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Договір добровільного страхування цивільної відповідальності
власників наземного транспорту (Добровільна Автоцивілка)
Розділ 2. Загальні умови Договору
2.1. Виключення із страхових випадків і
обмеження страхування
2.1.1.За цим Договором, незалежно від обраних
страхових ризиків, страховими випадками не
визнаються події, що відбулися внаслідок або під
час:
2.1.1.1.навмисних
дій
Страхувальника
(Вигодонабувача), членів його сім'ї, чи його
повноважних представників, власника, довіреної
особи або особи, за дії якої Страхувальник несе
відповідальність, Водія, Застрахованої особи,
спрямованих 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 таких вищезазначених
осіб встановлюється відповідно до чинного
законодавства України;
2.1.1.2.вчинення
або
спроби
вчинення
Страхувальником
(Водієм,
Вигодонабувачем,
Застрахованою особою) дій, за які передбачена
кримінальна відповідальність, крім дій, пов’язаних
з порушенням Правил дорожнього руху (надалі –
"ПДР");
2.1.1.3.використання ТЗ, вказаного в п. 1.4. цього
Договору,
в
спортивних
змаганнях,
у
випробуваннях (в т.ч. тест-драйв);
2.1.1.4. передача застрахованого ТЗ в оренду,
прокат, лізинг, якщо інше не зазначено в п.1.7.
цього Договору;
2.1.1.5. керування ТЗ особою, яка знаходиться в
стані алкогольного, наркотичного чи токсичного
сп'яніння, під впливом медичних препаратів,
застосування яких протипоказано при керуванні
транспортним засобом, або при відмові Водія
застрахованого ТЗ від освідчення на наявність
алкогольного,
наркотичного
чи
токсичного
сп'яніння.
2.1.1.6.
Використання
застрахованого
ТЗ,
технічний стан якого не відповідає вимогам
Розділу 31 Правил дорожнього руху України
(надалі по тексту ПДР) та/або встановленим
заводом-виробником застрахованого ТЗ.
2.1.1.7. Буксирування застрахованого ТЗ з
порушенням вимог ПДР.
2.1.1.8. Використання транспортного засобу для
навчальної їзди, у якості таксі, карети швидкої
допомоги, на умовах прокату, лізингу, оренди,
позики, тест-драйву, або на інших спеціальних
умовах, якщо такі умови експлуатації ТЗ не були
прямо зазначені в Договорі.

2.1.1.9. Незаконного ввезення ТЗ на територію
України та/або незаконного перебування ТЗ на
території України.
2.1.1.10. Порушення встановлених законодавчо
або
заводом-виробником
норм
перевезення
пасажирів та/або вантажів.
2.1.1.11. Використання ТЗ не за призначенням,
поза територіальними, часовими й іншими межами
та вимогами, обумовленими Договором.
2.1.1.12. Дорожньо-транспортною пригодою, що
трапилась
внаслідок
невиконання
Страхувальником (водієм) вимог представників
органів влади; переслідуванням Страхувальника
(водія) працівниками Національної поліції України
або інших органів МВС; Страхувальник (водій)
після ДТП залишив місце пригоди.
2.1.2.В будь-якому випадку за цим Договором
Страховик не відшкодовує:
2.1.2.1.моральний
збиток,
упущену
вигоду,
простій і інші непрямі та комерційні втрати
(банківське обслуговування, неустойки (штрафи,
пені), проживання в готелі під час ремонту ТЗ,
витрати на відрядження, втрати, пов’язані з
постачанням товарів та виробництвом послуг та
інше);
2.1.2.2.збитки, заподіяні застрахованим ТЗ, що
використовуються в учбових цілях, в якості таксі
(наявність
логотипів
та/або
спеціального
обладнання);
маршрутного
таксі,
без
попереднього
письмового
погодження
зі
Страховиком.
2.1.3.
