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ДОГОВІР  

добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) 

за програмою «ПАРТНЕР» 

№ 207 / 02 / _____ 
 

Місце укладання: м. Київ Дата укладання: «___» ________________202   р. 

1. Страховик: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БЕНЄФІТ», Код за ЄДРПОУ 38927423 

Адреса: 03026, м. Київ, Столичне шосе, 101-В 
Телефон: 800 33-05-54 

Факс:  

Реквізити: IBAN: UA173226690000026509300316589 в АТ «Ощадбанк, МФО 322669 

2. Страхувальник: П.І.Б. (назва, П.І.Б. керівника) 

Паспорт (банківські реквізити):       Дата народження:   .   .19   р. 

Ідентифікаційний номер: 

(код ЄДРПОУ) 
      Телефон:       

Адреса:       Е-mail:       

далі  разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір добровільного страхування  наземного транспорту (крім залізничного) (далі – Договір), щодо нижчевикладеного: 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Предметом цього Договору є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням зазначеним у 

цьому Договорі транспортним засобом та додатковим обладнанням 

3.1. Вигодонабувач: 

ПІБ (назва):       

Телефон:       Адреса:       

Банківські реквізити:       

3.2. Інші особи, які 

мають право керувати 

вказаним в цьому 

Договорі ТЗ  

П.І.Б. Дата народження   .   .202   р. водійський стаж  з       

П.І.Б. Дата народження   .   .202   р. водійський стаж  з       

Будь-яка особа на законних підставах (для Страхувальників – юридичних осіб – будь-яка особа, стаж керування якої не менший трьох років): 

поставити Так/Ні 
      

4. ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ (ТЗ) 

4.1. Марка, модель ТЗ       4.2. Рік випуску      4.3. Об’єм двигуна, см 3:       

4.4. Реєстраційний номер:       4.5. Номер кузова (шасі)       4.6. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ       

4.7. Показники одометра 

(пробіг), км 
      4.8. Тип ТЗ        

4.9. Назва, марка, модель додаткового обладнання (ДО)       

5. СТРАХОВІ РИЗИКИ (СТРАХОВІ ВИПАДКИ), ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ   

5.1. Страхові ризики (Страхові випадки): необхідне відмітити Так/Ні 

5.1.1. Збиток внаслідок ДТП     5.1.2. Збиток внаслідок пожежі, вибуху      5.1.3. Збиток внаслідок стихійних лих     

5.1.4. Збиток внаслідок ПДТО      
5.1.5. Збиток внаслідок зовнішнього 

впливу 
     5.1.6. Незаконне заволодіння ТЗ     

5.2. Додаткові опції: необхідне відмітити Так/Ні 

5.2.1. Без урахування зносу     5.2.2. Відшкодування без документів, що підтверджують факт настання страхового випадку      

5.2.3. Евакуатор Так 

5.2.4. Виплата відшкодування при 

пошкодженні скляних елементів без 

застосування франшизи 

Так 5.2.5. Цілодобова консультаційна підтримка Так 

5.3. Відновлювальний ремонт 

ТЗ (відмітити  один із 

необхідних варіантів): 

5.3.1. На СТО рекомендованій 

Страховиком відповідно до п. 16.6 

Договору 

 

5.3.2. На авторизованих 

СТО відповідно до п. 16.6 

Договору 

 

5.3.3. Згідно висновку 

експертної оцінки відповідно до 

п. 16.6 Договору 

 

6. ДІЙСНА ВАРТІСТЬ, СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ, ФРАНШИЗА 

 Транспортний засіб Додаткове обладнання Всього: 

6.1. Дійсна ринкова вартість, грн.             Х 

6.2. Страхова сума, грн.                   

6.3. Страховий тариф, % з урахуванням умов п. 16.6 Договору             Х 

6.4. Страховий платіж, грн.                   

6.5. Загальний страховий платіж: прописом 

6.6. Франшиза  

( %  від страхової суми) 

6.6.1. При настанні страхового випадку за ризиком „Незаконне 

заволодіння ТЗ” та у разі повного конструктивного знищення. 
      

6.6.2. При настанні страхового випадку за іншими 

ризиками, крім  тих, що передбачені п. 6.6.1 
      

7. ПОРЯДОК СПЛАТИ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ: 

7.1. Строки сплати страхового платежу:   

        необхідне позначити  

7.1.2. За графіком:  

1-й платіж у сумі        до «  »       202   р. 

7.1.1. Одноразово до:  «  »       20   р. 

2-й платіж у сумі       до «  »      202   р. 

3-й платіж у сумі       до «  »       202   р. 

4-й платіж у сумі       до «  »       202   р. 

7.1.2. Страховик несе відповідальність перед Страхувальником пропорційно сплаченим страховим платежам. 

7.2. Строк дії Договору у відповідності із п. 18 Договору: з 00 год. 00 хв. «  »       202   р. до 24 год. 00 хв. «  »       202   р.  

7.3. Територія дії Договору Україна, крім тимчасово непідконтрольних територій та АР Крим 
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9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Цей Договір добровільного страхування наземного 

транспорту (крім залізничного) укладений відповідно до 

Закону України «Про страхування», Правил добровільного 

страхування наземного транспорту (крім залізничного) 

зареєстрованими Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

27.03.2014 року за № 0614077 (далі – Правила), ліцензій 

серії АЕ № 522641р, виданої Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, та заяви Страхувальника, що є 

невід’ємною частиною цього Договору. У разі виявлення 

розбіжностей між положеннями цього Договору та 

положеннями Правил або інформацією, зазначеною у заяві, 

застосовуються умови, визначені цим Договором.. 

9.2. Відповідно до умов цього Договору Страховик бере на 

себе зобов’язання у разі настання страхового випадку 

здійснити виплату страхового відшкодування в порядку і на 

умовах, визначених цим Договором, Правилами та чинним 

законодавством України, а Страхувальник зобов’язується 

сплатити страховий платіж у визначений цим Договором 

строк та виконувати інші умови Договору. 

 

10. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ. 

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ 

10.1. За цим Договором застрахованими є ризики, які 

належним чином позначені у п. 5.1 цього Договору, а саме: 

10.1.1. Пошкодження чи знищення ТЗ внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди („Збиток внаслідок ДТП”); 

10.1.2. Пошкодження чи знищення ТЗ внаслідок пожежі, 

вибуху незалежно від місця їх виникнення: як у 

застрахованому ТЗ, так і поза ним, в т.ч. внаслідок короткого 

замикання електропроводки, що призвело до пошкодження 

застрахованого ТЗ, за винятком вибухів, що відбуваються під 

час робочого процесу в двигунах внутрішнього згоряння, або 

внаслідок протиправних дій третіх осіб (“Збиток внаслідок 

пожежі, вибуху”); 

10.1.3. Пошкодження чи знищення ТЗ  внаслідок дії 

стихійних лих (повінь, буря, ураган, смерч, цунамі, шторм, 

злива, град, обвал, лавина, оповзень, вихід підгрунтових вод, 

паводок, сель, поразка блискавкою, землетрус) (“Збиток 

внаслідок стихійних лих”); 

