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ОСОБЛИВІ УМОВИ  

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  

ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКА  

від 07.05.2009р. 

 
(Додаток № 2 до Правил добровільного 

страхування цивільної відповідальності 

власників наземного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника) 

№ 12 від 07.05.2009р. 
 

(із Змінами №1 від 17.05.2011р. (реєстр. № 1211010), №2 від 06.08.2013р. (реєстр. № 

1213272), №3 від 05.08.2014р. (реєстр. № 1214308), №4 від 05.12.2019р. (Розпорядження 

Нацкомфінпослуг  №2506)) 

 

1. Загальні положення 

 

1.1 На підставі цих Особливих умов Приватне акціонерне товариство «Страхова 

компанія АЗІНКО» (далі Страховик) укладає з юридичними особами та дієздатними 

фізичними особами (далі Страхувальники) Договори добровільного страхування цивільної 

відповідальності власника наземного транспорту - перевізника (далі Договори страхування). 

(згідно зі Змінами №1 від 17.05.2011р. та  №3 від 05.08.2014р.) 

 

1.2 Основні визначення, що використовуються в цих Особливих умовах: 

 

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або 

акваторії загрозу для життя, здоров'я і працездатності людей і призводить до руйнувань 

будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або 

транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. (згідно зі Змінами №3 від 05.08.2014р.) 

 

Вигодонабувач – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка може зазнати збитків у 

результаті настання страхового випадку та яка визначена у Договорі страхування як 

одержувач страхового відшкодування при настанні страхового випадку. 

 

Держава – в розумінні цих Особливих умов, Україна та/або будь-яка інша держава. 

 

Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою 

Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову 

виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування 

Страхувальником, на користь якої укладено Договір страхування (подати допомогу, 

виконати послугу тощо), а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у 

визначені строки та виконувати інші умови Договору. 

 

Дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під час руху транспортного засобу, 

внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки.  

 

Компетентні органи – офіційні органи, до компетенції яких належить ліквідація наслідків 

страхових подій, розслідування причин їх виникнення, винесення офіційних роз’яснень з 

питань, що мають відношення до страхового випадку, та висновки яких згідно чинного 

законодавства є необхідними та/або достатніми доказами для визначення події як страхового 

випадку. 

 

Місце дії Договору страхування – територія, обумовлена в Договорі страхування, в межах 
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якої Страховик несе зобов’язання щодо виплати страхового відшкодування при настанні 

страхового випадку за Договором страхування. 

 

Пасажир – особа, яка користується транспортним засобом і знаходиться в ньому, але не 

причетна до керування ним. 

 

Постраждала особа – дієздатна фізична особа, майновим інтересам якої заподіяно шкоду у 

зв’язку із настанням страхлового випадку. 

 

Постраждала сторона – юридична особа, або фізична особа – підприємець, або будь-яка 

держава, на/через територію якої Страхувальник або інша особа, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування здійснює перевезення, в особі будь-яких 

компетентних органів, що представляють інтереси такої держави (при здійсненні 

міжнародних перевезень), майновим інтересам яких заподіяно шкоду у зв’язку із настанням 

страхлового випадку. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

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

Договору страхування при настанні страхового випадку. 

 

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

зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 

 

Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах 

страхової суми за договорами 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. 

 

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

страхування. 

 

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

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

страхового випадку, передбаченого Договором страхування. (згідно зі Змінами №1 від 

17.05.2011р. та №3 від 05.08.2014р.) 

 

Страхувальники – юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які уклали із Страховиком 

Договір страхування. 

 

Ступінь страхового ризику - це величина ймовірності настання страхового випадку та 

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

транспортного засобу; якість та тип матеріалу, з якого вироблений транспортний засіб; 

технологічність; вартість; організація умов зберігання; засоби зберігання; сфера 

використання; ціль призначення; строк експлуатації, період страхування; стаж, вік водія; 

вплив факторів зовнішнього середовища; місцезнаходження; технологічні, економічні, 

політичні фактори, вплив виробничої або будь якої іншої діяльності в межах території 

страхування; умови утримання; організація охорони; об'єм ризиків  та інші фактори. (згідно 

зі Змінами № 4 від 05.12.2019р.) 

 

Тілесне ушкодження – шкода, завдана життю, здоров’ю і працездатності Потерпілої особи у 

вигляді травм, опіків та інших функціональних розладів здоров’я, внаслідок настання 

страхового випадку, передбаченого цими Особливими умовами та Договором страхування. 
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(згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

Треті особи  – Постраждала особа та/або Постраждала сторона. (згідно зі Змінами № 4 від 

05.12.2019р.) 

 

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

страхування. 

 

Франшиза умовна – визначена в Договорі страхування сума, що не підлягає відшкодуванню 

за умови, якщо розмір фактично заподіяного збитку не перевищує її розмір. Якщо сума 

збитку перевищує розмір встановленої умовної франшизи, то Страховик зобов’язаний 

відшкодувати суму збитку повністю. 

 

Франшиза безумовна – визначена Договором страхування частина збитків, яка не підлягає 

відшкодуванню Страховиком за кожним та будь-яким страховим випадком, який стався 

протягом дії Договору страхування. 

 

1.3       Страхувальниками за цими Особливими умовами можуть бути юридичні особи, 

а також фізичні особи, що володіють на правах власності, оренди, лізингу та т.ін. засобами 

наземного транспорту та здійснюють перевезення вантажів (багажу) та/або пасажирів 

територією України або іноземних держав на підставі отриманого у встановленому законом 

порядку офіційного дозволу на здійснення таких перевезень. 

 

1.4    Вигодонабувачами за цими Особливими умовами можуть бути правомочні 

власники вантажу (багажу), що перевозиться; пасажири; треті особи (особи, що не є 

стороною договору перевезення); Україна як держава або будь-які іноземні держави, 

на/через територію яких Страхувальник або інша особа, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування здійснює перевезення, в особі будь-яких 

компетентних органів, що представляють інтереси України або таких іноземних держав (при 

здійсненні міжнародних перевезень); сам Страхувальник або інша особа, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування, які самостійно, з попередної 

письмової згоди на це Страховика, компенсували спричинені ними збитки при настанні 

страхового випадку за Договором страхування. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

2.  Предмет договору страхування 

 

2.1 Предметом Договору страхування згідно з цими Особливими умовами є 

майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної 

Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована, життю, 

здоров’ю, працездатності, майну третіх осіб, включаючи власників вантажу та багажу, під 

час здійснення перевезень чи транспортного експедирування вантажу, а саме: (згідно зі 

Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

2.1.1 відшкодуванням збитків (матеріальних та/або фінансових), що 

виникли внаслідок неналежного виконання умов перевезення, 

встановлених міжнародними транспортними конвенціями, державним 

транспортним законодавством відповідних країн, стандартними 

умовами надання послуг, схваленими Асоціаціями дорожніх 

перевізників країни, на території якої діє Договір страхування, або 

положеннями інших договорів або угод, схвалених Страховиком та 

зазначених в Договорі страхування (договірні збитки); 
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2.1.2 відшкодуванням шкоди, заподіяної життю, здоров’ю і працездатності 

або майну третіх осіб або навколишньому природному середовищу 

вантажем (багажем), що перевозиться (позадоговірні збитки); (згідно зі 

Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

2.1.3 відшкодуванням збитків майновим інтересам держав, на/через 

територію яких Страхувальник або інша особа, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування здійснює 

перевезення, в особі будь-яких компетентних органів, що 

представляють інтереси цих держав, при здійсненні міжнародних 

перевезень. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

3. Порядок визначення розмірів страхових сум та розмірів страхових виплат 

 

3.1 Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком та 

Страхувальником під час укладання Договору страхування або внесення змін до Договору 

страхування.  

 

3.2 За Договором страхування Страховиком можуть бути встановлені ліміти 

відповідальності за:  

 одним ризиком;  

 групою ризиків; 

 одним та кожним окремим страховим випадком; 

 одним страховим випадком на всіх третіх осіб незалежно від кількості таких 

осіб; 

 на кожну третю особу за одним страховим випадком; 

 окремими видами витрат, що підлягають відшкодуванню згідно з умовами 

Договору страхування; 

 інші ліміти відповідальності, передбачені Договором страхування. 

 Ліміти відповідальності можуть бути встановлені у відсотках від страхової суми, в 

абсолютному грошовому вираженні або у кількісному вираженні, якщо інше не передбачено 

Договором страхування. 

 При цьому загальна сума страхового відшкодування, виплаченого за весь період  дії 

Договору страхування не може бути більше встановленої в Договорі страхування страхової 

суми, якщо інше не передбачено Договором страхування. (згідно зі Змінами № 4 від 

05.12.2019р.) 

 

3.3 Страхувальник за узгодженням із Страховиком має право протягом дії 

Договору страхування змінити розмір страхової суми, а також розмір відповідальності 

Страховика по страхових випадках та/або по окремих страхових ризиках та/або по окремих 

засобах наземного транспорту, зазначених в Договорі страхування. Внесення змін 

оформлюється додатковою угодою до Договору страхування. 

При збільшенні розміру страхової суми Страхувальник сплачує додатковий страховий 

внесок, розмір якого обчислюється виходячи з різниці між новою і початковою страховою 

сумою та строку, що залишився до закінчення дії Договору страхування. 

