діб) сповістити іншу 

Сторону про ситуацію, яка склалася. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про  

настання обставин непереборної сили не дає в подальшому права Стороні, на яку подіяли ці 

обставини, посилатись на них як на підставу для звільнення від відповідальності. 
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8.8 Доказом виникнення та припинення обставин форс-мажору вважається 

офіційне підтвердження, що надається уповноваженим компетентним органом держави, яке 

повинно бути направлено Стороною, яка підпала під дію даних обставин іншій Стороні. 

Сторона, що підпадає під дію обставин форс-мажору, має право перенести термін 

виконання обов’язків за цим Договором на період, протягом якого будуть діяти зазначені 

обставини. 

 

8.9 При цьому Страхувальник не звільняється від зобов’язання сплатити 

Страховику страхову премію за Договором страхування в повному обсязі.   

 

9. Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку 
9.1 У випадку настання події, яка може бути кваліфікована як страхова 

(потенційна страхова подія), Страхувальник, його службовці та агенти зобов’язані докласти 

всіх можливих зусиль для запобігання та зменшення розміру збитків, а також для 

забезпечення права вимоги до винної сторони, тобто діяти так, якщо б не був укладений 

Договір страхування, зв’язатися із Страховиком або його представником і дотримуватися 

їхніх вказівок, якщо такі вказівки будуть надані. При цьому, заходи, яких вживає 

Страхувальник або Страховик з метою рятування, збереження чи відновлення Судна, не 

повинні розцінюватися як відмова або прийняття абандону, чи іншим чином шкодити будь-

якій із Сторін. 

 

9.2 Якщо інше не встановлено в Договорі страхування, повідомлення про 

потенційну страхову подію повинно надаватися Страховику або його уповноваженій особі 

не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту настання такої події, найшвидшим із можливих 

способів, для того, щоб Страховик мав можливість призначити представника для 

з’ясування обставин страхової події та участі в рятуванні й збереженні Судна. Якщо таке 

повідомлення не було надано Страховику протягом 2 (двох) робочих днів з моменту 

настання потенційної страхової події без поважних на це причин, за умови, що інше не було 

письмово узгоджено із Страховиком, то останній звільняється від зобов’язань щодо 

виплати страхового відшкодування за Договором страхування у зв’язку із такою подією. 

 

9.3 Будь-які дії та рекомендації Страховика, спрямовані на запобігання настання 

випадку, який може бути кваліфікований як страховий, не тягнуть за собою безумовного 

визнання Страховиком своєї відповідальності та зобов’язань стосовно виплати страхового 

відшкодування за конкретним страховим випадком. 

 

9.4 Страховик має право провести будь-яке розслідування, а також призначити 

уповноважену особу з метою визначення факту, причини та суми отриманого збитку. 

 

9.5 Страхувальник має право призначити уповноважену особу (сюрвейєра) на 

власний розсуд, попередньо узгодивши його із Страховиком. 

 

9.6 У випадку необхідності ремонту Судна після настання потенційної страхової 

події, Страхувальник зобов’язаний до ремонту повідомити про це Страховика та 

забезпечити його представнику можливість участі в огляді пошкодженого Судна. 

 

9.7 Страховик має право проводити тендер або вимагати проведення додаткового 

тендеру на ремонт Судна, має право обирати порт, до якого повинно прямувати Судно для 

докування та/або ремонту (Страховик компенсує Страхувальнику додаткові витрати на 

такий перехід), а також має право накласти вето стосовно місця проведення ремонту та/або 

стосовно судноремонтного підприємства. 
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9.8 Вибір місця для огляду й ремонту (доку, верфі й т.п.) повинен узгоджуватися 

зі Страховиком. У випадку, якщо місце та час ремонту не узгоджені зі Страховиком – 

Страховик має право зменшити встановлену суму відшкодування доцільних і 

обґрунтованих витрат на ремонт на 20%, якщо інше не передбачено Договором 

страхування. 

 

9.9 Якщо Договором страхування не узгоджено інше, всі витрати, пов’язані зі 

страховим випадком, спочатку сплачуються Страхувальником, а після цього 

відшкодовуються Страховиком. 