10.1.4. Пошкодження чи знищення ТЗ внаслідок 

протиправних дій третіх осіб - навмисного пошкодження або 

знищення застрахованого ТЗ (“Збиток внаслідок  ПДТО”); 

10.1.5. Пошкодження чи знищення ТЗ внаслідок зовнішнього 

впливу на застрахований ТЗ сторонніх предметів, а саме: 

викид каменів або інших твердих фракцій з-під коліс 

транспорту, падіння дерев, гілок або інших предметів, нападу 

тварин, птахів (“Збиток внаслідок зовнішнього впливу”); 

10.1.6. Незаконне заволодіння ТЗ – навмисне, з будь – якою 

метою противоправне вилучення застрахованого ТЗ у 

власника чи користувача всупереч їх волі (“Незаконне 

заволодіння ТЗ”); 

10.1.7. Викрадення, пошкодження чи знищення ДО 

застрахованого ТЗ в результаті подій, зазначених у пунктах 

10.1.1 - 10.1.6 цього Договору ( “Додаткове обладнання ”); 

10.1.8. Під „Конструктивною загибеллю застрахованого ТЗ” 

Сторони розуміють таке пошкодження застрахованого ТЗ в 

наслідок застрахованих ризиків, належних чином зазначених у 

п. 5.1.1 - 5.1.6, коли вартість відновлення (ремонту) 

пошкодженого ТЗ становить 70 і більше відсотків його дійсної 

вартості на день настання страхового випадку. 

10.2. Опис додаткових опцій (спеціальних поєднань умов 

страхування за цим Договором):  

10.2.1. „Без урахування зносу”. Виплата страхового 

відшкодування здійснюється без врахування коефіцієнту 

фізичного зносу для ТЗ виробництва країн СНД віком до 5 

років та для ТЗ іноземного виробництва віком до 7 років. 

Зазначена  опція не розповсюджується на ТЗ, якщо: 

10.2.1.1. Складові частини кузова, кабіни, рами 

відновлювали ремонтом або вони мають корозійні 

руйнування чи пошкодження у вигляді деформації; 

10.2.1.2. ТЗ експлуатується в інтенсивному режимі 

(фактичний пробіг щонайменше вдвічі більший за 

нормативний); 

10.2.1.3. ТЗ експлуатувався  в режимі таксі, що передбачає 

надання послуг з перевезення  пасажирів та їхнього багажу в 

індивідуальному порядку; 

10.2.1.4. ТЗ використовується за спеціальним призначенням. 

10.2.2. Евакуатор - один раз за строк дії договору в сумі до 

1200 грн., якщо ТЗ внаслідок ДТП не може самостійно 

рухатися до СТО або місця зберігання; 

10.2.3. Цілодобова консультаційна підтримка. В разі 

настання страхового випадку, надається консультаційна 

підтримка з приводу врегулювання наслідків страхового 

випадку в юридичній службі Партнера Страховика – ТОВ 

«СОС Сервіс України» за тел.: 800 33-05-54 (цілодобово, 

безкоштовно зі стаціонарних телефонів по всій Україні); 

10.2.4. Виплата відшкодування при пошкодженні 

скляних елементів без застосування франшизи та без 

довідки компетентних органів один раз за період дії 

Договору; 

10.2.5. Відшкодування без документів, що 

підтверджують факт настання страхового випадку (до 

2% від розміру страхової суми, але не більше 6 000 грн. по 

кожному випадку та не більше 2 разів за період дії Договору). 

 

11. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І 

ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

11.1. Не відноситься до страхового випадку подія, що 

відбулась внаслідок: 

11.1.1. Навмисних дій Страхувальника (Вигодонабувача), 

членів його сім’ї, чи його повноважних представників, 

власника, довіреної особи або особи, за дії якої Страхувальник 

несе відповідальність, водія, спрямованих на настання 

страхового випадку. 

11.1.2. Вчинення або спроби вчинення Страхувальником 

(водієм, Вигодонабувачем) дій, за які передбачена 

кримінальна відповідальність, крім дій, пов’язаних з 

порушенням правил дорожнього руху (в подальшому – ПДР); 

11.1.3. Необережності (недбалості  або  самовпевненості) 

Страхувальника (Водія, Вигодонабувача) або їх представників, 

що підтверджено документами компетентних органів  

Під недбалістю розуміється, що особа не передбачала 

можливості настання небезпечних наслідків своїх дій (або 

бездіяльності), хоча повинна була та мала таку можливість; 

Під самовпевненістю розуміється, що особа передбачала 

можливість настання небезпечних наслідків своїх дій (або 

бездіяльності), але легковажно розраховувала на те, що вони 

не настануть; 

11.1.4. Стихійного лиха, якщо до укладання Договору 

територія, на яку поширюється дія Договору, була оголошена 

зоною стихійного лиха; 

11.1.5. Перевезення застрахованого ТЗ будь-яким видом 

транспорту (морським, залізничним та ін.), в т.ч. під час його 

завантаження / вивантаження; 

11.1.6. Дії вантажу, тварин, птахів та комах, що знаходяться в 

салоні (кабіні, кузові) ТЗ; 

11.1.7. Участі в спортивних змаганнях, у випробуваннях, авто 

шоу; 

11.1.8. Технічної поломки, виходу з ладу деталей, вузлів і 

агрегатів застрахованого ТЗ при його експлуатації, що не 

викликали у подальшому ДТП; 

11.1.9. Викрадення, пошкодження чи знищення особистих 

речей та іншого багажу / вантажу в застрахованому ТЗ, цінних 

паперів та документів, що знаходились у застрахованому ТЗ, у 

т.ч. посвідчення Водія та свідоцтва про реєстрацію ТЗ;  

11.1.10. Буксирування застрахованим ТЗ іншого 

транспортного засобу з порушенням вимог діючих ПДР; 

11.1.11. Буксирування застрахованого ТЗ, що не має 

можливості самостійно пересуватись дорогами загального 

користування внаслідок технічної несправності або 

пошкодження, з порушенням вимог діючих ПДР; 

11.1.12. Навмисного невжиття Страхувальником заходів з 

порятунку ТЗ та запобіганню його подальшого пошкодження; 

11.1.13. Подій, неминучих у процесі роботи або природно 

випливаючих з неї (корозії, гниття, природного зносу або 

інших аналогічних причин); 

11.1.14. Обробки вогнем, теплом або іншим термічним 

впливом на нього з метою переробки або в інших цілях 

(наприклад, для термічної обробки або плавлення металів, 

зварювання тощо), якщо це не обумовлено правилами 

експлуатації, ремонту та збереження транспортного засобу; 

11.1.15. Конструктивних недоліків, допущених у процесі 

виробництва ТЗ чи при установці обладнання на ТЗ; 

11.1.16. Виходу з ладу деталей, вузлів і агрегатів 

застрахованого ТЗ через попадання у внутрішні порожнини 

агрегатів сторонніх предметів і речовин (гідравлічний удар 

тощо.). 