Страховими
випадками
за
ризиком
"ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ" не визнаються
події, які відбулись внаслідок:
2.1.3.1.нанесення
шкоди
Третім
особам
Страхувальником
(особою,
допущеною
до
керування ТЗ згідно даного Договору) внаслідок
ДТП, при використанні ТЗ іншого, ніж вказаний в
цьому Договорі;
2.1.3.2.заподіяння шкоди:
а) життю та/або здоров'ю водія та пасажирів та
будь-якому
майну,
які
на
момент
ДТП
знаходились в ТЗ, вказаному в п.1.4. цього
Договору;
б) транспортному засобу, вказаному в п.1.4.
цього Договору;
2.1.3.3.перевезення радіоактивних речовин у
зазначеному цим Договором ТЗ, а також будь-які
наслідки дії радіоактивних речовин;
2.1.3.4.забруднення (в т.ч. екологічне) або
пошкодження
внаслідок
ДТП
об’єктів
навколишнього природного середовища;
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2.1.3.5.спричинення Страхувальником (особою,
допущеною до керування ТЗ згідно даного
Договору) шкоди Третім особам під час всякого
роду військових дій, маневрів чи інших військових
заходів
і
їх
наслідків,
путчів,
заколотів,
терористичних
актів,
громадянської
війни,
народних хвилювань, страйків, несанкціонованих
зборів і демонстрацій, розпоряджень органів
влади;
2.1.3.6.прямого чи непрямого впливу ядерного
вибуху, радіації чи радіоактивного забруднення,
пов’язаного з будь-яким застосуванням атомної
енергії і використанням радіоактивних матеріалів,
хімічного забруднення;
2.1.3.7.пошкодження або знищення внаслідок
ДТП антикварних речей, виробів з дорогоцінних
металів, дорогоцінного чи напівдорогоцінного
каменя, предметів релігійного культу, картин,
рукописів, банкнот, цінних паперів та документів
інших
об’єктів
інтелектуальної
власності,
приміщень і споруд, які мають історико-культурне
значення;
2.1.3.8.протиправного заволодіння ТЗ сторонніми
особами, яке призвело до нанесення шкоди
Третім особам внаслідок ДТП;
2.1.3.9.нанесення шкоди життю, здоров’ю та/або
майну особам, які на момент ДТП знаходились у
трудових відносинах з Страхувальником.
2.2.Визначення розмірів страхових сум
2.2.1. Страхова сума по ризику "ЦИВІЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ" " є граничною сумою виплат
по всіх страхових випадках, що відбулися під час
дії цього Договору. Після виплати страхового
відшкодування по конкретному ризику, страхова
сума по цьому ризику зменшується на суму
виплати.
2.2.2.Страхові
суми
в
цьому
Договорі
встановлюються в національній валюті України
(гривнях).
2.3. Страхова премія, порядок її сплати.
Строк та місце дії Договору
2.3.1. Страхова премія та порядок її сплати
визначені в п.п. 1.12. та 1.15. цього Договору.
2.3.2. У випадку несплати страхової премії у
встановлений Договором страхування строк,
Договір страхування вважається неукладеним.
2.3.3. Днем сплати страхової премії при сплаті
безготівковим шляхом є день надходження
страхової премії або її частини на поточний
рахунок Страховика.
2.3.4. Територією дії цього Договору по ризику
"ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ" є територія
згідно п. 1.17. Договору, за винятком територій
відомчих
автомобільних
доріг
та
вулиць,
територій будівельних майданчиків, аеропортів,
морських портів, військових частин.
2.4.Умови
припинення
дії
Договору
страхування
2.4.1.Дія Договору страхування припиняється за
згодою сторін, а також у випадку:
2.4.1.1.закінчення
строку
дії
Договору
страхування;

2.4.1.2.виконання Страховиком зобов'язань перед
Страхувальником в повному обсязі;
2.4.1.3.несплати
Страхувальником
страхової
премії або її частини (внеску) у встановлені цим
Договором страхування строки;
2.4.1.4.ліквідації Страхувальника – юридичної
особи або смерті Страхувальника – громадянина
чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків,
передбачених чинним законодавством України;
2.4.1.5.ліквідації
Страховика
у
порядку,
встановленому чинним законодавством України;
2.4.1.6.прийняття судового рішення про визнання
Договору страхування недійсним;
2.4.1.7.за ініціативою однієї із сторін Договору
страхування;
2.4.1.8.в інших випадках, передбачених чинним
законодавством України.