 

9.10 Якщо інше не передбачено Договором страхування, у разі оголошення 

загальної аварії Диспашер може бути призначений Страхувальником за умови письмового 

узгодження його із Страховиком. 

 

9.11 Страхувальник, Судновласники чи Менеджери зобов’язані протягом 48 годин 

але у  будь-якому випадку до початку ремонтних робіт, поінформувати Класифікаційне 

товариство про будь-яку подію чи пошкодження Судна, стосовно якого Класифікаційне 

товариство могло б дати рекомендації з ремонту чи з інших дій. (згідно зі Змінами № 1 від 

02.06.2020р.) 

 

9.12 Якщо інше не передбачено Договором страхування, якщо заподіяні Судну 

пошкодження, заявлені Страхувальником, не впливають на морехідній стан Судна, то 

Страховик може дати згоду на продовження рейсу Судну до прибуття  у найбільш зручне 

для усунення пошкоджень місце, або може погодитись, щоб воно прямувало туди з 

частково здійсненим ремонтом, якщо на таке буде отримано дозвіл Класифікаційного 

товариства Судна. (згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

 

9.13 Якщо Страховик захоче безпосередньо звернутися до Класифікаційного 

товариства за інформацією та/або документами, то Страхувальник повинен надати йому 

необхідні для цього повноваження.  

 

9.14 При настанні потенційної страхової події несплачена страхова премія за 

Договором страхування повинна бути сплачена в повному обсязі в термін, вказаний у п.7.9 

цих Правил, якщо інше не передбачено Договором страхування. При цьому, якщо одним 

Страхувальником застраховано у Страховика більш ніж одне Судно (флот), страхова премія 

повинна бути сплачена за увесь флот в цілому, якщо інше не передбачено Договором 

страхування.  

 

9.15 Якщо інше не передбачено Договором страхування, обов’язки 

Страхувальника при настанні потенційної страхової події покладаються також на 

Вигодонабувача. Але при цьому, якщо на момент настання такої події Вигодонабувач не 

знав про укладення Договору страхування на його користь, то виконання цих обов’язків 

залишається за Страхувальником. 

 

10. Перелік документів, що підтверджують настання  

страхового випадку та розмір збитків 

 

10.1 Усі виплати або витрати, пов'язані із страховим випадком, спочатку 

здійснюються (сплачуються) Страхувальником, а потім відшкодовуються Страховиком, 

якщо Договором страхування не передбачено інше. 

 

10.2 Для отримання страхового відшкодування Страхувальник зобов'язаний 

документально довести, що мала місце подія, яка має ознаки страхового випадку, внаслідок 
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дії застрахованих ризиків, передбачених умовами Договору страхування, а також надати 

документи, необхідні Страховику для прийняття рішення про визнання події страховим 

випадком і визначення суми відшкодування. 

 

10.3 Якщо інше не передбачено Договором страхування, факт, причини, 

обставини та розмір збитку визначається в результаті проведення розслідування 

Страховиком або уповноваженою ним особою. У випадку недосягнення згоди, кожна з 

Сторін має право вимагати визначення факту, причин, обставин та суми збитку незалежною 

експертизою. 

 

10.4 У випадку подання заяви на виплату страхового відшкодування 

Страхувальник або Вигодонабувач зобов’язані документально довести: 

 

- свій інтерес у застрахованому Судні; 

- факт настання страхового випадку та дії застрахованого ризику; 

- розмір своєї претензії із збитку. 

 

 Основними документами при цьому вважаються: 

 

10.4.1. для доказу інтересу в застрахованому Судні: свідоцтво про право власності 

на Судно, рахунки-фактури, договори, а також інші документи, які 

свідчать, що Страхувальник має відповідне майнове право на Судно; 

(згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

  

10.4.2. для доказу факту настання страхового випадку: 

- висновок за результатами розслідування аварійної випадку капітана 

судна (судновласника), капітана порту, та / або інших компетентних 

органів, які проводили розслідування; 

- офіційний документ повноважного правоохоронного органу про 

початок / відмову в відкритті кримінального провадження (якщо 

розслідування здійснюється правоохоронними органами); 

- копія суднового журналу, що містить інформацію про обставини 

аварійного випадку та дії команди щодо його запобігання і ліквідації 

наслідків; 