 

3.4 Після виплати страхового відшкодування страхова сума за Договором 

страхування зменшується на розмір виплаченого страхового відшкодування, якщо інше не 

передбачено Договором страхування. Зменшення страхової суми здійснюється з дня виплати 

страхового відшкодування. За згодою Сторін зменшена страхова сума може бути відновлена, 

з доплатою страхової премії, встановленої Страховиком.  
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3.5 За згодою Сторін у Договорі страхування може бути встановлена безумовна чи 

умовна франшиза. В Договорі страхування франшиза може встановлюватися по кожному 

страховому випадку та/або по окремим страховим ризикам та/або по окремим видам витрат 

та/або по окремим засобам наземного транспорту, зазначеним в Договорі страхування. При 

цьому, якщо інше не передбачено Договором страхування: 

 

3.5.1 якщо настає декілька страхових випадків, франшиза вираховується 

по кожному з них; 

 

3.5.2 якщо в Договорі страхування встановлена франшиза по окремим 

страховим ризикам, у випадку настання страхового випадку за 

декількома страховими ризиками, з суми збитку повинна бути 

вирахована франшиза по кожному з таких страхових ризиків;  

 

3.5.3 якщо в Договорі страхування встановлена франшиза по окремим 

видам витрат, зазначених в Договорі страхування, при виплаті 

страхового відшкодування з сум понесених витрат у зв’язку із 

настанням страхового випадку повинна бути вирахована франшиза 

по кожному виду таких витрат окремо; 

 

3.5.4 якщо в Договорі страхування встановлена франшиза по окремим 

засобам наземного транспорту, зазначеним в Договорі страхування, 

франшиза вираховується з суми збитку по кожному з таких засобів 

наземного транспорту. 

 

3.6 Франшиза може встановлюватися:  

 

а) у відсотках від страхової суми або відповідного розміру відповідальності 

(може становити від 0 до 50 %); 

 

б) в абсолютному  грошовому вираженні. 

 

3.7       За Договором страхування, укладеним на підставі цих Особливих умов, може 

бути передбачено відшкодування Страховиком наступних підтверджених документально 

витрат та збитків, що виникли внаслідок настання страхового випадку, в межах встановленої 

в Договорі страхування страхової суми та/або відповідних розмірів відповідальності: 

 

3.7.1 прямі дійсні збитки у зв’язку із повною або частковою втратою, 

загибеллю, псуванням або пошкодженням вантажу (багажу); 

 

3.7.2 прямі дійсні фінансові збитки у зв’язку з частковим або повним 

невиконанням Страхувальником або іншою особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування своїх 

зобов’язань за договорами перевезення вантажів (багажу) (збитки 

клієнтів Страхувальника або іншої особи, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування щодо попередньо 

сплаченої винагороди, якщо вона не включена  до вартості 

втраченого, зіпсованого, відсутнього або пошкодженого вантажу 

(багажу), втрачена вигода клієнтів Страхувальника або іншої особи, 

цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування у зв’язку із втратою, зіпсуванням, нестачею або 

пошкодженням вантажу (багажу), додаткові витрати по доставці 

вантажу за вірною адресою, по сплаті провізних платежів, митних 
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зборів, мита та т.ін.). (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

3.7.3 прямі дійсні фінансові збитки у зв’язку із ненаданням або наданням 

не в повному обсязі або невідповідної якості послуг згідно з 

договором або відповідними нормативними актами щодо 

перевезення пасажирів; 

 

3.7.4 витрати у зв’язку із завданням шкоди життю, здоров’ю і 

працездатності пасажирів під час перевезення (витрати у зв’язку з 

непрацездатністю або смертю Постраждалої особи; витрати у 

зв’язку з втратою Постраждалою особою суми заробітку внаслідок 

часткової або повної втрати нею працездатності; витрати у зв’язку із 

отриманням Постраждалою особою тілесних ушкоджень: витрати 

на лікування, придбання ліків, санаторно-курортне лікування, 

сторонній догляд, протезування, транспортні витрати, витрати на 

платне медичне обслуговування; витрати на поховання 

Постраждалої особи, тощо). (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

3.7.5 прямі дійсні збитки, завдані у зв’язку із спричиненням шкоди майну 

(багажу) пасажирів під час перевезення; 

 

3.7.6 витрати у зв’язку із завданням шкоди життю, здоров’ю і 

працездатності третіх осіб вантажем, що перевозиться (витрати у 

зв’язку з непрацездатністю або смертю Постраждалої особи; 

витрати у зв’язку з втратою Постраждалою особою суми заробітку 

внаслідок часткової або повної втрати нею працездатності; витрати 

у зв’язку із отриманням Постраждалою особою тілесних 

ушкоджень: на лікування, придбання ліків, санаторно-курортне 

лікування, сторонній догляд, протезування, транспортні витрати, 

витрати на платне медичне обслуговування; витрати на поховання 

Постраждалої особи, тощо). (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

3.7.7 прямі дійсні збитки, завдані у зв’язку із спричиненням шкоди майну 

третіх осіб вантажем, що перевозиться; 

 

3.7.8 прямі дійсні збитки, завдані у зв’язку із спричиненням шкоди 

навколишньому природному середовищу вантажем, що 

перевозиться (збитки, завдані водним акваторіям, лісовим та 

сільськогосподарським угіддям, тваринам та птахам, та т.ін.); 

 

3.7.9 збитки та/або витрати у зв’язку із заподіянням шкоди майновим 

інтересам держав, на/через територію яких Страхувальник або інша 

особа, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування здійснює перевезення, в особі будь-яких компетентних 

органів, що представляють інтереси цих держав, при здійсненні 

міжнародних перевезень. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

3.7.10 доцільно та розумно, виходячи з конкретних обставин, здійснені 

витрати на запобігання та/або зменшення розмірів збитку, що виник 

внаслідок настання страхового випадку (після настання страхового 

випадку рятування життя пасажирів та/або третіх осіб, а також на 

рятування вантажу, багажу та майна третіх осіб; здійснення заходів 

із зберігання, перевантаження, сортування, переупакування, 
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утилізації або реалізації пошкодженого, зіпсованого або знищеного 

вантажу, додаткове перевезення вантажу до місця призначення 

тощо); 

 

3.7.11 доцільно та розумно, виходячи з конкретних обставин, здійснені 

витрати на розслідування обставин страхового випадку або випадку, 

наслідки якого можуть стати підставою для виникнення страхового 

випадку у відповідності з умовами Договору страхування, а також 

витрати на визначення розміру збитку (витрати на оплату послуг 

сюрвейєра, експерта, аварійного комісара тощо); 

 

3.7.12 доцільно та розумно, виходячи з конкретних обставин здійснені 

витрати на захист Страхувальником або іншою особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування, своїх 

інтересів, пов’язаних з обвинуваченням у завданні шкоди, крім 

судових витрат (юридичні витрати тощо); (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р.) 

 

3.7.13 інші витрати, відшкодування яких не суперечить чинному 

законодавству.   

 

Конкретний перелік збитків та витрат, що відшкодовуються згідно з умовами Договору 

страхування, визначається в такому Договорі страхування. При цьому, умовами Договору 

страхування може бути передбачено відшкодування як всіх зазначених в пункті 3.7 цих 

Особливих умов збитків та витрат в цілому, так і деяких з них. 

 

3.8 Згідно з цими Особливими умовами, якщо це передбачено Договором 

страхування, при здійсненні страхової виплати у зв’язку із настанням страхового випадку 

розмір страхового відшкодування розраховується Страховиком наступним чином: 

 

3.8.1 за збитками згідно з пунктами 3.7.1, 3.7.5, 3.7.7 цих Особливих умов: 

 

3.8.1.1 у випадку втрати або нестачі вантажу, майна або багажу - в 

розмірі вартості втраченого або відсутнього вантажу, майна 

або багажу, але не більше дійсного прямого збитку, якого 

зазнав власник такого вантажу, майна або багажу, в межах 

страхової суми або відповідного розміру відповідальності;  

 

3.8.1.2 у випадку пошкодження або псування вантажу, майна або 

багажу – у розмірі суми, на яку знизилась його вартість, а 

при неможливості відновлення пошкодженого вантажу, 

майна або багажу – в розмірі його вартості, але не більше 

дійсного прямого збитку, якого зазнав власник такого 

вантажу, майна або багажу, в межах страхової суми або 

відповідного розміру відповідальності; 

  

3.8.2 за збитками згідно з пунктами 3.7.2 – 3.7.3 цих Особливих умов – у 

розмірі дійсного прямого збитку, завданого Постраждалій особі та/або 

Постраждалій стороні, в межах страхової суми або відповідного 

розміру відповідальності; 

 

3.8.3 за витратами згідно з пунктами 3.7.4 та 3.7.6 цих Особливих умов – у 

розмірі суми заробітку, втраченого внаслідок часткової або повної 
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втрати Постраждалою особою працездатності; прямих обгрунтованих 

витрат на лікування, придбання ліків, санаторно-курортне лікування, 

сторонній догляд, протезування, транспортування, на платне медичне 

обслуговування; на поховання Постраждалої особи, тощо, в межах 

страхової суми або відповідного розміру відповідальності; 

 

3.8.4 за збитками згідно з пунктом 3.7.8 цих Особливих умов – у розмірі 

вартості всіх необхідних заходів щодо ліквідації наслідків завдання 

шкоди навколишньому природному середовищу, в межах страхової 

суми або відповідного розміру відповідальності; 

 

3.8.5 за збитками та витратами згідно з пунктом 3.7.9 цих Особливих умов – 

у розмірі встановлених законодавчими актами, судовими або іншими 

компетентними органами штрафів, в межах страхової суми або 

відповідного розміру відповідальності;  

 

3.8.6 за збитками та витратами згідно з пунктами 3.7.10 – 3.7.13 цих 

Особливих умов – у розмірі доцільно та розумно понесених витрат на 

запобігання та/або зменшення розмірів збитку, що виник внаслідок 

настання страхового випадку; на розслідування обставин страхового 

випадку або випадку, наслідки або результати якого можуть стати 

підставою для виникнення страхового випадку у відповідності з 

умовами Договору страхування, та на визначення розміру збитку; на 

захист Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування своїх інтересів, 

пов’язаних з обвинуваченням у завданні шкоди, та інших витрат. 

(згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені обмеження щодо розмірів 

відшкодування певних збитків та витрат, встановлені нормами чинного законодавства. 

 

3.9 Згідно з цими Особливим умовами, якщо це передбачено Договором 

страхування, при здійсненні страхової виплати у зв’язку із настанням страхового випадку з 

розміру страхового відшкодування вираховуються наступні суми: 

 

3.9.1 розмір франшизи, встановленої в Договорі страхування згідно з 

умовами страхування; 

 

3.9.2 суми, отримані Страхувальником або іншою особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування 

(Вигодонабувачем) як компенсація за збитки, яких він зазнав внаслідок 

настання страхового випадку; (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

3.9.3 за згодою Сторін, сума несплачених на дату виплати страхового 

відшкодування страхових платежів, якщо страхова премія сплачується 

кількома платежами. 

 

3.10 Якщо це передбачено Договором страхування, у випадку, якщо розмір збитку 

за одним страховим випадком перевищує страхову суму або відповідний розмір 

відповідальності, розмір страхового відшкодування по кожній Постраждалій особі та/або по 

кожній Постраждалій стороні визначається як відношення розміру спричиненого кожній 

Постраждалій особі або стороні збитку до загального розміру збитку, спричиненого всім 



Особливі умови добровільного страхування цивільної відповідальності перевізника від 07.05.2009р. 

ПрАТ «СК «АЗІНКО» 9 

Постраждалим особам та/або Постраждалим сторонам.   

 

4. Страхові ризики.  

(згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

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

має ознаки ймовірності та випадковості настання. 

 

4.2 Страховий випадок – подія передбачена Договором страхування, яка відбулася 

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

Страхувальнику або іншій особі, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, Застрахованій або іншій третій особі. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

4.3 За цими Особливими умовами Страховик бере на себе зобов’язання за 

встановлену Договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову 

премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов Договору 

страхування за шкоду, яка була заподіяна життю, здоров’ю і працездатності та/або майну 

третьої особи особою, цивільна відповідальність якої застрахована, під час експлуатації 

вказаного в Договорі страхування наземного транспортного засобу та здійснення перевезень 

чи транспортного експедирування вантажу, а самє: (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р. та 

№4 від 05.12.2019р.) 

 

4.3.1 за заподіяння шкоди у зв’язку із повною або частковою втратою, 

загибеллю, псуванням або пошкодженням вантажу (багажу) внаслідок 

наступних подій: (згідно зі Змінами №4 від 05.12.2019р.) 

 

а) дорожньо-транспортної пригоди (ДТП); 

 

б) пожежі. Даний ризик приймається на страхування за умови 

наявності відповідної ліцензії. 

 

в) вибуху. Даний ризик приймається на страхування за умови 

наявності відповідної ліцензії.  

 

г) порушення правил перевезення певного виду вантажу (багажу): 

порушення температурного режиму; невірне розміщення; недостатнє 

закріплення; невідповідне зберігання під час перевезення; 

 

ґ) аварій; подій під час навантаження/розвантаження вантажу (багажу); 

 

д) протиправних дій третіх осіб: пошкодження або знищення вантажу 

внаслідок протиправних дій третіх осіб; втрата вантажу внаслідок 

кражі, грабежу, розбою; втрата засобу перевезення та/або контейнеру 

разом з вантажем (багажем); 

 

є) псування вантажу (багажу) у зв’язку із затримкою під час 

перевезення. 

 

4.3.2 за спричиненя фінансового збитку клієнту Страхувальника або іншої 

особи, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування внаслідок часткового або повного невиконання 

Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування своїх зобов’язань за 
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договорами перевезення вантажів (багажу) внаслідок наступних подій: 

(згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р. та №4 від 05.12.2019р.) 

 

а) прострочення в доставці вантажу (багажу); 

 

б) видача вантажу (багажу) з порушенням вказівок про затримку 

видачі; 

 

в) неправильне засилання вантажу (багажу) з вини Страхувальника або 

іншої особи, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування (його службовців); (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

г) конфіскація вантажу (багажу) відповідними компетентними 

органами; 

 

д) невідповідне документальне оформлення вантажного перевезення. 

 

4.3.3 за заподіяння шкоди пасажирам під час перевезення, а саме за: (згідно 

зі Змінами №4 від 05.12.2019р.)  

 

а) заподіяння шкоди внаслідок ненадання, або надання не в повному 

обсязі або невідповідної якості послуг згідно з договором або 

відповідним нормативним актом щодо перевезення пасажирів; 

 

б) спричинення шкоди життю та/або здоров’ю і працездатності 

пасажирів у вигляді тілесних ушкоджень або смерті; (згідно зі Змінами 

№2 від 06.08.2013р.) 

 

в) спричинення шкоди майну (багажу) пасажирів. 

 

4.3.4 за заподіяння шкоди третім особам вантажем, що був прийнятий 

Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування до перевезення, а саме за: 

(згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р. та №4 від 05.12.2019р.) 

 

а) заподіяння шкоди життю та/або здоров’ю і працездатності третіх 

осіб у вигляді тілесних ушкоджень або смерті; (згідно зі Змінами №2 

від 06.08.2013р.) 

 

б) заподіяння шкоди майну третіх осіб (фізичних та/або юридичних); 

 

в) заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу. 

 

4.3.5 за заподіяння шкоди майновим інтересам держав, на/через територію 

яких Страхувальник або інша особа, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування здійснює перевезення, в особі 

будь-яких компетентних органів, що представляють інтереси цих 

держав, при здійсненні міжнародних перевезень. (згідно зі Змінами №2 

від 06.08.2013р. та №4 від 05.12.2019р.). 

 

4.4 За цими Особливими умовами Страховик визнає подію страховим випадком за 

наступних умов: (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 
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4.4.1 існування прямого причинно-наслідкового зв’язку між завданим 

збитком та здійсненням Страхувальником або іншою особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування 

діяльності в якості перевізника з використанням для здійснення 

перевезення наземного транспортного засобу, зазначеного в Договорі 

страхування; (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

4.4.2 подія, що призвела до завдання збитків, мала місце в межах місця дії 

Договору страхування, та в період дії Договору страхування; 

 

4.4.3 відповідальність Страхувальника або іншої особи, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування за 

завдану шкоду підтверджується рішенням суду, яке набрало законної 

сили, або визнаною Страхувальником або іншою особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування у 

добровільному порядку обґрунтованою письмовою претензією (або 

позовом) Постраждалої сторони або Постраждалої особи з доданням 

підтверджуючих документів щодо відшкодування завданої їй шкоди, 

за обов’язковим попереднім письмовим узгодженням такого визнання 

із Страховиком. При цьому Договором страхування можуть бути 

передбачені в якості підтвердження відповідальності Страхувальника 

або іншої особи, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування за завдану шкоду або обидва з вищевказаних 

документів, або тільки один з них. (згідно зі Змінами № 2 від 

06.08.2013р.). 

 

4.5 Договором страхування, укладеним на підставі цих Особливих умов, за 

домовленістю Сторін можуть бути передбачені обмеження щодо законодавчих актів, на 

підставі яких виникає відповідальність Страхувальника або іншої особи, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування, що буде визнаватись 

страховим випадком. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

4.6 Якщо інше не передбачено Договором страхування, настання цивільної 

відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень визнається страховим випадком, якщо 

такі тілесні ушкодження були діагностовані у Постраждалої особи протягом 24 годин з 

моменту настання випадку, що може бути кваліфікований як страховий, та при умові, що 

вони підтверджені документами, виданими компетентними органами у встановленому 

законом порядку. 

 

4.7 Якщо інше не передбачено Договором страхування, настання цивільної 

відповідальності за спричинення смерті визнається страховим випадком, якщо така смерть 

Постраждалої особи настала протягом 45 (сорока п’яти) днів з дня настання випадку, що 

може бути кваліфікований як страховий, та при умові, що вона підтверджена документами, 

виданими компетентними органами у встановленому законом порядку. 

 

4.8 За цими Особливими умовами завдання шкоди декільком Постраждалим 

особам та/або сторонам внаслідок одного випадку вважається одним страховим випадком, 

якщо інше не передбачено Договором страхуання. 

 

4.9 Договором страхування може бути передбачено страхування як за всіма 

страховими ризиками, зазначеними в пункті 4.3 цих Особливих умов, так і за окремими з 

них. Також кожен з вказаних ризиків може бути застрахований як цілком, так й частково. 
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4.10 Перелік страхових випадків визначається в Договорі страхування. При цьому 

до зазначеного переліку можуть вноситися як всі страхові випадки, передбачені даними 

Особливими умовами, так і деякі з них. 