11.2. Страховик звільняється від виплати страхового 

відшкодування у разі: 

11.2.1. Використання ТЗ в заздалегідь відомому 

Страхувальнику аварійному стані (визначення технічного 

стану ТЗ здійснюється згідно чинного законодавства України); 

11.2.2. Використання ТЗ не за призначенням – використання 

застрахованого ТЗ в спортивних змаганнях, у випробуваннях, 

в учбових цілях, в якості „таксі” та передавання 

застрахованого ТЗ в оренду, прокат, лізинг без попереднього 

погодження зі Страховиком; 

11.2.3. Керування застрахованим ТЗ особою, яка: 

- не має посвідчення на право керування ТЗ відповідної 

категорії; 

- знаходиться в стані алкогольного, наркотичного чи 

токсичного сп’яніння, під впливом медичних препаратів, 

застосування яких протипоказано при керуванні ТЗ, або при 

відмові водія застрахованого ТЗ від освідчення на наявність 

алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння; 

11.2.4. Пошкодження шин застрахованого ТЗ, за винятком, 

коли такі пошкодження пов’язані з іншими пошкодженнями 

застрахованого ТЗ внаслідок страхового випадку. 

11.2.5. Пошкодження, знищення або викрадення ДО, якщо це 

ДО не застраховано за Договором за ризиком „Додаткове 

обладнання”; 

11.2.6. Викрадення, пошкодження чи знищення деталей 

застрахованого ТЗ, що мали будь-які пошкодження і дефекти 

при укладанні Договору, про що зроблена відмітка в акті 

огляду ТЗ, і які не були усунені Страхувальником та(або) не 

були пред’явлені Страховику для огляду до настання 

страхового випадку; 

11.2.7. Викрадення застрахованого ТЗ разом із ключами та 

документами на ТЗ (реєстраційне посвідчення, технічний 

паспорт, довіреність, що дає право користування або 

розпорядження ТЗ тощо), що були в ньому залишені, крім 

випадків незаконного заволодіння застрахованим ТЗ через 

грабіж чи розбій. 

11.3. Страховик не відшкодовує: 

11.3.1. Втрату товарної вартості застрахованого ТЗ та (або) 

ДО; 

11.3.2. Моральний збиток, упущену вигоду, простій й інші 

непрямі та комерційні втрати, збитки та витрати 

Страхувальника (Водія, Вигодонабувача), які можуть бути 

викликані страховим випадком. 

11.3.3. Викрадення, пошкодження, знищення комплекту 

інструментів, аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, 

стаціонарних протиугінних засобів, якщо останні не входили у 

комплект поставки дилера заводу-виробника, або не були 

застраховані за ризиком „Додаткове обладнання”; 

11.3.4. Збитки, що сталися внаслідок грубого порушення 

Страхувальником (Водієм) ПДР, а саме: 

- перевищення встановлених обмежень швидкості руху 

більше ніж на 20 км/год.; 

- проїзду на заборонний сигнал світлофору або жест 

регулювальника; 

- виїзду на смугу зустрічного руху в місцях, де такий виїзд 

заборонено; 

- непокорі робітникам Національної поліції  у разі 

порушення ПДР; 

- залишення місця ДТП уразі  порушення ПДР; 

- витрати внаслідок настання ДТП, що виникла в результаті 

раптового виходу з ладу будь-якого з відповідальних вузлів, 

агрегатів та деталей застрахованого ТЗ, у випадку коли цей 

ТЗ не пройшов черговий державний техогляд або про це 

відсутні підтверджуючі документи; 

11.3.5. Витрати на паливно-мастильні, миючі, а також 

фільтруючі матеріали, заправні технологічні рідини і гази, 

гальмівні колодки; 

11.4. До страхових випадків не відноситься: 

11.4.1. Крадіжка реєстраційного номера ТЗ; 

11.4.2. Крадіжка фірмового знаку ТЗ; 

11.4.3. Крадіжка або втрата під час руху застрахованого ТЗ 

декоративних ковпаків коліс, або їх пошкодження  

11.4.4. Крадіжка зовнішнього обладнання (очисників скла, 

запасних коліс, кожухів до них); 

11.4.5. Незаконне заволодіння ТЗ, що знаходиться в розшуку 

в базах даних «Угон СНД», «Угон Інтерпол», «Арешт», а 

також незаконне заволодіння ТЗ, що ввезений в Україну з 

порушенням порядку і правил ввозу транспортних засобів.  

11.4.6. Викрадення або пошкодження декоративного 

покриття, що знаходиться на підлозі (килимового, резинового 

тощо.); 

11.4.7. Пошкодження або знищення художнього оформлення 

– малюнків, наклейок тощо.; 

11.4.8. Викрадення, пошкодження або знищення тентів у разі 

страхування вантажних автомобілів, легкових автомобілів, 

вантажних модифікацій легкових автомобілів.. 

11.5. Страховик не несе відповідальності за Договором, 

якщо страховий випадок стався: 

11.5.1. Під час надзвичайного, особливого чи військового 

стану, оголошеного органами влади в країні, або за місцем дії 

Договору; 

11.5.2. Під час громадських заворушень, революції, заколоту, 

повстання, страйку, путчу, локауту або терористичного акту; 

11.5.3. Внаслідок: ядерного інциденту, впливу іонізуючого 

випромінювання, радіаційного забруднення. 

11.6. Страховик не відшкодовує шкоду, заподіяну 

застрахованому ТЗ, якщо: 

11.6.1. ТЗ нелегально ввезений на митну територію України; 

11.6.2. Номери кузова (рами) застрахованого ТЗ не 

відповідають записам у реєстраційних документах; 

11.6.3. ТЗ на момент укладення цього Договору був у 

аварійному та (або) технічно несправному стані;  

11.6.4. ТЗ підлягає конфіскації. 

 

12. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

12.1. Страхувальник має право: 

12.1.1. У разі настання страхового випадку на отримання 

страхового відшкодування в розмірі прямого дійсного збитку 

в межах страхової суми з урахуванням конкретних умов 

Договору та чинного законодавства України.. 

12.1.2. На отримання дублікату Договору у разі втрати 

оригіналу.  

12.1.3. На дострокове припинення дії цього Договору  згідно з 

умовами чинного законодавства України та цього Договору; 

12.1.4. На укладання Договору на користь Вигодонабувача, 

який набуває прав і обов’язків Страхувальника у відповідності 

з чинним законодавством України. 

12.1.5. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України, відмову Страховика здійснити 
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виплату страхового відшкодування та (або) розмір 

виплаченого страхового відшкодування; 

12.1.6. Ініціювати внесення змін та доповнень до цього 

Договору за згодою сторін у відповідності з розділом 18 цього 

Договору; 

12.1.7. У разі змінення власника застрахованого ТЗ (окрім 

випадків смерті Страхувальника) ініціювати переукладення 

Договору щодо передавання своїх прав та обов’язків за 

Договором новому власнику при наданні Страхувальником і 

новим власником письмових заяв, внесенні Сторонами 

відповідних змін до Договору до настання страхового випадку 

та за умови сплати додаткового страхового платежу у разі 

збільшення ступеня страхового ризику; 

12.1.8. Ініціювати переоформлення цього Договору на інший 

транспортний засіб за умови письмової заяви Страхувальника, 

внесення Сторонами відповідних змін до Договору та сплати 

додаткового страхового платежу у разі збільшення ступеня 

страхового ризику. 