- копія машинного журналу, що містить інформацію про дії машинної 

команди під час аварійного випадку, до і після нього; 

- судновий технічний акт; 

- виписки з радіотелеграфного журналу, журналу ГМССБ (при 

необхідності) про передану та отриману кореспонденцію про 

аварійний випадок; 

- довідка про погодні умови (якщо аварійна подія пов'язана з погодними 

умовами); 

- пояснювальні записки осіб, причетних до аварійного випадку;  

- диспаша (при оголошенні загальної аварії) 

 

10.4.3. для доказу розмірів претензії у результаті збитку: 

- акт дефектації та план ремонту пошкодженого Судна; 

- калькуляція (кошторис) витрат на відновлювальний ремонт Судна;  

- договір з судоремонтним підприємством на проведення ремонту Судна, 

виконавча ремонтна відомість, платіжні документи, що підтверджують 

витрати Страхувальника на проведений ремонт і придбання запасних 

частин і матеріалів, необхідних для ремонту Судна;  



Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту) № 8 від 30.03.2017р. 

32 

ПрАТ «СК «АЗІНКО» 

- договір буксирування Судна, акт про закінчення буксирування Судна, 

документ, що підтверджує оплату послуг буксирування Судна;  

- документи, що підтверджують витрати по водолазному огляду Судна 

(договори, акти, рахунки, документи, що підтверджують оплату); 

- Сюрвеєрський звіт;  

- диспаша (при оголошенні загальної аварії). 

 

10.4.4. у разі втрати фрахту в результаті пошкодження Судна: 

- документи, зазначені в п.п. 10.4.1 – 10.4.3 цих Правил; 

- договір фрахтування Судна. 

 

10.4.5. інші документи на вимогу Страховика. 

 

Копії документів повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою 

організації (у разі наявності печатки). 

 

10.5. Страховик має право скоротити наведений у п.10.4. цих Правил перелік 

документів або запросити у Страхувальника додаткові документи, якщо з урахуванням 

конкретних обставин їх відсутність робить неможливим встановлення факту, причин 

настання страхового випадку та визначення розміру завданої шкоди. 

  

10.6. Ненадання таких документів, що обґрунтовують понесені Страхувальником 

збитки та витрати, надає Страховикові право відмовити у виплаті відшкодування в частині 

збитку, не підтвердженій такими документами. 

 

10.7. Страховик розглядає надані згідно з пунктами 10.4 та 10.5 цих Правил 

документи на предмет їхньої повноти, відповідності міжнародному та національному 

праву. У випадку, якщо надані документи не є доказами обставин страхового випадку 

згідно з нормами застосовного права, не дозволяють зробити висновок про можливості 

визнання даних обставин страховим випадком та не обґрунтовують та/або не 

підтверджують в повному обсязі розмір понесених збитків та витрат, Страховик має право 

також запитати у Страхувальника додаткові докази та документи або витребувати такі 

документи самостійно. 

 

11. Порядок і умови здійснення страхових виплат 

 

11.1 Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику або Вигодонабувачу 

при настанні страхового випадку, передбаченого Договором страхування, лише після того, 

як будуть повністю встановлені факт, причини та розмір збитку. 

 

11.2 Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з 

Договором страхування на підставі заяви Страхувальника (його правонаступника чи 

Вигодонабувача) та страхового акта (аварійного сертифіката), який складається 

Страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що 

визначається Страховиком. 

 

11.3 Страхове відшкодування сплачується, якщо: 

 

11.3.1 страховий випадок відбувся за наявності у Судна діючого класу, наданого або 

підтвердженого класифікаційним товариством, схваленим Страховиком, (дана 

вимога не поширюється на страхові випадки, коли Судно чекає на ремонт або 

знаходяться на ремонті), доки Страховик не погодиться в письмовому вигляді 

на інше; (згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 
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11.3.2 страховий випадок був наявний при експлуатації Судна в умовах, 

передбачених наданим йому класом, та в регіоні, вказаному в Договорі 

страхування, доки Страховик не погодиться в письмовому вигляді на інше; 

 

11.3.3 на момент настання страхового випадку Страхувальник дотримувався 

передбачених законом держави прапору Судна вимог щодо конструкції, 

технічного стану, обладнання, оснащення й укомплектування екіпажом 

Судна, та мав відповідні документи, що видаються державою прапору Судна 

на підтвердження виконання судновласником указаних вимог. 