2.4.2.Про намір достроково припинити дію
Договору
страхування
будь-яка
сторона
зобов'язана належним чином повідомити іншу не
пізніше, ніж за 30 днів до дати передбачуваного
припинення дії Договору страхування.
2.4.3.У
разі
дострокового
припинення
дії
Договору
страхування
за
вимогою
Страхувальника,
Страховик
повертає
йому
страхові платежі за період, що залишився до
закінчення
дії
Договору
страхування,
з
відрахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу,
фактичних
виплат
страхового
відшкодування, що були здійснені за цим
Договором
страхування.
Якщо
вимога
Страхувальника
обумовлена
порушенням
Страховиком умов Договору страхування, то
останній повертає Страхувальнику сплачені ним
страхові платежі повністю. Норматив витрат на
ведення справи за цим договором складає 30%.
2.4.4.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
страхування,
з
вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу,
фактичних
виплат
страхового
відшкодування, що були здійснені за цим
Договором страхування. Норматив витрат на
ведення справи за цим договором складає 30%.
2.4.5.Повернення платежів здійснюється протягом
семи робочих днів після припинення дії Договору
страхування, якщо інший строк не обумовлений
за згодою сторін.
2.4.6.Зміни до умов Договору страхування можуть
бути внесені за домовленістю між Страховиком та
Страхувальником шляхом укладення Додаткової
угоди до Договору страхування.
2.5.Дії Страхувальника та взаємовідносини
сторін при настанні страхового випадку.
Перелік
документів,
що
підтверджують
настання страхового випадку та розмір
збитку
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2.5.1.При
настанні
події,
що має
ознаки
страхового
випадку,
Страхувальник,
його
представник, Водій зобов'язані негайно вжити
всіх можливих доцільних заходів щодо надання
першої
медичної
допомоги
потерпілим
та
Застрахованим особам.
2.5.2. Негайно заявити про подію в державні
органи, які уповноважені розслідувати дану
подію, зокрема у разі дорожньо-транспортної
пригоди - у органи національної поліції і
забезпечити
наявність
документів,
що
підтверджують факт настання страхової події.
2.5.2.1. Повідомити Страховика з місця ДТП про
подію, що має ознаки страхової, по телефону (044) 298 10 54.
2.5.2.2.Письмово повідомити Страховика про
подію,
що
має
ознаки
страхової
(форма
повідомлення
Страховика)
з
докладним
викладенням всіх відомих йому обставин події,
протягом 3 (трьох) календарних днів, починаючи
з того моменту, коли Страхувальнику, його
представнику, Водію стало відомо, або повинно
було стати відомо, про подію.