12.2. Страхувальник зобов’язаний: 

12.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі, в розмірі та 

порядку визначених цим Договором. 

12.2.2. При укладанні Договору надати інформацію 

Страховикові про всі відомі йому обставини, що мають 

істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі 

письмово інформувати його про будь-яку зміну ступеню 

страхового ризику протягом 3 (трьох) календарних днів з дати 

такої зміни; 

12.2.3. При укладенні Договору повідомити Страховика про 

інші чинні Договори щодо цього предмета Договору. 

12.2.4. За вимогою Страховика пред’явити ТЗ для огляду у 

світлий час доби при укладанні Договору, його поновленні, 

зміні умов страхування, а також у випадку усунення 

пошкоджень ТЗ, що мали місце на момент укладання 

Договору або отриманих протягом дії Договору.  

12.2.5. Після отримання страхового відшкодування і 

проведення відновлювальних робіт на пошкодженому ТЗ, 

протягом 3-х робочих днів надати відремонтований ТЗ 

представнику Страховика для фотографування. При 

недотриманні цієї умови Страховик  має право відмовити у 

виплаті наступного страхового відшкодування. 

12.2.6. Не залишати документи на ТЗ (свідоцтво про 

реєстрацію ТЗ, технічний паспорт, довіреність, що надає право 

користування.), ключі від нього і брелоки від протиугінних 

систем у застрахованому ТЗ. У разі викрадення 

застрахованого ТЗ разом з документами на нього та (або) 

ключами (без присутності в цей момент водія в 

застрахованому ТЗ), виплата страхового відшкодування не 

здійснюється.  

12.2.7. Негайно повідомити Страховика, якщо викрадений 

застрахований ТЗ знайдено або Страхувальникові стало 

відомо про місцезнаходження викраденого застрахованого ТЗ; 

12.2.8. Вживати усіх можливих заходів та дій, в тому числі 

рекомендованих компетентними органами та (або) 

Страховиком, з метою запобігання та зменшення розміру 

збитку (шкоди), завданого внаслідок настання події, що може 

бути визнана страховим випадком; 

12.2.9. При настанні страхового випадку внаслідок прямої або 

опосередкованої вини інших осіб передати право вимоги до 

винних осіб Страховикові в установленому чинним 

законодавством України порядку; 

12.2.10. Утримувати застрахований ТЗ у справному стані, 

вживати запобіжних заходів з метою попередження 

викрадення (в тому числі замикати застрахований ТЗ, 

користуватися засобами проти викрадення незалежно від 

місця зберігання застрахованого ТЗ)  та (або) заподіяння 

шкоди застрахованому ТЗ (його частинам); 

12.2.11. Повернути Страховикові отримане страхове 

відшкодування за викрадений застрахований ТЗ протягом 30 

(тридцяти) робочих днів з моменту отримання ТЗ 

Страхувальником, якщо його згодом було знайдено та 

повернуто Страхувальникові, у розмірі, що не перевищує 

дійсної (ринкової) вартості застрахованого ТЗ на момент його 

отримання, якщо інше не буде погоджено Сторонами. Якщо 

застрахований ТЗ знайдений пошкодженим, Страхувальникові 

буде сплачене страхове відшкодування за завданий збиток 

відповідно до процедури здійснення виплати відшкодування 

за страховим випадком, що стався, відповідно до умов 

Договору, якщо інше не буде погоджено Сторонами; 

12.2.12. Негайно, але не пізніше 72 (сімдесяти двох) годин як 

тільки це стане йому відомо, повідомити Страховика про те, 

що збиток, завданий застрахованому ТЗ, відшкодований 

повністю або частково винною особою; 

12.2.13. На письмову вимогу Страховика передати йому 

пошкоджені деталі, вузли, механізми, застрахованого ТЗ, що 

були замінені у процесі ремонту внаслідок настання 

страхового випадку та які мають певну цінність; 

12.2.14. Повернути Страховикові протягом 30 (тридцяти) 

робочих днів від дня відправлення Страхувальникові претензії 

Страховика отримане страхове відшкодування у повному 

обсязі або частково, якщо протягом передбачених чинним 

законодавством України строків позовної давності були 

виявлені обставини, що відповідно до чинного законодавства 

України або умов цього Договору повністю чи частково 

позбавляють Страхувальника права на страхове 

відшкодування ; 

12.2.15. У разі викрадення застрахованого ТЗ здійснювати дії, 

спрямовані на повернення застрахованого ТЗ з метою 

передавання його у власність Страховикові; 

12.2.16. У разі викрадення свідоцтва про реєстрацію ТЗ та 

(або) ключів (карток, брелоків систем сигналізації тощо) від 

застрахованого ТЗ, повідомити Страховика в письмовій формі 

не пізніше 2 (двох) робочих днів, як тільки це стане відомо 

Страхувальникові, та вжити заходів щодо замінення ключів, 

кодів доступу тощо, що унеможливить використання 

викрадених ключів (карток, брелоків систем сигналізації 

тощо). 

12.3. Страховик має право: 

12.3.1. Перевіряти надану Страхувальником інформацію, а 

також виконання (дотримання) умов цього Договору. 

12.3.2. Для з’ясування обставин, причин, розміру і характеру 

збитку, заподіяного застрахованому ТЗ, Страховик має право 

направляти запити у відповідні компетентні органи, що 

можуть володіти необхідною інформацією, незалежно від 

форм власності та підпорядкованості з питань, пов’язаних зі 

з’ясуванням причин настання випадку і визначенням розміру 

та характеру завданого збитку (заподіяної шкоди)  та (або) 

самостійно з’ясовувати причини та обставини настання 

страхового випадку; 

12.3.3. Проводити огляд і обстеження пошкодженого ТЗ у 

світлий час доби при укладенні цього Договору, під час строку 

його дії та після настання події, що має ознаки страхового 

випадку, проводити обстеження пошкодженого 

застрахованого ТЗ; 

12.3.4.  Відстрочити виплату страхового відшкодування до 

з’ясування всіх обставин страхового випадку (у т.ч. до 

одержання письмових відповідей на запити, спрямовані в 

компетентні органи), письмово повідомивши про це 

Страхувальника. 

12.3.5. Достроково розірвати Договір в порядку, 

встановленому законом чинним законодавством України, з 

письмовим повідомленням Страхувальника про причини 

такого рішення. 

12.3.6. Відмовити Страхувальникові у виплаті страхового 

відшкодування  відповідно до умов розділу 11 цього 

Договору, та у випадку порушення Страхувальником або 

особою, яка користувалася застрахованим ТЗ, умов цього 

Договору, а також у випадках, передбачених чинним 

законодавством України.  

12.3.7. Брати участь у розгляді судових справ, що стосуються 

страхових випадків; 

12.4. Страховик або його представники мають право брати 

участь у заходах щодо зменшення збитків, але ці дії 

Страховика або його представників не можуть розглядатися 

як визнання його зобов’язання виплачувати страхове 

відшкодування. 

12.5. Страховик зобов’язаний: 

12.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами Договору та 

Правилами. 

12.5.2. Протягом 2-х (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.   