   

11.4 Страховик і Страхувальник мають право за свій кошт залучити до 

розслідування обставин потенційної страхової події аварійного комісара. Страховик не 

може відмовити Страхувальнику у проведенні розслідування і повинен ознайомити 

аварійного комісара із всіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні 

матеріальні докази та документи. 

 

11.5 У випадку необхідності Страховик може самостійно з’ясовувати причини та 

обставини страхового випадку, робити запити про відомості, пов’язані із потенційною 

страховою подією, до правоохоронних органів, банків та інших підприємств, установ та 

організацій, що володіють інформацією про обставини потенційної страхової події. 

 

11.6 Для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування 

Страхувальник або Вигодонабувач надають Страховику заяву про виплату страхового 

відшкодування за формою, встановленою Страховиком, документи, зазначені в пунктах 

10.4 та 10.5 даних Правил, інші документи, необхідні у кожному конкретному випадку. На 

підставі наданих документів Страховик встановлює факт настання страхового випадку та 

з’ясовує причини та розмір збитку. 

 

11.7 У випадку, якщо збитки, завдані в результаті страхової події, були 

компенсовані Страхувальнику / Вигодонабувачу особами, винними в їхньому заподіянні, 

Страховик відшкодовує лише різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за 

Договором страхування, та сумою, отриманою Страхувальником від третіх осіб. 

 

11.8 Після сплати страхового відшкодування до Страховика переходить у межах 

сплаченої суми право вимоги, яке Страхувальник чи Вигодонабувач мають до особи, 

відповідальної за спричинені витрати.  

 

11.9 Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів 

для збереження та здійснення Страховиком права вимоги у порядку регресу або суброгації 

до особи, винної в настанні страхового випадку, й виконати всі формальності, необхідні для 

здійснення Страховиком, до якого переходить, у межах сплаченої ним суми, право вимоги 

(право регресу або суброгації), яке Страхувальник чи Вигодонабувач мають до особи, 

відповідальної за спричинені витрати, а при отриманні страхового відшкодування передати 

Страховику всі наявні у них документи та докази. Якщо Страхувальник чи Вигодонабувач 

відмовились від свого права вимоги до особи, відповідальної за завдані витрати, або 

здійснення цього права стане з їхньої вини неможливим (пропуск строку на заявлення 

претензії до винних осіб і т.п.) – Страховик у відповідному розмірі звільняється від 

зобов’язань виплатити страхове відшкодування; а у випадку, якщо виплата вже 

здійснилася, Страхувальник або Вигодонабувач зобов’язані у 10-ти денний строк 

повернути Страховику отримане відшкодування, а у разі прострочки – сплатити пеню 

розміром подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки від суми сплаченого 

відшкодування, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування. 
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11.10 Якщо інше не передбачено Договором страхування Судна, страхове 

відшкодування за цими Правилами сплачуються за принципом “нове за старе”, тобто без 

урахування зношування. 

 

11.11 Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку проведення 

Страховиком тендеру, згідно з пунктом 9.7 цих Правил, Страхувальнику виплачується 

компенсація поточних експлуатаційних витрат (виключаючи витрати, пов’язані із 

зарплатнею та утриманням екіпажу), виключно між початком розсилання запрошення для 

тендеру та прийняттям тендеру, за умови, що тендер приймається Страхувальником без 

затримки, одразу після схвалення Страховиком. 

 

11.12 Збитки, понесені у зв’язку з пошкодженням, знищенням або втратою знарядь 

ловлі водних біологічних ресурсів, що використовуються на судах, побудованих для такого 

промислу, відшкодовуються лише при настанні страхових ризиків, зазначених у підпунктах  

4.1.2 та 4.1.3 цих Правил, а також у випадку загибелі разом із Судном, якщо інше не 

передбачено Договором страхування. 

 

11.13 До відшкодування витрат на ремонт включаються тільки ті витрати по 

очищенню і фарбуванню судна, які припадають на пошкоджені частини. 