2.5.2.3.Для отримання страхового відшкодування,
крім письмового повідомлення про подію, яка має
ознаки страхової, надати Страховику заяву про
виплату страхового відшкодування та наступні
документи з нижчезазначеного переліку, які є
обґрунтуванням заяви про виплату страхового
відшкодування:
1)цей Договір;
2)Свідоцтво про реєстрацію ТЗ;
3)Посвідчення Водія, який керував ТЗ на момент
події, яка має ознаки страхової та документи, що
підтверджують законні підстави на керування ТЗ,
вказаного в п. 1.4. цього Договору, вказаним
Водієм, такими документами можуть бути:
документи на право власності ТЗ, довіреність від
власника, договір оренди, лізингу, підряду,
подорожній лист, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, в
яке вписаний Водій, тимчасовий реєстраційний
талон;
4)Документ або документи (довідки, протоколи,
постанови, рішення, вироки, тощо), видані
повноважним державним органом (посадовою
особою), в яких зазначені:
- місце, дата, час, причини, обставини і наслідки
події, дата і час надходження в зазначені органи
(до посадових осіб) повідомлення про неї; опис
забезпеченого 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 (якщо вина встановлена);
- суть правопорушення і прийняте по справі
рішення
про
накладення
адміністративного
стягнення (у разі складання відносно особи
протоколу
про
вчинення
адміністративного
правопорушення та/або притягнення (відмови в
притягненні)
особи
до
адміністративної
відповідальності),
або
статті
Кримінального

кодексу України, за якими порушена кримінальна
справа (у разі порушення кримінальної справи),
інші відомості, що відповідно до норм чинного
законодавства повинні бути зазначені в подібних
документах;
2.5.3.При завданні шкоди життю, здоров'ю та/або
майну Третіх осіб за ризиком "ЦИВІЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ" Страхувальник (особа,
допущена до керування ТЗ згідно даного
Договору і яка керувала цим ТЗ на момент
настання страхового випадку), повинен:
2.5.3.1.У разі зіткнення з іншим транспортним
засобом, отримати всю можливу інформацію про
інших учасників ДТП (дані про ТЗ, особу, що
керувала цим транспортним засобом на момент
даного страхового випадку, а також номер Поліса
(Договору)
страхування
цивільної
відповідальності, назву і адресу Страховика іншої
сторони, якщо такий поліс існує, тощо);
2.5.3.2.Надати потерпілій Третій особі чи його
законному представнику необхідну інформацію
для ідентифікації Страховика і Страхувальника чи
особи, допущеної до керування ТЗ згідно даного
Договору;
2.5.3.3.забезпечити
можливість
отримання
Страховиком
документів,
необхідних
для
підтвердження настання страхового випадку та
визначення розміру збитку.
2.5.3.4.В доповнення до переліку документів, що
підтверджують настання страхового випадку,
зазначених в п.2.5.2.3. цього Договору, для
підтвердження настання страхового випадку та
визначення розміру страхового відшкодування
потерпілим Третім особам, Страховику повинні
бути надані наступні документи:
а)Страхувальником:
1)вимога (заява, претензія) потерпілих Третіх осіб
(спадкоємців, набувачів) до Страхувальника чи
осіб, допущених до керування ТЗ згідно даного
Договору, про відшкодування збитків;
2)заява
Страхувальника
на
врегулювання
претензій Третьої особи (спадкоємця, набувача) із
зазначенням такої особи – в разі її згоди вирішити
в добровільному порядку питання відшкодування
збитків;
3)копія рішення суду щодо встановлення вини
Страхувальника
чи
особи,
допущеної
до
керування ТЗ за даним Договором, яка керувала
цим ТЗ, у скоєнні ДТП та документів, що
підтверджують
факт,
розмір
її
майнової
відповідальності у заподіяній шкоді внаслідок цієї
ДТП;
4)документи, які підтверджують факт та розмір
виплати страхового відшкодування за полісом
обов'язкового
страхування
цивільно-правової
відповідальності
власників
наземних
транспортних засобів (надалі – „Поліс ОСЦПВ”),
якщо збитки відшкодовані іншим страховиком;
5)документи, які підтверджують факт та розмір
виплати Страхувальником (особою, допущеною
до керування ТЗ згідно даного Договору та винної
за завдання шкоди Третій особі) компенсації
шкоди потерпілій Третій особі за рішенням суду,
що набуло чинності;
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6) документ, що засвідчує особу Страхувальника
(Вигодонабувача);
7)інші документи за обґрунтованою письмовою
вимогою Страховика, необхідні для прийняття
рішення щодо виплати або відмови у виплаті
страхового відшкодування та розрахунку розміру
страхового відшкодування (довідки ,висновки,
експертів, які мають право на проведення такої
діяльності; інші документи з компетентних органів
тощо).