 

5. Виключення із страхових випадків  

і обмеження страхування 

 

5.1     Якщо це обумовлено в Договорі страхування, за цими Особливими умовами 

Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті страхового 

відшкодування, якщо збиток був завдний внаслідок: 

 

5.1.1 здійснення Страхувальником або іншою особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування 

діяльності перевізника без отриманого у встановленому законом 

порядку офіційного дозволу на здійснення таких перевезень або 

після закінчення строку дії такого дозволу без його поновлення; 

(згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

5.1.2 подій, які мали місце до початку та після закінчення періоду 

страхування за Договором страхування; 

 

5.1.3 неправомірних та/або навмисних, та/або необачних та/або 

необережних дій Потерпілої особи, що спричинили настання 

страхового випадку; 

 

5.1.4 дії непереборної сили або стихійних лих;  

 

5.1.5 порушення правил пожежної безпеки, правил зберігання 

небезпечних речовин та предметів;  

 

5.1.6 невідповідності засобу наземного транспорту, що здійснює 

перевезення, екологічним нормам (як то європейські стандарти Euro 

1, Euro 2 та т.ін.), внаслідок чого на Страхувальника або іншу особу, 

цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування були накладені штрафи або він здійснив витрати на 

переобладнання засобу наземного транспорту з метою відповідності 

цим нормам (заміна двигуна, ходової частини, фільтрів тощо); 

(згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.)  

 

5.1.7 невідповідності устаткування засобу наземного транспорту, що 

здійснює перевезення, вимогам безпеки та контролю за безпекою 

(як то вимогам ЄС до ваги, габаритів, до встановлення тахографів, 

вимогам Правил дорожнього руху України тощо), внаслідок чого 

засіб наземного транспорту був знятий з рейсу, та Страхувальник 

або інша особа, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування зазнали незапланованих витрат (згідно зі 

Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

5.1.8 експлуатації технічно несправних засобів наземного транспорту, в 

тому числі рефрижераторних установок (автомобілей-

рефрижераторів, контейнерів-рефрижераторів та т.ін.) під час 

перевезення вантажів, що вимагають спеціального температурного 

режиму перевезення, якщо тільки така технічна несправність не 
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сталася внаслідок дії ризику, застрахованого за Договором 

страхування; 

 

5.1.9 зміни конструкції засобу наземного транспорту, зазначеного в 

Договорі страхування, або встановлення невідповідних деталей чи 

обладнання, на яке немає дозволу виробника; 

 

5.1.10 нестачі вантажу при цілісності кузова засобу наземного транспорту, 

причепу (напівпричепу та т.ін.), окремих секцій автомобіля (та/або 

причепу, та/або напівпричепу та т.ін.), контейнеру, цистерни, 

зовнішнього пакування вантажу (багажу), непошкодженості пломб, 

пломбувального дроту, запірно-пломбувальних пристроїв тощо; 

 

5.1.11 перебування водія засобу наземного транспорту Страхувальника або 

іншої особи, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування в стані алкогольного, наркотичного або 

токсичного сп’яніння, або під дією препаратів, що знижують 

швидкість реакції та увагу, в тому числі таких, застосування яких 

протипоказано під час керування транспортними засобами; (згідно зі 

Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

5.1.12 експлуатації засобу наземного транспорту Страхувальника або 

іншої особи, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування в умовах, що не передбачені його 

призначенням; (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

5.1.13 перевезення пасажирів, вантажів (багажу) у непристосованих для 

цього засобах наземного транспорту тощо; 

 

5.1.14 прийняття міжнародних актів, положень, інструкцій та т.ін., що 

стосуються порядку ввозу, вивозу або транзиту товарів, та набрали 

чинності після початку перевезення; 

 

5.1.15 події, що хоч і призвели до збитку внаслідок дії застрахованих за 

Договором страхування ризиків, але виникли внаслідок обставин, 

що, відповідно до норм чинного законодавства звільняють 

Страхувальника або іншу особу, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування від відповідальності, 

зокрема збитки, які виникли без будь-якої провини перевізника, але 

через та/або внаслідок: (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

5.1.15.1 невірних або неповних інструкцій або розпоряджень 

правомочної за договором перевезення особи (замовник 

перевезення, вантажовідправник, вантажоодержувач 

тощо) щодо умов перевезення (необхідний 

температурний режим, вологість, методи кріплення та 

т.п.) та пунктів призначення; 

 

5.1.15.2 дії невідворотних обставин, уникнути яких 

Страхувальник або інша особа, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування не могли, і 

наслідки яких не могли запобігти, діючи зі старанністю, 

необхідною для визнання його сумлінним перевізником; 
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(згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

5.1.15.3 використання відкритих засобів наземного транспорту, 

якщо таке використання було обговорено 

уповноваженою особою відправника вантажу в заявці на 

перевезення, накладній або інших письмових 

інструкціях; 

 

5.1.15.4 відсутності, пошкодження або недостатності пакування 

вантажів, які внслідок своїх природних якостей схильні 

до псування або ушкодження без пакування чи при їх 

незадовільному пакуванні; 

 

5.1.15.5 особливих властивостей вантажу, обумовлених його 

природою, у силу яких вантаж може піддатися повній або 

частковій загибелі або ушкодженню, зокрема це 

стосується вантажів, схильних до поломки, корозії, 

раптового гниття, самозаймання, нормальної утрати 

(усушка, виток, утрушування та т.п.), нападу паразитів та 

гризунів, зміни субстанції в результаті дії біологічних 

чинників (бактерії, грибки, мікроби) тощо); 

 

5.1.15.6 недостатності або незадовільності маркування та 

нумерації вантажних місць. 

 

5.2 За цими Особливими умовами Страховик не визнає подію страховим випадком 

та відмовляє у виплаті страхового відшкодування, якщо збиток був завдний внаслідок: 

 

5.2.1 будь-яких генетичних змін флори, фауни, людини; 

 

5.2.2 неплатоспроможності або банкрутства Страхувальника або іншої 

особи, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування; (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

5.2.3 поступового, постійного (не аварійного) забруднення 

навколишнього природного середовища, навіть якщо таке 

забруднення виникло після укладання Договору страхування, а 

також викидів у межах норм, які допускаються чинними 

законодавчими та підзаконними актами.  

 

5.3 За цими Особливими умовами Страховик не відшкодовує наступні збитки та 

витрати: 

 

5.3.1 моральну шкоду та шкоду діловій репутації; інші непрямі збитки, 

якщо це прямо не обумовлено умовами Договору страхування; 

 

5.3.2 збитки та/або витрати, що відшкодовуються за договором 

страхування цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту; 

 

5.4 Якщо це передбачено Договором страхування, за цими Особливими умовами 

Страховик не відшкодовує наступні збитки та витрати: 
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5.4.1 збитки та/або витрати, що не підтверджені документально; 

 

5.4.2 збитки та/або витрати щодо контрабандних та незадекларованих 

вантажів; 

 

5.4.3 збитки та/або витрати третіх осіб у зв’язку із  пошкодженням, 

знищенням, втратою або псуванням майна, що було узятого 

Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування в оренду, лізинг, на прокат 

або під заставу; (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

5.4.4 понад обсягів і сум відшкодування, передбачених чинним 

законодавством України; 

 

5.4.5 збитки та/або витрати, завдані за місцем дії Договору  страхування; 

 

5.4.6 збитки та/або витрати, завдані: 

 

 будь-якій третій особі або організації, які прямо або непрямо 

контролюються або управляються Страхувальником або іншою 

особою, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування; (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

 будь-якій третій особі або організації, які прямо або непрямо 

контролюють Страхувальника або іншу особу, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування 

або керують ним; (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

 будь-якій третій особі або організації, по відношенню до яких 

Страхувальник або інша особа, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування є компаньйоном або 

консультантом, якщо лише така позовна вимога не 

спровокована і подана цілком незалежно від Страхувальника 

або іншої особи, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування; (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

 будь-якій особі, що працює у Страхувальника або іншої особі 

цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування та/або родичу такої особи у зв’язку із завданням 

шкоди їхньому здоров’ю під час виконання такими особами 

своїх службових обов’зків, або у зв’язку із пошкодженням, 

знищенням, втратою або псуванням майна таких осіб; (згідно зі 

Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

 близьким родичам Страхувальника або іншої особи цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування. 

(згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

5.5     Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує 

збитки та/або витрати, що виникли внаслідок: 
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5.5.1      дії ядерних  ризиків. 

Страховик не несе відповідальності за збитки, пов’язані з ядерною 

енергетикою стосовно: 

 

 будь-якого вантажу та/або багажу та/або майна та/або Постраждалих осіб 

та/або Постраждалих сторін на території атомної електростанції, ядерних 

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

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

електростанції; 

 

 вантажу та/або багажу та/або майна та/або Постраждалих осіб та/або 

Постраждалих сторін на будь-якому об’єкті, яке застосовується або 

застосовувалось для виробництва атомної енергії або для використання чи 

зберігання ядерних матеріалів; 

 

 поставки послуг на будь-який із об’єктів, зазначених вище в даному 

виключенні; 

 

 будь-якого вантажу та/або багажу та/або майна та/або Постраждалих осіб 

та/або Постраждалих сторін в зоні підвищеної радіоактивності або в районі 

перебування будь-якої ядерної установки; 

 

 будь-якого іншого вантажу та/або багажу та/або майна та/або 

Постраждалих осіб та/або Постраждалих сторін, не зазначених в даному 

виключенні, які безпосередньо застосовуються/приймають участь у 

виробництві, використанні або зберіганні ядерних матеріалів. 

 

5.5.2      дії ризиків радіоактивного зараження. 

Страховик не несе відповідальності за збитки, пошкодження, відповідальність 

або витрати, які прямо чи побічно пов’язані, витікають, або викликані: 

 

 іонізуючим випромінюванням або радіоактивним забрудненням, що 

виходить від будь-якого ядерного палива або ядерних відходів або в 

результаті згорання  ядерного палива; 

 

 радіоактивністю, токсичністю, вибухонебезпекою або іншими 

небезпечними чи забруднюючими властивостями будь-якої ядерної 

установки, реактора або іншого ядерного агрегату чи його частин; 

 

 будь-якою зброєю, що використовує реакцію атомного або ядерного 

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

речовини. 