 

11.14 За Договором страхування Судна, укладеним на підставі цих Правил, у 

випадку повної чи конструктивної загибелі Судна Страховик не повинен пред’являти 

претензію стосовно фрахту, незалежно від того, надано заяву про абандон чи ні. 

 

11.15 Якщо в результаті страхового випадку Судно змушене перервати рейс і 

негайно слідувати на ремонт, відшкодуванню підлягають розумні та доцільні витрати по 

перегону Судна до місця ремонту, включаючи тільки ходовий час. 

У всіх інших випадках витрати по перегону Судна з останнього пункту заходу до 

місця ремонту для усунення пошкоджень, отриманих в результаті страхового випадку, 

відшкодовуються в сумі, яка перевищує нормальні експлуатаційні витрати під час такого 

перегону. 

До розумних та доцідьних витрат по перегону Судна до місця ремонту належать 

витрати на тимчасовий ремонт пошкоджень внаслідок страхового випадку, якщо такий мав 

місце,  заробітна плата екіпажу, витрати на пальне, лоцманські та портові витрати. 

 

11.16 Якщо Страхувальник здійснює поточний ремонт Судна одночасно з ремонтом 

по усуненню пошкоджень у зв'язку зі страховим випадком, витрати Судна, що відносяться 

до ремонту, відшкодовуються Страховиком пропорційно вартості і витратам на ремонт по 

усуненню пошкоджень в зв'язку зі страховим випадком до вартості і витрат проведеного 

поточного ремонту. 

 

11.17 Витрати Страхувальника по перегону або буксирування пошкодженого в 

результаті настання страхового випадку Судна в порт вивантаження, якщо він одночасно є 

портом аварійного ремонту та / або в зазначеному порту буде здійснюватися інший ремонт, 

який не належить до аварійного ремонту по страховому випадку, відшкодовуються 

Страховиком в розмірі 50% від величини всіх витрат по перегону або буксируванню Судна. 

 

11.18 Витрати по введенню Судна в док і виведенню з нього, або підйому і спуску 

за допомогою елінгу, а також витрати за час користування доком або елінгом включаються 

до суми очікуваного відшкодування ремонту повністю за умови, що в ході ремонту 

виконувались роботи, спрямовані виключно на усунення наслідків страхового випадку. 
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11.19 Якщо ремонт пошкоджень, що покриваються Договором страхування, 

здійснюється одночасно з роботами, що не відносяться до усунення наслідків страхового 

випадку, то до суми очікуваного відшкодування ремонту включаються тільки 50% витрат 

по введенню Судна в док і виведенню з нього або його підйому і спуску на сліп. При цьому 

розрахунок витрат за користування доком або елінгом, які відшкодовуються за Договором 

страхування, проводиться, виходячи з часу, яке треба було б для ремонту по усуненню 

наслідків страхового випадку, якби такий ремонт проводився окремо. 

 

11.20 За винятком претензій по загальній аварії, за Договором страхування не 

відшкодовуються витрати на виплату заробітної плати та утримання капітана, командного 

складу і членів екіпажу, якщо це не викликано виключно необхідністю переходу Судна з 

одного порту в інший для ремонту пошкоджень, що покриваються страхуванням, або під 

час випробувальних рейсів після такого ремонту, в цьому випадку відшкодовуються 

витрати, пов'язані тільки до ходового часу. 

 

11.21 При продажу Судна Страхувальник має право на відшкодування збитків, що 

сталися в результаті страхового випадку, якщо ремонт по усуненню пошкоджень Судна не 

проводився (не відремонтовані пошкодження). Розмір збитку в даному випадку 

визначається виходячи з розумної вартості ремонту, який міг бути зроблений до закінчення 

періоду страхування, але не більше суми, на яку знижується дійсна вартість Судна через 

наявність пошкоджень, що відшкодовуються за умовами страхування. При продажу Судна 

на злам положення цього параграфа не застосовуються. Невідремонтовані пошкодження не 

оплачуються, якщо настала загибель (фактична або конструктивна) застрахованого Судна 

або пропажа його безвісти до закінчення періоду страхування. 