12.5.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову 

виплату або виплату страхового відшкодування у строки,  

передбачені розділом 15 цього Договору.  

12.5.4. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та 

його майнове становище, крім випадків, встановлених 

законом; 

12.5.5. Письмово повідомити Страхувальника 

(Вигодонабувача) про невизнання події страховим випадком 

або про ухвалення рішення зменшити розмір страхового 

відшкодування з обґрунтуванням причин відмови або 

зменшення. 

12.6.  Сторони Договору зобов’язані своєчасно повідомляти 

одна одну про зміну своєї адреси, банківських реквізитів, 

передбачувану зміну власності, про інші зміни, що можуть 

вплинути на виконання Сторонами обов`язків згідно 

Договору.  

 

13. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

13.1.  При настанні події, що має ознаки страхового випадку, 

Страхувальник, його представник, Водій зобов'язані: 

13.1.1. Негайно але не пізніше 24-х годин, заявити про подію 

в державні компетентні органи, які уповноважені розслідувати 

цю подію, зокрема при ДТП – в органи МВС України, при 

пошкодженні застрахованого ТЗ та (або) ДО внаслідок 

протиправних дій третіх осіб, викраденні частин 

застрахованого ТЗ та(або) ДО – у відділення МВС, при пожежі 

– у службу протипожежної охорони, в результаті стихійного 

лиха – у службу МНС і забезпечити наявність документів, що 

підтверджують настання страхового випадку. 

13.1.2. Письмово повідомити Страховика про настання події, 

яку в подальшому може бути визнано страховим випадком 

протягом 3-х робочих днів з моменту настання страхового 

випадку. У разі неможливості здійснення цих заходів 

Страхувальником, повідомити Страховика про настання 

страхового випадку може Вигодонабувач.  

13.1.3. Вжити всіх заходів щодо можливості здійснення права 

вимоги до винної сторони. 

13.1.4. Надати Страховику необхідні документи відповідно 

до розділу 14 Договору.  

13.1.5. Надати Страховику достовірні дані про стан 

пошкодженого або знищеного ТЗ, а також іншу необхідну 

достовірну інформацію, зазначену у Договорі. 

13.1.6. До провадження ремонту на вимогу Страховика 

пред’явити представнику Страховика пошкоджений ТЗ або 

його залишки для підтвердження страхового випадку, 

встановлення розміру (величини) збитку і прийняття 

Страховиком рішення про виплату страхового відшкодування. 

13.2.  «Цілодобова консультаційна підтримка» з приводу 

врегулювання наслідків страхового випадку здійснюється в 

юридичній службі Партнера Страховика –  

ТОВ «СОС Сервіс України» за тел. 800 33-05-54 (цілодобово, 

безкоштовно зі стаціонарних телефонів по всій Україні). 

 

14. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО 

ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО 

ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

14.1. Для отримання страхового відшкодування 

Страхувальник (Вигодонабувач), крім письмового 

повідомлення про випадок, який має ознаки страхового, 

надати Страховику заяву про виплату страхового 

відшкодування та наступні документи, повний комплект яких 

є обґрунтуванням заяви про виплату страхового 

відшкодування: 

а) оригінал Договору; 

б) свідоцтво про реєстрацію  застрахованого ТЗ; 

в) посвідчення Водія, який керував ТЗ на момент випадку, 

який має ознаки страхового; 

г) довідку з органів внутрішніх справ, органів МНС, пожежної 

охорони, що засвідчує факт виникнення страхових випадків, 

перерахованих у Розділі 5 цього Договору, якщо з’ясування 

обставин цих випадків знаходиться у їх компетенції; 

д) документи (протоколи, постанови, рішення, вироки), видані 

повноважним державним органом (посадовою особою), у яких 

зазначені: 

- місце, дата, час, причини, обставини і наслідки випадку, 

дата і час надходження в зазначені органи (до посадових 

осіб) повідомлення про неї; опис застрахованого ТЗ (марка, 

модель, реєстраційний номер, номер кузову (шасі); перелік 

пошкоджень і перелік його втрачених частин (при їхній 

утраті); 

- повні імена й адреси постійного місця проживання (місця 

перебування) власників транспортних засобів, що брали 

участь у події, і кожного учасника події (якщо вони 

встановлені), ступінь їхньої вини; 

- підтвердження того, що Водій застрахованого ТЗ мав право 

керування ним і був у тверезому стані, якщо застрахований 

ТЗ пошкоджений під час руху; 

- суть правопорушення і прийняте в справі рішення про 

накладення адміністративного стягнення (при 

адміністративному правопорушенні) або законодавчі 

норми, по яких порушена кримінальна справа (якщо 

пошкодження не є наслідком стихійного лиха), інші 

відомості, що відповідно до закону повинні бути зазначені в 

подібних документах; 

е) документи державної установи метеорологічної 

(сейсмологічної) служби або служби МНС, що підтверджують 

відомості про характер і час дії відповідного стихійного лиха 

або іншого небезпечного явища природи, якщо застрахований 

ТЗ пошкоджений внаслідок таких явищ. 

ж) документ, що посвідчує особу, яка одержує страхове 

відшкодування; 

з) довіреність від Страхувальника на одержання страхового 

відшкодування, якщо отримувачем відшкодування є особа, 

інша ніж Страхувальник; 

і) кошторис-розрахунок про розмір збитку, або рахунок 

авторизованого центру про розмір необхідних витрат на 

відновлення, або висновок технічної експертизи, відповідно до 

порядку, зазначеному у п. 5.3. Договору; 

ї) документи, що підтверджують оплату витрат по зменшенню 

збитку; 

к) копію рішення суду, яке має відношення до цього 

страхового випадку; 

л) інші документи, необхідні для визначення розміру збитків й 

законності пред’явлених вимог за письмовим запитом 

Страховика. 

14.2. При викраденні застрахованого ТЗ (ризик „Незаконне 

Заволодіння”) для отримання страхового відшкодування, 

Страхувальник зобов’язаний надати, крім документів 

зазначених в розділі 14 цього Договору:   

а) копію постанови про порушення кримінальної справи за 

фактом незаконного заволодіння застрахованим ТЗ; 

б) документ або документи (довідки, постанови, рішення, 

вироки) або їх належним чином засвідчені копії, видані 

органом внутрішніх справ, прокуратури або судом, у яких 

повністю зазначені: 

- місце, час, причини, обставини і наслідки викрадення 

застрахованого ТЗ, дата і час надходження в зазначені 

органи (до посадових осіб) повідомлення про втрату ТЗ; 

опис застрахованого ТЗ (марка, модель, реєстраційний 

номер); 
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- норми закону, за якими порушена кримінальна справа за 

ознаками крадіжки, грабежу або розбою;  

в) копію постанови про зупинення кримінальної справи; 

г) усі виготовлені підприємством – виробником комплекти 

ключів, усі комплекти пультів керування (брелоків, карток, 

ключів) протиугінними, охоронними, пошуковими 

пристроями і системами, якими оснащений застрахований ТЗ. 