 

5.5.3      дії комп’ютерних ризиків. 

Страховик не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, що прямо чи 

побічно, в цілому або частково виникають або  викликані: 

 

 використанням Інтернету або подібного засобу зв’язку; 
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 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 (якщо такі пошкодження не викликані землетрусом, 

пожежею, повінню, ураганом); 

 

 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). 

  

5.5.4      дії військових та пов’язаних з ними ризиків. 

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

викликані, відбулися через або внаслідок війни, вторгнення, дій зовнішніх 

ворогів, військових дій, військових навчань або військових операцій 

(незалежно від того оголошено про війну чи ні), громадянської війни, заколоту, 

громадянського хвилювання, що набувають масштабів народного повстання, 

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

революції, дії військової або узурпованої влади, закону військового часу або 

грабежу або крадіжки, пов’язаної з введенням закону військового часу, а також 

конфіскації, націоналізації, реквізиції, зруйнування або шкоди, заподіяної 

майну будь-якою урядовою, громадською або місцевою владою або за ії 

наказом, або ж будь-якої дії або умови, характерної для будь-чого зазначеного 

вище. 

 

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

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

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

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

терористичних або інших насильницьких заходів. 

 

5.5.5      дії ризиків тероризму. 

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

побічно викликані, є наслідком або відбулися у зв’язку з будь-яким 

терористичним актом не залежно від будь-якої іншої причини або подій, що 

відбулися одночасно або в будь-якій іншій черговості із збитком. 

 

Для розуміння даного виключення «Терористичний акт» -  застосування  зброї,  

вчинення вибуху,  підпалу чи інших дій,  які створювали небезпеку для життя 

чи  здоров'я  людини  або  заподіяння  значної  майнової  шкоди чи настання 
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інших тяжких наслідків,  якщо такі  дії  були  вчинені  з метою   порушення   

громадської  безпеки,  залякування  населення, провокації воєнного конфлікту,  

міжнародного  ускладнення,  або  з метою  впливу  на  прийняття рішень чи 

вчинення або невчинення дій органами державної влади  чи  органами  

місцевого  самоврядування, службовими особами цих органів,  об'єднаннями 

громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до 

певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста),  а також 

погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою. 

 

Дане виключення поширюється на збиток, пошкодження, витрати будь-якого 

походження, що прямо чи побічно викликані, є наслідком або відбулися у 

зв’язку з будь-якою дією взяття під контроль, запобігання, стримування або 

будь-якою іншою дією, пов’язаною з будь-яким терористичним актом. 

 

5.6 Якщо це передбачено Договором страхування, за цими Особливими умовами 

не може бути застрахована відповідальність Страхувальника або іншої особи, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування при перевезенні: (згідно зі 

Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

5.6.1 вантажів, щодо яких нормативно-правовими актами України 

встановлений спеціальний режим обігу, зокрема: зброя, наркотичні 

речовини, прекурсори, та т.п.; 

 

5.6.2 контрабандних та незадекларованих вантажів (багажу); 

 

5.6.3 цінних вантажів, зокрема:  

 

 злитків дорогоцінних металів та вироби з них;  

 

 дорогоцінних каменів та цінних ювелірних виробів;  

 

 банкнот та монет;  

 

 облігацій, платіжних засобів або цінних паперів іншого виду; 

 

 витворів мистецтва; 

 

 племінних тварин. 

 

5.7 Згідно з даними Особливими умовами не відшкодовуються збитки, нанесені 

самому Страхувальнику або іншій особі, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

5.8 Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення із 

страхових випадків та обмеження страхування, які не суперечать чинному законодавству 

України. 

 

6. Строк та місце дії договору страхування 

 

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

Сторін, але з урахуванням: 
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6.1.1 строку дії правової підстави щодо володіння та/або експлуатації 

засобу наземного транспорту, зазначеного в Договорі страхування; 

 

6.1.2 строку дії отриманого у встановленому законом порядку офіційного 

дозволу на здійснення перевезень; 

 

6.1.3 строку дії договору перевезення, укладеного між Страхувальником 

або іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування, та його клієнтом, за яким страхується 

відповідальність Страхувальника або іншої особи, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування. 

(згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

6.2 З урахуванням обмежень, встановлених в пункті 6.1 цих Особливих умов, за 

домовленістю Сторін Договір страхування може бути укладений на наступний строк: 

 

6.2.1 на період одного перевезення з моменту прийняття вантажу 

(багажу) до перевезення або посадки пасажиру в засіб наземного 

транспорту та до моменту здачі вантажу (багажу) правомочному 

одержувачу або висадки пасажира із засобу наземного транспорту у 

місці призначення; 

 

6.2.2 на період дії договору на надання послуг перевезення, укладеного 

між Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування та його клієнтом, та за 

яким страхується відповідальність Страхувальника або іншої особи, 

цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

страхування, незалежно від кількості здійснених за цей період 

перевезень. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.)  

 

6.2.3 на певний період, незалежно від кількості здійснених за період дії 

такого Договору страхування перевезень. 

 

6.3 Місцем дії Договору страхування за цими Особливими умовами вважається 

територія, обумовлена в Договорі страхування, та на яку розповсюджується дія Договору 

страхування (територія, напрямок або маршрут перевезення). Якщо територія, напрямок або 

маршрут перевезення змінюються без попереднього письмового узгодження із Страховиком, 

дія Договору страхування може бути припинена в тій частині перевезення, яка стосується 

зміни місця дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.  

 

7.  Порядок укладення Договору страхування 

 

7.1 Страхування здійснюється на підставі Договору страхування, укладеного між 

Страховиком і Страхувальником. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає 

Страховику письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином 

заявляє про свій намір укласти Договір страхування. 

 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 № 4 від 05.12.2019р.) 

 

7.2 При укладанні Договору страхуваня Страховик має право запросити у 
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Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором 

(аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки страхового ризику. 

Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, наданих Страховику 

під час укладання та протягом дії Договору страхування. 

 

7.3 При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний надати 

інформацію Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для 

оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику. 

Істотними визнаються у всякому разі обставини, безперечно узгоджені Страховиком у 

стандартній формі Договору страхування або в його письмовому запиті (заяві на 

страхування).  

 

7.4 Під час дії Договору страхування Страхувальник або інша особа, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування повинні у встановлені в 

Договорі строки інформувати Страховика про будь-які істотні зміни обставин, наданих під 

час підписання Договору, що стали їм відомі в період дії Договору страхування, якщо ці 

зміни можуть суттєво вплинути на збільшення страхового ризику, для вирішення питання 

про дію Договору страхування на нових умовах чи про припинення дії Договору. 

Невиконання цієї умови може тягнути за собою наслідки, передбачені підпунктом 8.3.2 цих 

Правил, якщо інше не зазначено в Договорі страхування. (згідно зі Змінами № 2 від 

06.08.2013р.) 

 

7.5 Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.  

 

7.6 При сплаті Страхувальником страхової премії частинами, Договором 

страхування може бути передбачено, що у випадку настання страхового випадку до моменту 

сплати Страхувальником страхової премії у повному обсязі, Страховик має право утримати 

несплачені страхові платежі із суми страхового відшкодування, що належить до сплати. 

 

7.7 Конкретні строк і порядок сплати страхової премії або страхових платежів 

вказуються в Договорі страхування. 

 

7.8 Факт укладання Договору страхування може посвідчуватися страховим 

Свідоцтвом (Полісом, Сертифікатом), що є формою Договору страхування. У випадку втрати 

Страхувальником під час дії Договору страхування Полісу (Свідоцтва, Сертифікату) йому 

видається (на підставі письмової заяви Страхувальника) дублікат страхового Поліса 

(Свідоцтва, Сертифікату). Після видачі дублікату втрачений страховий Поліс (Свідоцтво, 

Сертифікат) вважається недійсним і виплати страхового відшкодування за ним не 

здійснюються.  

 

7.9 Якщо це передбачено Договором страхування, за бажанням Страхувальника 

Договір страхування може бути переукладений на інший транспортний засіб. При цьому 

страховий платіж розраховується виходячи з характеристик такого транспортного засобу з 

урахуванням невикористаної частини платежу за попереднім Договором страхування без 

урахування нормативних витрат на ведення справи, зазначених у Додатку № 1 до цих 

Особливих умов. 

 

7.10 При поновленні на новий строк Договору страхування після його закінчення 

Страховик, за підсумками попереднього полісного року, може застосувати підвищуючий або 

понижуючий коефіцієнти, вказані в Додатку № 1 до цих Особливих умов, у зв’язку із 

збитковістю або навпаки із беззбитковістю попереднього Договору страхування. 
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7.11 Якщо інше не передбачено Договором страхування, до умов укладеного на 

підставі цих Особливих умов Договору страхування можуть бути внесені зміни та 

доповнення. 

 

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

умов Договору страхування вносяться за домовленістю Сторін на підставі письмової заяви 

однієї із Сторін протягом строку, вказаного в Договорі страхування. Такі зміни умов 

Договору страхування оформлюються Додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною 

Договору страхування, по одному екземпляру для кожної з Сторін, що мають однакову 

юридичну силу і вступають в силу з моменту підписання та діють протягом строку дії 

зазначеного Договору страхування, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування або в 

Додатковій угоді. До отримання оригіналів факсимільні копії Додаткових угод, підписані 

Сторонами та скріплені печатками Сторін, мають силу оригіналів.  

 

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

Договору страхування, протягом строку, вказаного в Договорі страхування вирішується 

питання про дію Договору страхування на попередніх умовах або про припинення дії 

Договору. При цьому, у випадку прийняття Сторонами рішення про припинення дії 

Договору, Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до 

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

при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були 

здійснені за цим Договором страхування. 