б)Третьою особою:
1)медичний висновок (лікарняний лист, висновок
медико-соціальної експертної комісії) та інші
документи медичних закладів, що підтверджують
тимчасову втрату працездатності Третьою особою
або
довідки
спеціалізованих
установ
про
встановлення групи інвалідності (стійкої втрати
працездатності) Третій особі, у разі її виникнення
внаслідок страхового випадку;
2)документи, що підтверджують розмір завданого
збитку (наприклад довідка, висновок експерта,
який має право на проведення такої діяльності,
що підтверджує розмір завданої майнової шкоди у
разі її виникнення);
3)в
разі
настання
тимчасової
втрати
працездатності - документи відповідних медичних
закладів,
які
підтверджують
фактичні
обґрунтовані витрати, пов’язані з доставкою,
розміщенням,
утриманням,
діагностикою,
лікуванням та реабілітацією потерпілої Третьої
особи у відповідному закладі охорони здоров’я,
медичним піклуванням, лікуванням у домашніх
умовах та купівлею лікарських препаратів;
4)належним чином засвідчена копія або оригінал
свідоцтва про смерть (для загиблих під час ДТП
або померлих внаслідок цієї пригоди) та
документи
про
правонаступництво
для
спадкоємців (набувачів);
5)документи, що посвідчують особу потерпілої
Третьої
особи
(спадкоємця,
набувача),
підтверджують право володіння пошкодженим або
втраченим майном, законність її прав на
отримання страхового відшкодування;
6)заява про виплату страхового відшкодування;
7) документ, що засвідчує особу Вигодонабувача;
8)інші документи за обґрунтованою письмовою
вимогою Страховика, необхідні для прийняття
рішення щодо виплати або відмови у виплаті
страхового відшкодування, розрахунку розміру
страхового відшкодування.
2.5.3.5.При наявності заяви Страхувальника про
настання страхового випадку, документи, що
визначають обґрунтованість та розмір вимог про
компенсацію
шкоди
можуть
бути
надані
безпосередньо потерпілою Третьою особою.
2.5.4.При розгляді конкретних страхових випадків
Страховик
має
право
зменшити
перелік
документів, визначених у п.2.5. цього Договору,
або замінити частину з них.
2.6.Порядок і умови здійснення страхових
виплат
по
ризику
"ЦИВІЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ"
2.6.1.Виплата
страхового
відшкодування
здійснюється:

- потерпілій Третій особі (її спадкоємцю), або
- Страхувальнику (особі, допущеній до керування
ТЗ згідно даного Договору та винної в завданні
шкоди Третій особі), але лише в разі, якщо
останній (остання) відшкодував шкоду, завдану
Третій особі за рішенням суду, що набуло
чинності, або за умови, що таке відшкодування
було письмово погоджено зі Страховиком.
2.6.2. Страховик протягом 10-ти календарних
днів, з дня отримання Страховиком останнього із
всіх необхідних документів, зазначених у п.2.5.
цього Договору, приймає рішення про виплату
страхового відшкодування та складає страховий
акт.
Страхове
відшкодування
виплачується
протягом
10-ти
календарних
днів
після
підписання страхового акту.
2.6.3.За шкоду, заподіяну життю здоров’ю або
майну Третьої особи внаслідок страхового
випадку,
відповідальність
Страховика
обмежується розміром страхової суми.
2.6.4.Виплата
Страховиком
страхового
відшкодування
потерпілій
Третій
особі
(її
спадкоємцю) або Страхувальнику (або особі,
допущеній до керування ТЗ згідно даного
Договору) здійснюється таким чином:
2.6.4.1.У разі винесення рішення суду, що набуло
чинності
та
не
було
оскаржене,
щодо
відшкодування шкоди, завданої Третій особі – у
розмірі
позовних
вимог
Третьої
особи,
призначених до виплати таким рішенням, але не
більше розміру фактично завданих збитків, які
документально підтверджені, та не більше розміру
страхової суми, зазначеної в п.1.9. даного
Договору (з вирахуванням суми страхового
відшкодування,
виплаченого
(належного
до
виплати) Третій особі за Полісом ОСЦПВ);
2.6.4.2.У
випадку
добровільного
визнання
Страхувальником
(особою,
допущеною
до
керування ТЗ згідно даного Договору) з письмової
згоди Страховика претензії Третьої особи щодо
майнових збитків останніх – у розмірі фактично
завданих
збитків,
що
документально
підтверджені, але не більше страхової суми,
зазначеної
в
п.1.9.