 

11.22 У разі фактичної або конструктивної загибелі Судна або пропажі Судна 

безвісти страхове відшкодування виплачується в розмірі страхової суми, але не більше 

дійсної вартості, розрахованої Страховиком на дату настання страхового випадку, якщо 

інше не передбачено Договором страхування. 

При розрахунку відшкодування по конструктивної загибелі, а також в разі відмови 

Страхувальника від права власності на застраховане майно не враховуються вартість 

придатних залишків і вартість брухту. 

При виплаті страхового відшкодування в разі фактичної або конструктивної загибелі 

Судна або пропажі Судна безвісти до Страховика переходить право власності на 

застраховане Судно в межах суми виплаченого відшкодування. 

 

11.23 Виплата страхового відшкодування по кожному страховому випадку 

проводиться в межах страхової суми за вирахуванням встановленої договором суми 

франшизи, при цьому сума страхового відшкодування вважається рівною добутку суми 

збитку, що відшкодовується, і відношенню страхової суми до страхової вартості. 

 

12. Строк прийняття   рішення   про   здійснення  або  відмову  в  

здійсненні страхових виплат  
12.1 Якщо інше не передбачено Договором страхування, протягом 60 (шістдесяти) 

робочих днів з моменту надання Страхувальником або Вигодонабувачем відповідних 

відомостей і документів Страховик зобов’язаний прийняти одне з наступних рішень: (згідно 

зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

 

12.1.1 про визнання події страховим випадком та про виплату страхового 

відшкодування. В цьому випадку Страховик складає та затверджує Страховий 

Акт із визнанням факту настання страхового випадку та зазначенням суми та 

порядку виплати страхового відшкодування. Страхове відшкодування 
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сплачується на реквізити, вказані у заяві Страхувальника (Вигодонабувача) на 

виплату страхового відшкодування та вважається сплаченим:  

 з моменту списання суми страхового відшкодування з поточного 

рахунку Страховика – при сплаті  за безготівковим розрахунком. 

Страховик не несе відповідальності, якщо Страхувальником 

(Вигодонабувачем) не отримано страхове відшкодування за умови, що 

воно було сплачене згідно із зазначеними у заяві реквізитами. 

 

12.1.2 про невизнання події страховим випадком або про відмову у виплаті 

страхового відшкодування. В цьому випадку Страховик складає та 

затверджує Страховий Акт із зазначенням підстав для прийняття такого 

рішення, з посиланням на відповідні норми закону та/або цих Правил 

та/або Договору страхування, а також письмово інформує Страхувальника 

або Вигодонабувача про прийняте рішення із зазначенням підстав для 

прийняття такого рішення. (згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 

 

12.2 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, виплата страхового 

відшкодування здійснюється на розрахунковий рахунок, вказаний Страхувальником / 

Вигодонабувачем в заяві на отримання страхового відшкодування, у строки, встановлені в 

Договорі страхування. 

 

       13. Причини відмови у страховій виплаті  або  виплаті  страхового 

відшкодування 

13.1 Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є: 

 

13.1.1 навмисні дії Страхувальника чи особи, на користь якої укладено Договір 

страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Класифікація дій 

Страхувальника чи особи, на користь якої укладено Договір страхування, 

встановлюється згідно з чинним законодавством України або країни, в 

юрисдикції якої знаходиться дана особа або даний випадок; 

 

13.1.2 вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на користь 

якої укладений Договір страхування, умисного злочину, що призвів до 

страхового випадку; 

 

13.1.3 подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет 

Договору страхування або про факт настання страхового випадку, чи 

приховання від Страховика інформації, необхідної для об’єктивної оцінки 

ризику; 

 

13.1.4 несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового 

випадку без поважних на то причин або створення Страховику перешкод у 

визначенні обставин, характеру та розміру збитків;  

13.1.5 отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, 

винної у їх заподіянні; 

 

13.1.6 інші випадки, передбачені законом. 

      

Умовами Договору страхування можуть передбачатися інші підстави для відмови у 

здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону. 

 

13.2 У випадку невиконання Страхувальником, Судновласником або Менеджером 

вимог, встановлених підпунктами 2.2.1 та 2.2.2 цих Правил, Страховик звільняється від 
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обов'язку здійснювати страхову виплату за будь-які збитки і відносно будь-яких страхових 

випадків, що сталися з моменту такого порушення і до його усунення.  