 

8.  Права та обов'язки сторін 

 

8.1    Страховик зобов’язаний: 

 

8.1.1 ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування; 

 

8.1.2 протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 

своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування 

Страхувальнику; 

 

8.1.3 при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату 

страхового відшкодування у передбачений Договором строк. Страховик несе 

майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати 

(страхового відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику неустойки 

(штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або 

законом;  

 

8.1.4 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником або іншою особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування при настанні 

страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це 

передбачено умовами Договору. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

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

страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір 

страхування; 

 

8.1.6 не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, 

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

Страховика. 

 

8.2 Страхувальник зобов’язаний: 

 

8.2.1 своєчасно вносити страхові платежі; 

 

8.2.2 при укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі 

відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового 

ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;  

 

8.2.3 при укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні 

договори страхування щодо цього предмета Договору; 

 

8.2.4 вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданого внаслідок 

настання страхового випадку;  

 

8.2.5 повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, 

передбачений умовами страхування. 

 

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

Страхувальник зобов’язаний: 

 

8.2.6 повідомляти Страховика в найкоротші строки про будь-які можливі судові 

переслідування або пред’явлені вимоги, а також про будь-які пред’явлені 

претензії, додаючи документи, що мають до цього відношення; 

 

8.2.7 не допускати дій або бездіяльності по відношенню до факторів, настання яких 

має вплив на ступінь страхового ризику, а у разі їх виникнення вживати всіх 

заходів для усунення обставин, що підвищують ступінь ризику. 

 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 

Страхувальника. 

 

8.3 Страховик має право: 

 

8.3.1 при укладанні та під час дії Договору страхування ознайомитись з договорами 

перевезення, на підставі яких буде здійснюватись перевезення вантажів 

(багажу) та/або пасажирів, а також з іншою інформацією та документацією, що 

може стосуватись ризику, що страхується за Договром страхування; 

 

8.3.2 при невиконанні Страхувальником обов’язку надання достовірної інформації 

про обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, та 

повідомлення про збільшення страхового ризику (згідно з пунктом 7.4 та 

підпунктом 8.2.2 цих Правил) вимагати дострокового припинення Договору 

страхування й відшкодування збитків, завданих таким припиненням Договору, 

а якщо такі обставини були виявлені після настання страхового випадку – 

відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо інше не обумовлено 

Договором страхування; 

 

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

вимагати зміни умов Договору страхування та/або сплати додаткової страхової 

премії пропорційно збільшенню ризику. Якщо Страхувальник заперечує проти 
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зміни умов Договору страхування та/або доплати страхової премії, Страховик 

має право вимагати припинення Договору страхування в порядку, 

передбаченому пунктом 7.12 цих Особливих умов; 

 

8.3.4 під час дії Договору страхування перевіряти умови здійснення 

Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування діяльності, відповідальність щодо 

здійснення якої застрахована за Договором страхування, а також перевіряти 

дотримання Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування інструкцій та положень, що 

регулюють його діяльність, та виконання ним умов Договору страхування та 

цих Особливих умов. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

8.3.5 брати участь у збереженні й рятуванні життя, здоров’я і працездатності, та 

майна третіх осіб і навколишнього природного середовища, а також давати 

Страхувальнику або іншій особі, цивільна відповідальність якої застрахована 

за Договором страхування інструкції та рекомендації, що є обов’язковими для 

Страхувальника та для іншої особи, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, спрямовані на зменшення збитків. 

При цьому, 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. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

8.3.6 проводити огляд місця події, фото- та відеозйомку; 

 

8.3.7 запитувати від Страхувальника, або іншої особи, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування, та/або Вигодонабувача 

інформацію та документи, необхідні для встановлення факту, причин, обставин 

настання страхового випадку та розміру збитку, включаючи відомості, що 

становлять комерційну таємницю. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

8.3.8 у випадку необхідності самостійно з’ясовувати факт, причини, обставини 

страхового випадку та розмір збитку, робити запити про надання відповідних 

документів та інформації, пов’язаних із страховим випадком, до будь-яких 

компетентних органів, медичних та інших підприємств, установ та організацій, 

що володіють або мають володіти такими документами чи такою інформацією; 

 

8.3.9 якщо інше не передбачено Договором страхування, продовжити строк 

страхового розслідування у випадках, якщо: 

а) у Страховика є мотивовані сумніви щодо достовірності та правомочності 

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) у Страховика є мотивовані сумніви щодо розміру збитку та/або щодо 

майнового інтересу/права Вигодонабувача на отримання страхового 

відшкодування та/або щодо підстав для виплати страхового відшкодування - до 

отримання підтвердження цих підстав та/або вірності такого розрахунку та/або 

наявності такого майнового інтересу/права Вигодонабувача, але не більше, ніж 

на 90 (дев’яносто) робочих днів; 

в) не повністю з’ясовано обставини потенційного страхового випадку, розмір 
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збитків та витрат – до з’ясування таких обставин але на строк, що не 

перевищує 6 (шість) місяців; 

г) обставини потенційного страхового випадку перебувають у судовому 

провадженні або знаходяться на стадії досудового розслідуванні – до 

одержання Страховиком остаточного рішення відповідного органу; 

д)  в інших випадках, передбачених Договором страхування. (згідно зі Змінами 

№4 від 05.12.2019р.) 

 

8.3.10 вести від імені Страхувальника або іношої особи, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування переговори і укладати угоди щодо 

врегулювання вимог Постраждалих осіб та Постраждалих сторін про 

відшкодування завданого їм збитку за умови наявності довіреності від 

Страхувальника або іношої особи, цивільна відповідальність якої застрахована 

за Договором страхування, проводити експертизу пред’явлених вимог до 

Страхувальника або іношої особи, цивільна відповідальність якої застрахована 

за Договором страхування; (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

8.3.11 брати на себе ведення всіх справ у судових органах від імені і за дорученням 

Страхувальника або іношої особи, цивільна відповідальність якої застрахована 

за Договором страхування; (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.)  

 

8.3.12 під час дії всього строку позовної давності, передбаченого чинним 

законодавством України, вимагати повернення виплаченого страхового 

відшкодування, якщо на те виникнуть обґрунтування, передбачені 

законодавством, цими Особливими умовами чи Договором страхування; 

 

8.3.13 надавати Страхувальнику або іншій особі, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування рекомендації з врегулювання 

претензій, що проте не може бути обов`язковим для Страхувальника або іншій 

особі, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором страхування. 

Разом з тим, якщо Страхувальник або інша особа, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування не виконають рекомендацій 

Страховика і будуть продовжувати заперечувати претензію, яку Страховик 

рекомендував урегулювати в певному обсязі, останній має право відмовитись 

від діла і його відповідальність не буде перебільшувати суму, яка відповідає 

величині збитків, в межах якої претензія могла бути врегульована, та величині 

претензійних витрат, які мав за згодою Страховика до моменту, коли 

Страховик дав першу рекомендацію з урегулювання претензій; (згідно зі 

Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

8.3.14 ініціювати внесення змін до Договору страхування, а також дострокове 

припинення Договору страхування в порядку, передбаченому Договором 

страхування та цими Особливими умовами; 

 

8.3.15 відмовити у виплаті страхового відшкодування у у випадках передбачених 

законом, договором, розділом 13 цих Особливих умов. 

 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права 

Страховика. 

 

8.4         Страхувальник має право: 

 

8.4.1 вимагати виплату страхового відшкодування у межах страхової суми або 
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відповідного розміру відповідальності з урахуванням конкретних умов 

Договору страхування; 

 

8.4.2 у разі здійснення заходів щодо зменшення страхового ризику, запропонувати 

Страховику переукласти Договір страхування або внести зміни до чинного 

Договору в порядку, передбаченому умовами страхування; 

 

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

передбаченому цими Особливими умовами та Договором страхування; 

 

8.4.4 ініціювати дострокове припинення дії Договору страхування в порядку, 

передбаченому цими Особливими умовами та Договором страхування. 

 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права 

Страхувальника. 

 

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

передані будь-кому без письмової згоди на це Страховика. 

 

8.6 Сторони звільняються від відповідальності при настанні форс-мажорних 

обставин. 

 

9. Дії Страхувальника у разі настання  

страхового випадку 

 

9.1 При настанні страхового випадку Страхувальник або інша особа, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування зобов’язані, якщо це 

передбачено в Договорі страхування: (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.)                                                                                                                        

 

9.1.1 як тільки стало відомо про страховий випадок, повідомити про це            

компетентні органи, якщо встановлення факту та з’ясування 

обставин такого випадку знаходиться в їх компетенції;  

 

9.1.2 вжити всіх можливих та доцільних заходів щодо надання допомоги 

потерпілим, для запобігання та зменшення розміру збитків. У разі 

дорожньо-транспортної пригоди діяти відповідно до Правил 

дорожнього руху; 

 

9.1.3 якщо інше не передбачено Договором страхування, негайно, але не 

пізніше 24 годин з моменту отримання відповідної інформації 

повідомити Страховика про настання будь-якої події, наслідки якої 

можуть стати підставою для виникнення страхового випадку 

відповідно до умов Договору страхування та цих Особливих умов. 