даного
Договору
(з
вирахуванням суми страхового відшкодування,
виплаченого (належного до виплати) Третій особі
за Полісом ОСЦПВ);
2.6.4.3.У
разі
добровільного
визнання
Страхувальником
(особою,
допущеною
до
керування ТЗ згідно даного Договору) з письмової
згоди Страховика претензії щодо відшкодування
збитків, завданих життю та здоров’ю Третіх осіб –
у розмірі таких претензій (обґрунтованих та
підтверджених відповідними документами) за
мінусом
суми
страхового
відшкодування,
виплаченого (належного до виплати) Третій особі
за Полісом ОСЦПВ. При цьому сума виплати одній
Третій особі не може бути більшою максимального
страхового відшкодування, який визначається:
а) В разі загибелі або смерті Третьої особи
виплачується 100% від страхової суми (ліміту
відповідальності), обумовленої в Договорі.
б) В разі одержання Третьою особою травми, що
призвело до встановлення їй інвалідності,
виплачується
страхове
відшкодування
в
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залежності від групи інвалідності у наступних %
від страхової суми (ліміту відповідальності):
- I група інвалідності – 100% від страхової суми;
- II група інвалідності – 70% від страхової суми;
- III група інвалідності – 50% від страхової суми.
в) В разі тимчасової втрати Третьою особою
працездатності
виплата
страхового
відшкодування складає 0,3% від страхової суми
(ліміту
відповідальності)
за
кожний
день
непрацездатності, але не більше ніж 50% від
страхової суми (ліміту відповідальності).
г) В разі отримання травми Третьою особою, але
при цьому не була втрачена працездатність, то
виплата страхового відшкодування одноразово
складає
0,3%
від страхової
суми
(ліміту
відповідальності).
д) В разі смерті Третьої особи або встановлення їй
інвалідності
після
тимчасової
втрати
працездатності та отримання Третьою особою
виплати за п.п. 2.6.4.3.в) Договору, Третій особі
або Отримувачу (спадкоємцю) виплачується
різниця між виплатою,
передбаченою
п.п.
2.6.4.3.а) Договору чи п.п. 2.6.4.3.б) Договору, та
вже отриманою страховою виплатою.
е) Розмір заподіяних збитків майну Третіх осіб
визначається Страховиком на підставі одного з
наступних
документів:
акту
товарознавчого
дослідження про визначення суми збитків при
знищенні, пошкодженні майна Третіх осіб;
розрахунку
здійсненого,
безпосередньо
Страховиком
за
допомогою
програмного
комплексу Audatex (за умови згоди з ним Третьої
особи); кошторису по вартості відновлюваного
ремонту майна Третьої особи, за вирахуванням
коефіцієнту фізичного зносу такого майна.
2.6.5.Загальний
розмір
виплат
страхового
відшкодування
за
ризиком
"ЦИВІЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ"
за
цим
Договором
страхування, не може перевищувати розміру
страхової суми, зазначеної у п.1.10. цього
Договору. Якщо після здійснення страхової
виплати по страховому випадку із Застрахованою
особою з'явились підстави для виплати страхової
суми (її частки) за цим страховим випадком у
більшому розмірі, Страховик здійснює страхову
виплату за вирахуванням раніше здійснених
виплат за цим страховим випадком.
2.6.6.Виплата страхового відшкодування щодо
майнових збитків Третьої особи здійснюється з
вирахуванням франшизи, вказаної в п.п.1.13.1.14. цього Договору.