В разі відсутності зазначених вище речей, надати Страховику 

письмове пояснення їх відсутності;  

д) всі наявні документи на право керування і користування ТЗ, 

реєстраційні й облікові документи на застрахований ТЗ 

(свідоцтво про реєстрацію ТЗ, правовстановлюючі 

документи);  

е) документи (документ), які гарантують, що у випадку 

виявлення (знайдення) застрахованого ТЗ після виплати 

страхового відшкодування (у тому числі після припинення дії 

Договору) це відшкодування або застрахований ТЗ й усі права 

на нього, вільні від вимоги, заборони, обмеження або права 

іншої особи, будуть передані у власність Страховика. Такими 

документами можуть бути, зокрема, відповідні безстрокові 

договори (угоди), укладені між Страховиком та 

Страхувальником (Вигодонабувачем, власником 

застрахованого ТЗ), а також письмові зобов’язання 

Страхувальника (Вигодонабувача, власника застрахованого 

ТЗ). 

 

15. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО 

ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ У ЗДІЙСНЕННІ 

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. ПОРЯДОК І 

УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ 

15.1. Страхове відшкодування підлягає виплаті після того, як 

повністю будуть встановлені причини та розміри збитку. 

Виплата страхового відшкодування здійснюється згідно з 

Договором на підставі письмової заяви Страхувальника та 

страхового Акта (аварійного сертифіката), який складається 

Страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним 

комісаром) у формі, що визначається Страховиком.  

15.2. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту одержання 

всіх необхідних документів для підтвердження факту, причин, 

обставин та наслідків настання страхового випадку та 

визначення розміру збитків Страховик: 

15.2.1. Складає страховий Акт із визначенням розміру 

страхового відшкодування і протягом 10 (десяти) робочих днів 

з дня складення страхового акта здійснює виплату ;  

15.2.2. Приймає обґрунтоване рішення про відмову у 

здійсненні виплати страхового відшкодування;  

15.2.3. У разі об’єктивної необхідності проведення 

додаткових заходів із розслідування обставин настання 

страхового випадку приймає рішення відстрочити прийняття 

рішення про виплату або відмову у виплаті страхового 

відшкодування та призначає строк для здійснення такого 

розслідування, після закінчення якого приймає одне з 

вищезазначених рішень. 

15.3.  Страховик з обґрунтуванням причин письмово 

повідомляє Страхувальника про прийняття рішення, 

передбаченого пунктом 15.2.3 цього Договору протягом 

5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття такого рішення. 

15.4. Страховик має право відстрочити прийняття рішення 

щодо визнання випадку страховим відповідно до пункту 

15.2.3. Договору, якщо: 

15.4.1. На підставі наданих документів неможливо 

встановити обставини та причини настання страхового 

випадку, розмір спричинених збитків − до з’ясування таких 

обставин, але в жодному разі на строк, що не перевищує 6 

(шести) місяців з дня подання заяви про виплату страхового 

відшкодування; 

15.4.2. Обставини страхового випадку розглядаються судом 

до одержання Страховиком рішення суду або ухвали про 

зупинення (закриття) судового провадження; 

15.4.3. За фактом ДТП або викрадення застрахованого ТЗ 

проводиться розслідування або порушена кримінальна справа; 

15.5. Виплата страхового відшкодування при незаконному 

заволодінні (викраденні) застрахованого ТЗ здійснюється в 

такій спосіб,: 

15.5.1. 30 (тридцять) % суми розрахованого страхового 

відшкодування сплачується протягом 10 (десяти) робочих днів 

після надання постанови про кримінальної справи за фактом 

незаконного заволодіння застрахованим ТЗ та надання 

Страхувальником Страховикові відповідних документів; 

15.5.2. 70 (сімдесят) % суми розрахованого страхового 

відшкодування сплачується протягом 10 (десяти) робочих днів 

після закінчення строку досудового розслідування слідчими 

органами та винесення обвинувального вироку або закриття 

або призупинення кримінальної справи, але не пізніше ніж 

через 6 (шість) місяців після порушення кримінальної справи 

за фактом незаконного заволодіння застрахованим ТЗ, та за 

умови проведення документального передавання майнових 

прав на викрадений застрахований ТЗ Страховикові 

(передавання Страховикові (на його вимогу) майнових прав на 

застрахований ТЗ шляхом укладення між Страховиком та 

Страхувальником відповідного договору про передавання 

права власності з відкладальною умовою: викрадений ТЗ 

переходить у власність Страховика з 00:00 годин дня, 

наступного за днем здійснення виплати повної суми 

страхового відшкодування за викрадений застрахований ТЗ).  

15.6. Якщо Страхувальник одержав відшкодування за збиток 

від третіх осіб, Страховик виплачує тільки різницю між 

сумою, що підлягає виплаті у вигляді страхового 

відшкодування, і сумою, що одержана від третіх осіб. 

Страхувальник зобов’язаний протягом 3-х робочих днів 

повідомити Страховика про одержання таких сум, якщо це 

передбачено умовами Договору.  

15.7. У разі сплати страхового платежу частинами і настання 

події, що може бути визнана страховим випадком, до повної 

сплати Страхувальником страхового платежу  вважається, що 

наступає строк виконання  зобов’язань Страхувальником зі 

сплати несплачених частин  страхового платежу:  частина 

несплаченого страхового платежу повинна бути сплачена 

Страхувальником протягом 3 (трьох) днів з дати настання 

події, що може бути визнана страховим випадком.   

Несплата Страхувальником несплачених частин страхового 

платежу у зазначений строк в цьому випадку не є підставою 

для відмови у здійсненні виплати страхового відшкодування. 

При цьому Страховик має право зменшити розмір страхового 

відшкодування на суму однієї або декількох несплачених 

частин страхового платежу, про що робиться відповідна 

відмітка у страховому Акті.  

15.8. Якщо на момент настання страхового випадку 

Страхувальник мав чинні Договори застрахованого ТЗ з 

декількома страховими компаніями на суму, що перевищує 

дійсну вартість застрахованого ТЗ (подвійне страхування), то 

страхове відшкодування, отримане ним від всіх страховиків, 

не може перевищувати дійсної вартості ТЗ. При цьому 

кожний зі страховиків виплачує страхове відшкодування у 

розмірі, пропорційному відношенню страхової суми за 

укладеним відповідним страховиком договором до суми 

страхових сум за всіма укладеними Страхувальником 

договорами страхування. Страховик виплачує страхове 

відшкодування лише в своїй частині зобов’язань. 

 

16. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ 

СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

16.1. За Договором Страховик відшкодовує реальні (прямі) 

матеріальні збитки, яких зазнав Страхувальник при настанні 

страхового випадку, з урахуванням умов, передбачених цим 

Договором. 

16.2. При пошкодженні застрахованого ТЗ та (або) ДО 

страхове відшкодування розраховується відповідно до 

порядку, зазначеного в п. 5.3. цього Договору та згідно з 

чинним законодавством України у розмірі: 

16.2.1. Вартості витрат на відновлювальний ремонт 

пошкодженого внаслідок настання страхового випадку 

застрахованого ТЗ та (або) ДО, відповідно до пункту 5.3. цього 

Договору; 

16.3. Сума страхових відшкодувань за один або декілька 

страхових випадків не може перевищувати страхову суму, що 

обумовлена Договором, і перевищувати реальні (прямі) 

збитки. 