Якщо таке порушення сталося, коли Судно знаходилося у морі, то таке автоматичне 

звільнення Страховика від будь-якої відповідальності відстрочується до прибуття Судна до 

найближчого порту. 

 

13.3 Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик звільняється 

від зобов’язання виплатити страхове відшкодування, якщо на дату настання страхового 

випадку Страхувальник не дотримувався передбачених законом держави прапора вимог 

стосовно конструкції Судна, їхнього технічного стану, обладнання, оснащення й 

укомплектування екіпажем, та не мав відповідних документів, що видаються державою 

прапора Судна на підтвердження виконання Судновласником зазначених вимог.   

 

13.4 Якщо інше письмово не узгоджено із Страховиком, останній не відшкодовує 

збитки та витрати, що виникли внаслідок дії дефектів та недоліків, що були виявлені під час 

огляду згідно з пунктом 8.3.1 цих Правил. 

 

13.5 Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо 

Страхувальник не виконав обов’язків, передбачених даними Правилами або Договором 

страхування. 

 

13.6 Відмову Страховика в страховій виплаті може бути оскаржено 

Страхувальником у судовому порядку. 

 

14. Умови припинення Договору страхування 

 

14.1 Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою 

Сторін, а також у випадку: 

 

14.1.1 закінчення строку дії; 

 

14.1.2 виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному 

обсязі; 

 

14.1.3 несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором 

страхування строки. При цьому Договір страхування вважається достроково 

припиненим у випадку, якщо черговий страховий платіж не був сплачений за 

письмовою вимогою Страховика, оформленою у вигляді офіційного 

звернення/нотіса, протягом періоду очікування, встановленого в Договорі 

страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування; 

 

14.1.4 ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника-

фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, 

передбачених статтями 22, 23 і 24  Закону України «Про страхування»; 

  

14.1.5 ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством 

України; 

 

14.1.6 прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 

 

14.1.7 якщо Страховик не дав письмової згоди на продовження періоду страхування 

у випадку зміни суб’єкта права власності на Судно, або права користування 

(змінюється його Судновласник, або компанія-власник Судна змінює своїх 
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власників), Менеджера Судна, Класифікаційного товариства, або у випадку 

зміни прапора Судна, а також у випадку реквізиції Судна. В такому разі 

період страхування припиняється з моменту такого продажу Судна чи зміни 

власників. При цьому, якщо Судно відійшло від причалу або буде 

знаходитись в плаванні на момент його передачі чи продажу, то таке 

припинення за зверненням Страхувальника до Страховика може бути 

відкладено до прибуття Судна в порт або інше місце призначення; 

 

14.1.8 надання свідомо невірних документів та відомостей про обставини, що мають 

істотне значення для визначення ступеня ризику при укладанні Договору 

страхування; 

 

14.1.9 в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

 

14.2 Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у 

випадках, передбачених Цивільним кодексом України. Згідно з цими Правилами та чинним 

законодавством України, Договір страхування визнається недійсним і не підлягає 

виконанню, також у випадку: 

 

14.2.1 якщо він був укладений після настання страхового випадку; 

 

14.2.2 якщо предметом Договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на 

підставі вироку суду або рішення, яке набуло законної сили. 

 

14.3 За умови дострокового припинення Договору страхування, не допускається 

повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі. 

 

14.4 При достроковому припиненні Договору страхування у відповідності до 

пунктів 7.25 та 14.9 цих Правил, повернення страхових платежів здійснюється Страховиком 

за кожну добу, що не почалась, періоду, що залишився до закінчення дії Договору 

страхування. 

 

14.5 У випадку повної або конструктивної загибелі Судна, що відбулася внаслідок 

дії страхових ризиків або з інших причин, повернення страхової премії не здійснюється. 