При цьому Страхувальник або інша особа, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування 

повинен сповістити стисло обставини події та характер збитку (час, 

місце, причини події, характер та очікуваний розмір збитку); (згідно 

зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.)                                                                                                                         

 

9.1.4 якщо інше не передбачено Договором страхування, Страхувальник 

або інша особа, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування надає Страховику письмове повідомлення 

про настання страхового випадку, з викладенням обставин  
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страхового випадку, протягом 5 робочих днів з дня настання 

страхового випадку, а після подання такого повідомлення надати 

заяву про виплату страхового відшкодування, та інші документи, 

зазначені в пункті 10.1 цих Особливих умов; (згідно зі Змінами № 2 

від 06.08.2013р.)                                                    

 

9.1.5 вжити всіх необхідних та можливих заходів щодо встановлення та 

документальної фіксації реквізитів осіб, які можуть бути визнані 

винними у настанні страхового випадку, а також щодо збереження 

та здійснення права зворотньої вимоги (регресу) Страховика до 

особи, винної у настанні страхового випадку; 

 

9.1.6 якщо інше не передбачено умовами Договору страхування не 

пізніше 2 (двох) робочих днів інформувати Страховика про всі 

вимоги майнового характеру, заявлені у з подією; (згідно зі Змінами 

№ 4 від 05.12.2019р.) 

 

9.1.7 не діяти ніяким чином на шкоду або збиток Страховику; 

 

9.1.8 не робити заяв та не брати на себе зобов’язань щодо добровільного 

відшкодування завданих ним збитків, не визнавати повністю чи 

частково свою відповідальність без попередньої письмової згоди на 

це Страховика; 

 

9.1.9 у випадку розгляду обставин, пов’язаних із страховим випадком, у 

судовому порядку – вжити заходів для залучення Страховика до 

участі у судовому провадженні; 

 

9.1.10 забезпечити участь представників Страховика у розслідуванні 

обставин страхового випадку; 

 

9.1.11 при отриманні страхового відшкодування передати Страховику всі 

наявні у нього документи та докази, й виконати всі формальності, 

необхідні для здійснення Страховиком, до якого переходить, у 

межах сплаченої ним суми, право зворотньої вимоги (право 

регресу), яке Страхувальник або інша особа, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування чи 

Вигодонабувач мають до особи, відповідальної за спричинені збитка 

та/або витрати. Якщо Страхувальник, або інша особа, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування, чи 

Вигодонабувач відмовились від свого права вимоги до особи, 

відповідальної за завдані збитки, 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 інша особа, 

цивільна відповідальність якої застрахована за Договором 

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

повернути Страховику отримане відшкодування, а у разі прострочки 

– сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен 

день прострочки від суми сплаченого відшкодування, якщо інше не 

обумовлено в Договорі страхування. (згідно зі Змінами № 2 від 

06.08.2013р.)                                              
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9.2 Страхувальник або інша особа, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування має право призначити експерта на власний розсуд, попередньо 

узгодивши його із Страховиком. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.)                                             

 

10. Перелік документів, що підтверджують настання 

страхового випадку та розмір збитків 

 

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

визнання або невизнання події страховим випадком, та розрахунку суми страхового 

відшкодування, Страхувальник, або інша особа, цивільна відповідальність якої застрахована 

за Договором страхування, або Вигодонабувач повинні надати Страховику наступні 

документи: (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.)                                           

 

10.1.1 письмове повідомлення про настання страхового випадку;  

 

10.1.2 письмову заяву на виплату страхового відшкодування;  

 

10.1.3 документи, що стосуються оформлення перевезення (договір на 

перевезення та заява на перевезення; транспортні накладні та інші 

транспортні документи з позначками про шкоду, заподіяну вантажу 

(багажу); фактури, рахунки й т.п.; пакувальні відомості тощо); 

 

10.1.4 претензію та позов (за наявності) від Потерпілої особи або 

Потерпілої сторони; 

 

10.1.5 рішення судового або іншого органу, яке набрало законної сили, 

згідно з яким відповідальність за завдану шкоду покладається на 

Страхувальника або іншу особу, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування; (згідно зі Змінами № 2 від 

06.08.2013р.)                                          

 

10.1.6 документи, що підтверджують факт, причини та обставини настання 

страхового випадку (акти огляду вантажу (аварійні сертифікати), 

акти експертизи, що складаються незалежними спеціалізованими 

організаціями згідно із законами, практикою або звичаями країни 

місця випадку або огляду вантажу на предмет визначення недостачі 

або оцінки його пошкоджень; відповідні документи компетентних 

органів стосовно підтвердження спричинення шкоди життю та 

здоро’ю і працездатності Постраждалих осіб, тощо); (згідно зі 

Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

10.1.7 документи, що підтверджують розмір понесених у зв’язку з 

настанням страхового випадку збитків; 

 

10.1.8 документи, що ідентифікують особу Вигодонабувача; 

 

10.1.9 інші документи, необхідні для встановлення обставин страхового 

випадку та розміру збитків, за вимогою Страховика.  

 

Конкретний перелік документів, що повинні бути надані Страхувальником, або іншою 

особою, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором страхування, та/або 
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Вигодонабувачем для підтвердження факту, причин, обставин настання страхового випадку 

та розміру збитку, а також для прийняття рішення про визнання або невизнання події 

страховим випадком та розрахунку суми страхового відшкодування, зазначається в Договорі 

страхування виходячи з умов страхування. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.)                                        

 

10.2 Ненадання таких документів, що підтверджують факт, причини, обставини та 

розмір збитку, дає Страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування в 

частині збитку, не підтвердженій такими документами. 

 

11. Порядок і умови здійснення 

страхових виплат 

 

11.1 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, страхове відшкодування 

виплачується при настанні страхового випадку (випадків), передбаченого Договором 

страхування, лише після того, як будуть встановлені факт, причини, обставини страхового 

випадку та розмір збитків. 

 

11.2 Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться 

Страховиком згідно з Договором страхування на підставі заяви Страхувальника або іншої 

особи, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором страхування (його 

правонаступника або третіх осіб визначених умовами страхування) і страхового акта 

(аварійного сертифіката), який складається Страховиком або уповноваженою ним особою 

(аварійним комісаром) у формі, що визначається Страховиком. (згідно зі Змінами № 2 від 

06.08.2013р.)                                        

 

11.3 Якщо це передбачено Договором страхування, виплата страхового 

відшкодування здійснюється Страховиком наступним чином: 

 

11.3.1 шляхом відшкодування заподіяної шкоди безпосередньо 

Постраждалій особі та/або Постраждалій стороні, або за їх 

письмовою заявою медичним та іншим закладам (при спричиненні 

тілесних ушкоджень або смерті Постраждалої особи), а також 

підприємствам, організаціям та фізичним особам-підприємцям, що 

надають послуги Постраждалій особі та/або стороні у зв’язку з 

відновленням постраждалого вантажу та/або майну та/або багажу, 

та інші послуги, пов’язані із відшкодуванням збитку; 

 

11.3.2 шляхом відшкодування Страхувальнику або іншій особі, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування 

понесених ними витрат у зв’язку із оплатою ними самостійно 

претензійних вимог, на що він отримав попереднє письмове 

погодження Страховика, за умов отримання Страхувальником або 

іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування від Постраждалої особи та/або сторони 

належним чином оформленої відмови такої особи та/або сторони від 

претензії до Страхувальника або іншой особі, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування в 

подальшому. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.)                                       

 

11.4 Страхувальник або інша особа цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування, або третя особа, життю, здоров’ю і працездатності та/або майну якої 

завдано шкоду у зв’язку із настанням страхового віпадку за Договором страхування, має 

право на отримання страхового відшкодування тільки за умови сплати Страхувальником 
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страхової премії в повному обсязі та у встановлені в Договорі страхування строки, , якщо 

інше не передбачено Договором страхування. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

11.5 Якщо інше не передбачено Договором страхування, виплата страхового 

відшкодування здійснюється в строк 15 робочих днів з дня прийняття рішення про таку 

виплату та затвердження страхового акту. 

 

11.6 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, то Страховик може 

зменшити суму страхового відшкодування, належну Страхувальнику або іншій особі, 

цивільна відповідальність якої застрахована за Договором страхування  (Вигодонабувачу), на 

суму заборгованості із страхової премії та/або на суму майбутніх страхових платежів 

страхової премії, належної Страховику. (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

11.7 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, виплата страхового 

відшкодування здійснюється на розрахунковий рахунок, вказаний Страхувальником або 

іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована за Договором страхування 

(Вигодонабувачем) в Заяві на виплату страхового відшкодування. (згідно зі Змінами № 2 від 

06.08.2013р.) 

 

12. Строк прийняття рішення 

про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат 

 

12.1    Якщо інше не обумовлено Договором страхування, протягом 30 (тридцяти) 

робочих днів з дня надання Страхувальником, або іншою особою, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування, та/або Застрахованою особою відповідних 

відомостей і документів, зазначених в Договорі страхування відповідно до п.10.1 цих 

Правил, Страховик приймає одне з наступних рішень: (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

12.1.1 про визнання події страховим випадком та про виплату страхового 

відшкодування. В цьому випадку Страховик складає та затверджує 

страховий акт, з визнанням факту настання страхового випадку, а 

також із зазначенням суми та порядку виплати страхового 

відшкодування; 

 

12.1.2 про відмову у виплаті страхового відшкодування. В цьому випадку 

Страховик складає та затверджує страховий акт, із зазначенням 

причини відмови, з посиланням на відповідні норми закону та умови 

Договору страхування (або цих Особливих умов) та письмово 

інформує Страхувальника або іншу особу, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування (Вигодонабувача) про 

прийняте рішення із зазначенням причини такої відмови; (згідно зі 

Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

12.1.3 про продовження строку страхового розслідування, якщо це 

передбачено Договором страхування. У цьому випадку Страховик 

письмово інформує Страхувальника або іншу особу, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування 

(Вигодонабувача) про прийняття рішення щодо продовження строку 

страхового розслідування із зазначенням причини прийняття такого 

рішення. Крім того, таке рішення може містити вимоги до 

Страхувальника, або до іншої особи, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, та/або Вигодонабувача надати 

необхідні відомості, якщо вони їх мають чи повинні мати, і відповідні 
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підстави, згідно з якими Страховик вважає, що ці відомості є чи 

повинні бути у Страхувальника, або у іншої особи, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування, та/або у  

Вигодонабувача. Також, у рішенні повинен зазначатися строк, на який 

продовжується страхове розслідування. (згідно зі Змінами №4 від 

05.12.2019р.) 