16.4. Розмір страхового відшкодування за шкоду, заподіяну 

застрахованому ТЗ та (або) ДО внаслідок настання страхового 

випадку, визначається відповідно до пункту 5.3. цього 

Договору з вирахуванням:  

16.4.1. Суми, відшкодованої Страхувальникові особою, 

винною у завданні збитків, або особою, яка їх відшкодувала 

замість винної особи; 

16.4.2. Розміру збитків, відшкодованих Страхувальникові 

іншим страховиком за цим страховим випадком; 

16.4.3. Розміру франшизи, обумовленої у п.6.6 та п. 16.6. 

цього Договору; 

16.4.4. Коефіцієнта фізичного зносу запасних частин, деталей 

і обладнання, що підлягають заміні, що визначається згідно з 

вимогами чинного законодавства України, якщо у пункті 

5.2.1. цього Договору не передбачена виплата страхового 

відшкодування без урахування зносу застрахованого ТЗ. 

16.5. Страхове відшкодування виплачується пропорційно 

відношенню страхової суми до вартості ТЗ та (або) ДО, у разі, 

якщо страхова сума менше, ніж вартість застрахованого ТЗ та 

(або) ДО (франшиза в такому випадку вираховується з 

розрахованої суми страхового відшкодування). 

16.6. У разі звернення Страхувальника або його представника 

про відшкодування збитків, отриманих в наслідок настання 

Страхового випадку з вини осіб, що допущені до керування 

Застрахованим ТЗ, за третім та кожним наступним страховим 

випадком, розмір франшизи, збільшується у два рази, 

порівняно з розміром франшизи при попередньому 

страховому випадку, але не може бути меншим 1% від 

Страхової суми. 

16.7. У випадку пошкодження ТЗ розмір збитку визначається 

на підставі: 

16.7.1. Калькуляції за актом автотоварознавчої експертизи 

незалежного експерта, калькуляція аварійного комісару. В 

такому разі, Договором може бути передбачена попередня або 

часткова виплата страхового відшкодування з розрахунку до 

80%  за вирахування ПДВ, від розміру збитку, який підлягає 

відшкодуванню згідно з умовами Договору, згідно з 

калькуляцією, або рахунком та остаточна виплата страхового 

відшкодування після надання Страховику документів, що 

підтверджують факт виконання відновлювальних (ремонтних) 

робіт, акту виконаних робіт, факт оплати послуг за виконані 

відновлювальні (ремонтні) роботи та огляду відремонтованого 

ТЗ; 

16.7.2. Рахунків за ремонт пошкодженого застрахованого ТЗ 

на СТО, на яку Страхувальник був направлений Страховиком; 

16.7.3. Рахунків за ремонт пошкодженого застрахованого ТЗ 

на авторизованій СТО, на які розповсюджується гарантія. 

16.8. Конкретний варіант визначення розміру збитку з числа 

перелічених в п. 16.6 цього Договору визначається 

Страхувальником і Страховиком у Договорі при його 

укладанні і зазначається в п. 5.3. цього Договору. 

16.9. Відшкодуванню підлягає вартість заміни і ремонту 

тільки тих вузлів, деталей і агрегатів ТЗ, пошкодження яких 

викликане страховим випадком. 

16.10. При повній фактичній або конструктивній загибелі 

застрахованого ТЗ, а також у випадку, коли вартість 

відновлюваного ремонту ТЗ перевищує 70% його дійсної 

ринкової вартості на момент укладання Договору, виплата 

страхового відшкодування здійснюється на умовах повної 

загибелі ТЗ. 

16.11. При врегулюванні збитку на умовах повної загибелі ТЗ 

можлива виплата відшкодування за одним з 2-х варіантів: 

16.11.1. Варіант 1. В розмірі страхової суми – за умови 

передачі пошкодженого застрахованого ТЗ Страховику в його 

повне господарське володіння, або третім особам за його 

вказівкою. У цьому випадку ТЗ повинен бути знятий 

Страхувальником з обліку в органах реєстрації (Митниця, 

компетентні органи). При цьому витрати Страхувальника з 

зняття ТЗ з обліку не відшкодовуються Страховиком. При 

передачі ТЗ Страховику повинен складатися акт огляду ТЗ з 

зазначенням комплектації; 

16.11.2. Варіант 2. В розмірі страхової суми за вирахуванням 

вартості придатних залишків застрахованого ТЗ, за умови, що 

такі залишки ТЗ залишаються у Страхувальника. При цьому 

вартість таких придатних залишків ТЗ (вартість вузлів, деталей 

та устаткування, що придатні для подальшого використання 

або реалізації з урахуванням зносу на день настання 

страхового випадку) за рішенням Страховика визначається або 

шляхом експертної оцінки, або визначенням ціни реалізації 

цих залишків. Вартість придатних залишків ТЗ може також 

бути визначена за узгодженням між Страховиком та 

Страхувальником. 

16.12. Варіант виплати страхового відшкодування на умовах 

повної загибелі з числа перелічених в п. 16.11 цього Договору 

визначається Страховиком. 

16.13. Після виплати страхового відшкодування за ризиками, 

зазначеними у п. 5.1.1 - 5.1.6 цього Договору, крім випадку 

виплати на умовах повної загибелі, Договір продовжує діяти 

до закінчення строку його дії, при цьому страхова сума 

зменшується на розмір виплаченого страхового 

відшкодування. Для відновлення страхової суми 

Страхувальник має сплатити додатковий страховий платіж, 

що розраховується Страховиком. 

16.14. Якщо Страхувальник після настання страхового 

випадку продовжує експлуатувати майно (ТЗ та ДО), яке 

потребує ремонту, Страховик відшкодовує збиток тільки в 

розмірі, що не був спричинений такою експлуатацією. 

 

17. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ 

17.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні 

страхових виплат або страхового відшкодування є: 

17.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь 

якої укладено Договір 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 особи, на користь якої 

укладено Договір, встановлюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

17.1.2. Вчинення Страхувальником - фізичною особою або 

іншою особою, на користь якої укладено Договір, умисного 

злочину, що призвів до страхового випадку. 

17.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих 

відомостей про предмет Договору або про факт настання 

страхового випадку. Під поданням свідомо неправдивих 

відомостей Сторони розуміють:  

- подання Страхувальником відомостей та документів 

Страховику, які не відповідають дійсності; 

- неподання Страхувальником відомостей та документів 

Страховику, які мають бути надані відповідно до 

встановлених Страховиком вимог. 

17.1.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування 

збитків від особи, винної у їх заподіянні.  

17.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про 

настання страхового випадку без поважних на це причин або 

створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, 

характеру та розміру збитків. 

17.1.6. Ненадання Страхувальником всіх необхідних 

документів, що підтверджують факт настання страхового 

випадку.  

17.1.7. Непред’явлення Страховикові пошкодженого ТЗ для 

огляду до проведення ремонту. 
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17.1.8. Порушення Страхувальником умов Договору та (або) 

Правил. 

17.2. Відмову Страховика у страховій виплаті може бути 

оскаржено Страхувальником у судовому порядку.   