 

14.6 За Договором страхування Судна, укладеним на підставі цих Правил, до тих 

пір поки Страховик не погодиться в письмовому вигляді на інше, у випадку порушення 

будь-якого положення підпунктів 2.2.1 та 2.2.2 цих Правил, період страхування за 

Договором страхування автоматично припиняється з моменту виникнення такого 

порушення, при цьому: 

- якщо Судно на цю дату знаходиться в морі, таке автоматичне припинення повинно 

переноситися до прибуття Судна в його наступний порт; 

- якщо така зміна, призупинення, припинення або відкликання класу Судна за 

підпунктом 2.2.1 цих Правил відбулося в результаті пошкодження, знищення або 

втрати Судна внаслідок дії страхових ризиків за Договором страхування, таке 

автоматичне припинення повинно виконуватися, якщо Судно вийшло з 

найближчого порту без попереднього ухвалення Класифікаційного товариства. 

 

14.7 До тих пір, доки Страховик не підтвердить інше в письмовому вигляді, період 

страхування за Договором страхування автоматично припиняється з моменту: 

 

-   будь-якої зміни, добровільної або ні, власника Судна або прапору Судна; 

- передачі Судна  під новий менеджмент; 
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- передачі Судна до бербоут-чартеру; 

- реквізиції Судна; 

 

за умови, що, якщо Судно має вантаж на борту та вже вийшло з порту навантаження або 

перебуває в морі в баласті, таке автоматичне припинення за необхідності може бути 

продовжено на період, поки Судно продовжує свій запланований рейс, до прибуття в 

остаточний порт розвантаження, якщо Судно прямує з вантажем, або в порт доставки, якщо 

Судно прямує в баласті. Однак, у випадку реквізиції Судна без попереднього оформлення 

всіх формальностей за письмовим узгодженням із Страховиком, таке автоматичне 

припинення повинно відбутися по закінченні 15-ти календарних днів з дати такої реквізиції, 

якщо Судно в морі або в порту, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування.  

 

14.8 До тих пір, поки Страховик не підтвердить інше в письмовому вигляді, період 

страхування за Договором страхування автоматично припиняється в момент відбуття 

Судна, з вантажем або без вантажу, з наміром бути відданим на брухт або проданим на 

брухт. 

 

14.9 Дія Договору страхування може бути достроково припинена на вимогу 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 

 

14.10 Про намір достроково припинити дію Договору страхування, крім випадків 

автоматичного припинення його дії, передбачених цими Правилами, будь-яка Сторона 

зобов’язана повідомити іншу не пізніш, як за 30 календарних днів до дати припинення дії 

Договору страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

 

14.11 У випадку дострокового припинення Договору страхування на вимогу 

Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 

закінчення дії Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, 

визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового 

відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога 

Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то 

останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. У випадку 

повної загибелі Судна внаслідок застрахованого ризику або з інших причин протягом 

періоду страхування або його продовження, ніякі повернення страхової премії не 

здійснюються. 

 

14.12 У випадку дострокового припинення Договору страхування на вимогу 

Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. 

Якщо вимога Страховика зумовлена 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 розрахуванні страхового тарифу, фактичних виплат страхового 

відшкодування, які були здійснені за цим Договором страхування. 

 

15. Порядок вирішення спорів 

 

15.1 Всі суперечки і розбіжності, що можуть виникати у зв’язку з підписанням і 

дією Договору страхування, укладеного на підставі даних Правил, будуть вирішуватися 

шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості досягнення згоди шляхом 

переговорів, розбіжності будуть розглядатися у відповідному судовому органі України з 

використанням права України, якщо інше не передбачено умовами Договору 

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

цими Правилами, Сторони керуються законодавством України. 

                                                         

                                                       16. Страхові тарифи 

 

16.1 Базові страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно. Конкретний 

розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою Сторін і 

встановлюється з урахуванням рівня ризику і умов Договору страхування шляхом 

використання поправочних коефіцієнтів до базового тарифу (Додаток № 1 до цих Правил). 

 

16.2 Розмір нормативних витрат на ведення справи визначається при актуарних 

розрахунках базових страхових тарифів (Додаток № 1 до цих Правил). Конкретний розмір 

витрат на ведення справи встановлюється в Договорі страхування. Якщо Договором 

страхування не визначено конкретного розміру витрат на ведення справи, то 

встановлюється граничний розмір, зазначений в Додатку № 1 до цих Правил.  

 

17. Особливі умови 

 

17.1. Умови, що містяться в цих 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. 

 

(згідно зі Змінами № 1 від 02.06.2020р.) 


