 

12.2 Якщо інше не передбачено Договором страхування, страхове відшкодування 

сплачується на реквізити, вказані у заяві Страхувальника або іншої особи, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування (Вигодонабувача) на виплату 

страхового відшкодування та вважається сплаченим:  

 з моменту списання суми страхового відшкодування з поточного рахунку 

Страховика – при сплаті за безготівковим розрахунком; 

 з моменту відправлення поштового переказу – при сплаті через установи 

(підприємства)  поштового зв'язку; 

 з моменту видачі суми страхового відшкодування готівковими коштами з 

каси Страховика.  

(згідно зі Змінами № 4 від 05.12.2019р.) 

 

13. Причини відмови у страховій виплаті  

або виплаті страхового відшкодування 

 

13.1   Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат або страхового 

відшкодування є: 

 

13.1.1 навмисні дії Страхувальника, або іншої особи, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, або особи, на користь якої укладено 

Договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена 

норма не поширюється на дії, пов`язані з виконанням ними громадянського чи 

службового обов`язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або 

захисту майна, життя, здоров`я, честі, гідності та ділової репутації. 

Кваліфікація дій Страхувальника, або іншої особи, цивільна відповідальність 

якої застрахована за Договором страхування, або особи, на користь якої 

укладено Договір страхування,, встановлюється відповідно до чинного 

законодавства України; (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

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

якої укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до 

страхового випадку; (згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

13.1.3 подання Страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування свідомо неправдивих відомостей про 

предмет Договору страхування або про факт настання страхового випадку; 

(згідно зі Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

13.1.4 несвоєчасне повідомлення Страхувальником або іншою особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування про настання 

страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові 

перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків; (згідно зі 

Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

13.1.5 якщо це передбачено умовами Договору страхування, невиконання або 
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неналежне виконання Страхувальником або іншою особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування зобов’язань, 

передбачених цими Особливими умовами та Договором страхування; (згідно зі 

Змінами № 2 від 06.08.2013р.) 

 

13.1.6 якщо це передбачено умовами Договору страхування, відшкодування 

Постраждалій особі та/або стороні спричинених збитків без попереднього 

письмового погодження із Страховиком; 

 

13.1.7 відмова Страхувальника або іншої особи, цивільна відповідальність якої 

застрахована за Договором страхування, пройти медичне обстеження щодо 

знаходження в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, 

якщо це передбачено умовами Договору страхування; (згідно зі Змінами № 2 

від 06.08.2013р.) 

 

13.1.8 інші випадки, передбачені законом. 

 

Умовами Договору страхування можуть передбачатися інші підстави для відмови у 

здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону. 

 

13.2 Рішення про відмову у здійсненні страхового відшкодування приймається 

Страховиком у строк та в порядку, передбаченому розділом 13 цих Правил. 

 

13.3 Відмову Страховика в страховій виплаті або в виплаті страхового 

відшкодування може бути оскаржено Страхувальником або іншою особою, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування (Вигодонабувачем) у судовому 

органі України згідно з законодавством України. (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

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 або 

іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована за 

Договором страхування у повному обсязі; (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р.) 

 

14.1.3 несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені 

Договором строки. При цьому Договір вважається достроково 

припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж 

не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом десяти 

робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо 

інше не передбачено умовами Договору; 

 

14.1.4 ліквідації Страхувальника–юридичної особи або смерті 

Страхувальника-фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за 

винятком випадків, передбачених статтями 22,23 і 24 закону України 

«Про страхування»;  

 

14.1.5 ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством 
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України; 

 

14.1.6 прийняття судового рішення про визнання Договору страхування 

недійсним; 

 

14.1.7 в інших випадках, передбачених законодавством України. 

 

14.2  Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 

 

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

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

Договору страхування, якщо інше ним не передбачено. 

 

14.4  У разі дострокового припинення дії Договору страхування, за вимогою 

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

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

при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового 

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

Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то 

останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

 

14.5 У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика 

Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 

Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то 

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

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

розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового 

відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. 

 

14.6 При достроковому припиненні Договору страхування не допускається 

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

 

14.7 Згідно з підпунктом 14.1.6 цих Особливих умов, Договір страхування 

вважається недійсним з моменту його укладання у випадках, передбачених чинним 

законодавством України. Згідно з цими Особливими умовами та чинним законодавством 

України, Договір страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню, також у 

випадку, якщо він був укладений після настання страхового випадку. 

 

15.  Порядок вирішення спорів 

 

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

дією Договору страхування, укладеного на підставі даних Особливих умов, будуть 

вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості досягнення 

згоди шляхом переговорів, розбіжності будуть розглядатися у відповідному судовому органі 

України за місцем знаходження відповідача, якщо інше не передбачено умовами Договору 

страхування. 

 

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

Особливими умовами, Сторони керуються чинним законодавством України. 

 

16. Страхові тарифи 
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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 Особливих 

умов). 

 

16.2 Розмір нормативних витрат на ведення справи визначається при актуарних 

розрахунках базових страхових тарифів (Додаток № 1 до цих Особливих умов). 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 Особливих умов. 

 

17. Особливі умови 

 

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

(виключені, розширені або доповнені) за згодою Сторін при укладанні Договору страхування 

або до настання страхового випадку, якщо такі зміни не суперечать закону. 

 

17.2 Наслідки збільшення страхового ризику під час дії Договору страхування. 

 

17.2.1 Під час дії Договору страхування, згідно з підпунктом 8.2.2 цих 

Правил/Особливих умов Страхувальник зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів 

повідомити Страховика про будь-які зміни, які стали йому відомі, в обставинах, які були 

представлені Страховику при укладанні Договору страхування, якщо ці зміни можуть 

вплинути на збільшення страхового ризику (зміна обставин визнається суттєвою, коли вони 

змінилися настільки, що, якби сторони мали змогу це передбачити, то Договір страхування 

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

 

17.2.2 В разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення 

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

сплати Страхувальником додаткового страхового платежу відповідно до збільшення ризику.  

 

17.2.3 Якщо Страхувальник заперечує проти зміни умов Договору страхування або 

доплати страхового платежу, Страховик має право вимагати дострокового припинення дії 

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

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

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

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

передбачено Договором страхування.  

 

17.2.4 Якщо інше не передбачено Договором страхування, у випадку, якщо 

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

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

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

настання страхового випадку – відмовити у виплаті страхового відшкодування.  

(згідно зі Змінами № 4 від 05.12.2019р.) 

 

 

 

 

 

 



Особливі умови добровільного страхування цивільної відповідальності перевізника від 07.05.2009р. 

ПрАТ «СК «АЗІНКО» 1 

Додаток №1 

до Особливих умов добровільного страхування  

цивільної відповідальності перевізника 

 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 

ПО ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННЮ  

ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ПЕРЕВІЗНИКА 

№ 

п/п 
Страхові ризики 

Страховий 

тариф, (у % до 

страхової суми) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Відповідальність Страхувальника або іншої особи, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування  

за заподіяння шкоди у зв’язку із повною або частковою 

втратою, загибеллю, псуванням або пошкодженням вантажу 

(багажу) внаслідок наступних подій: (згідно зі Змінами №2 від 

06.08.2013р.) 

3,80 

а) дорожньо-транспортної пригоди (ДТП); 0,60 

б) пожежі; 0,45 

в) вибуху; 0,45 

г) порушення правил перевезення певного виду вантажу (багажу): 

порушення температурного режиму; невірне розміщення; 

недостатнє закріплення; невідповідне  зберігання під час 

перевезення; 

0,65 

ґ) аварій; подій під час навантаження/розвантаження вантажу 

(багажу); 0,55 

д) протиправних дій третіх осіб: пошкодження або знищення 

вантажу внаслідок протиправних дій третіх осіб; втрата вантажу 

внаслідок кражі, грабежу, розбою; втрата засобу перевезення 

та/або контейнеру разом з вантажем (багажем); 

0,65 

є) псування вантажу (багажу) у зв’язку із затримкою під час 

перевезення. 0,45 

 

 

 

 

 

2 

Відповідальність Страхувальника або іншої особи, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування 

за спричиненя фінансового збитку клієнту Страхувальника 

внаслідок часткового або повного невиконання 

Страхувальником своїх зобов’язань за договорами 

перевезення вантажів (багажу) внаслідок наступних подій: 

(згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

 

 

2,60 

а) прострочення в доставці вантажу (багажу); 0,50 

б) видача вантажу (багажу) з порушенням вказівок про затримку 

видачі; 0,50 

в) неправильне засилання вантажу (багажу) з вини 

Страхувальника (його службовців); 0,60 

г) конфіскація вантажу (багажу) відповідними компетентними 

органами; 0,50 

ґ) невідповідне документальне оформлення вантажного 

перевезення. 0,50 

 

3 

 

Відповідальність Страхувальника або іншої особи, цивільна 

відповідальність якої застрахована за Договором страхування 

за заподіяння шкоди пасажирам під час перевезення, а саме 

за: (згідно зі Змінами №2 від 06.08.2013р.) 

1,25 










