 

18. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ 

ЗМІН ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ СТРОКУ ДІЇ 

ДОГОВОРУ 

18.1. Цей Договір укладений на строк, зазначений у пункті  

7.2 Договору. 

18.2. Договір вступає в дію: 

18.2.1. при сплаті страхової премії або першої частини 

страхової премії готівкою — з моменту оплати, але не раніше 

00 годин 00 хвилин (за київським часом) дня, зазначеного у п. 

7.2 цього Договору як дата початку строку дії Договору та не 

раніше дня підписання акту огляду ТЗ. 

18.2.2. при сплаті страхової премії або першої частини 

страхової премії шляхом безготівкових розрахунків — з 00 

годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження коштів 

на поточний рахунок Страховика, але не раніше 00 годин 00 

хвилин (за київським часом) дня, зазначеного у п. 7.2 цього 

Договору як дата початку строку дії Договору та не раніше дня 

підписання акту огляду ТЗ. 

18.3. При несплаті страхового платежу або його першої 

частини в строк і сумі, визначені в п. 7.1  цього Договору, цей 

Договір вважається таким, що не набрав чинності. 

18.4. Зміни до умов Договору за згодою Сторін вносяться 

шляхом укладання додаткового договору до Договору або 

його переукладення. Про намір внести зміни до умов 

Договору Сторона-ініціатор повинна письмово повідомити 

іншу Сторону не пізніше ніж за 30 календарних днів до 

запропонованого строку внесення змін. 

18.5. Додатковий договір є невід’ємною частиною Договору 

й складається в кількості екземплярів Договору. 

18.6. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за 

згодою сторін, а також у разі: 

18.6.1. закінчення строку дії; 

18.6.2. виконання Страховиком зобов’язань перед 

Страхувальником у повному обсязі; 

18.6.3. 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”; 

18.6.4. ліквідації Страховика у порядку, встановленому 

законодавством України; 

18.6.5. прийняття судового рішення про визнання Договору 

недійсним; 

18.6.6. несплати Страхувальником чергової частини 

страхового платежу у встановлені Договором строки або 

сплати в неповному обсязі (якщо Договором передбачена 

сплата страхового платежу частинами). В такому випадку, 

незважаючи на інші умови Договору, строк дії Договору 

припиняється і Договір втрачає чинність через 30 (тридцять) 

календарних днів, починаючи з дати, до якої Страхувальник 

зобов’язаний був сплатити чергову частину страхового 

платежу, за умови, що протягом цього строку Страхувальник 

не сплатив прострочену чергову частину страхового платежу у 

повному обсязі. 

При цьому Страховик звільняється від зобов’язань сплатити 

страхове відшкодування за страховими випадками, що сталися 

в період: з 00 год. 00 хв. (за київським часом) дати, до якої 

Страхувальник зобов’язаний був сплатити чергову частину 

страхової премії, до 00 год. 00 хв. (за київським часом) дати, 

наступної за датою сплати Страхувальником простроченої 

чергової частини страхового платежу у повному обсязі.  

Сторони дійшли згоди, що Страховик не зобов’язаний 

пред’являти Страхувальникові вимогу про необхідність 

сплатити страховий платіж; 

18.6.7. в інших випадках, передбачених законодавством 

України.  

18.7. У разі дострокового припинення дії Договору за 

вимогою Страхувальника, Страховик повертає йому страхові 

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

відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, в 

розмірі 40%  від страхового платежу та фактичних виплат 

страхового відшкодування, що були здійснені за цим 

Договором.. Якщо вимога Страхувальника обумовлена 

порушенням Страховиком умов Договору, то останній 

повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі 

повністю.  

18.8. У разі дострокового припинення дії Договору за 

вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю 

сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика 

обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, 

то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за 

період, що залишився до закінчення дії договору, з 

вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, в 

розмірі 40% від страхового платежу та фактичних виплат 

страхового відшкодування, що були здійснені за цим 

Договором.  

18.9. Остаточний розрахунок між Страхувальником і 

Страховиком у разі дострокового припинення дії Договору 

здійснюється після врегулювання всіх заявлених 

Страхувальником збитків: здійснення виплат страхового 

відшкодування або прийняття Страховиком обґрунтованих 

рішень про відмову здійснити виплату страхового 

відшкодування. 

18.10. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо 

платежі було здійснено в безготівковій формі за умови 

дострокового припинення Договору.  

 

19. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

19.1. Спори за Договором, що виникають між 

Страхувальником (Вигодонабувачем) і Страховиком, 

розв`язуються шляхом переговорів.  

19.2. Спори між Страховиком і Страхувальником з приводу 

обставин, характеру, розміру збитків і виплат страхового 

відшкодування вирішуються Сторонами із залученням 

експертів і оплатою їх послуг Стороною, яка запрошує 

експерта.  

19.3. При неможливості урегулювання спірних питань, 

справа розглядається у судовому порядку згідно з чинним 

законодавством України.  

19.4. Позов по вимогах, які витікають із Договору наземного 

транспорту, може бути пред’явлений Страховику в строк, 

передбачений чинним законодавством України.  

19.5. У разі невиконання або неналежного виконання умов 

цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством України. 

 

20. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

20.1. Страховик є резидентом України та суб’єктом 

оподаткування податку на прибуток згідно законодавства 

України. 

20.2. При виплаті страхового відшкодування до Страховика 

переходить, в межах виплаченої суми страхового 

відшкодування, право вимоги (регресу), яке Страхувальник 

має до особи, відповідальної за завданий збиток, згідно з 

чинним законодавством України. 

20.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всі 

документи, необхідні для здійснення регресного позову. 

20.4. У разі смерті Страхувальника-фізичної особи, який 

уклав Договір наземного транспорту, права і обов’язки 

Страхувальника переходять до осіб, які одержали його в 

спадщину. Страховик або будь-хто із спадкоємців має право 

на переукладення Договору. 

20.5. Всі взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим 

договором, регулюються Правилами та чинним 

законодавством України. 

20.6. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках 

українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну 

силу.  

20.7. У разі внесення змін та доповнень до умов цього 

Договору, вони оформлюються письмово у вигляді додаткової 

угодо до цього Договору.  

20.8. Страховик несе майнову відповідальність за 

несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування 

шляхом сплати неустойки (штрафу, пені) у розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нарахована 

пеня, від суми відшкодування  за кожен день прострочення; 

20.9. Невід’ємною частиною цього Договору є: 

20.9.1.  Додаток №1  -  Заява про добровільне страхування 

наземного транспорту (крім залізничного);  

20.9.2. Додаток № 2 - Акт огляду транспортного засобу.

 

21. ПІДПИСИ СТОРІН 

СТРАХОВИК: СТРАХУВАЛЬНИК: 

в особі        

який(а) діє на підставі       
 

штамп 

      
посада 

_______________________            
мп                 (підпис)                                       (ПІБ) 

Страхувальник з умовами Договору й Правилами ознайомлений та згодний, примірник 

цього Договору отримав. 

 

      
                 (посада)                                                      

_____________________             
мп                 (підпис)                                      (ПІБ)  

 