2.6.7.У разі, коли загальний розмір шкоди,
нанесений життю здоров’ю, та/або майну Третіх
осіб за одним страховим випадком перевищує
розмір страхової суми за ризиком "ЦИВІЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ", зазначеної у п.1.9. цього
Договору, то першочерговість і сума виплат
страхового
відшкодування
визначається
Страхувальником за згодою зі Страховиком,
відповідно до письмової заяви Страхувальника на
врегулювання
претензій
Третіх
осіб
(їх
спадкоємців, набувачів).
2.6.8.Якщо винуватцями ДТП є декілька осіб,
Страховик виплачує страхове відшкодування

пропорційно ступеню вини Страхувальника,
визначеної згідно чинного законодавства України.
2.6.9.До Страховика, що виплатив страхове
відшкодування, переходить (в межах понесених
витрат) право вимоги до особи винної в завданні
збитків Третій особі (за винятком Страхувальника
чи особи, допущеної до керування ТЗ згідно
даного Договору та винної за завдання шкоди
Третій особі).
2.6.10.Страхувальник, зобов’язаний повернути
Страховику
виплачену
суму
страхового
відшкодування, якщо протягом встановлених
чинним законодавством України строків позовної
давності виявиться така обставина, яка є
підставою для відмови у виплаті страхового
відшкодування.
2.6.11.Якщо на момент страхового випадку по
відношенню до об’єкта страхування в частині
відшкодування майнових збитків Третім особам
діяли
також
інші
договори
добровільного
страхування,
Страховик
виплачує
страхове
відшкодування в розмірі частки розрахованого
страхового
відшкодування
за
страховим
випадком, яка визначається як відношення
страхової суми, встановленої у п.1.10. цього
Договору, до сукупної страхової суми за всіма
укладеними
договорами
добровільного
страхування, за якими мають бути здійснені
виплати страхового відшкодування за цим
страховим випадком.
2.6.12.Рішення про відмову у виплаті страхової
суми (її частини) приймається Страховиком
протягом 10 календарних днів, після одержання
Страховиком
всіх
необхідних
документів,
зазначених
у
відповідних
пунктах
цього
Договору, та повідомляється Страхувальнику
(Третій
особі)
у
письмовій
формі
з
обґрунтуванням причин відмови.
2.7.Права
та
обов'язки
сторін.
Відповідальність
за
невиконання
або
неналежне виконання умов Договору
2.7.1.Страхувальник має право:
2.7.1.1.На одержання страхового відшкодування у
разі
настання
страхового
випадку
по
застрахованому ризику в межах страхових сум,
зазначених у Договорі страхування.
2.7.1.2.На внесення змін до списку осіб,
допущених до керування ТЗ за Договором
страхування
до
дати
настання
страхового
випадку. Для внесення таких змін Страхувальник
і Страховик підписують Додаткову угоду до цього
Договору, що стає його невід'ємною частиною. В
разі збільшення ступеню ризику, Страховик має
право вимагати від Страхувальника сплати
додаткової премії.
2.7.1.3.На
одержання
дубліката
Договору
страхування у випадку його втрати. Після видачі
дубліката
втрачений
Договір
страхування
вважається недійсним, страхові виплати по ньому
не здійснюються.
2.7.1.4.На дострокове припинення дії цього
Договору у встановлені п.2.4. цього Договору
строки.
2.7.2.Страхувальник зобов'язаний:
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2.7.2.1.Своєчасно
вносити
страхові
платежі
(страхову премію, внески) в розмірах та порядку,
визначених Договором страхування;
2.7.2.2.При укладанні Договору страхування
надати Страховику інформацію 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
та
положень
Договору
страхування протягом 3 (трьох) календарних днів
з дати такої зміни;
2.7.2.3.Повідомити Страховика про інші діючі
договори страхування щодо об'єкта страхування,
зазначеного в Розділі 1 цього Договору;
2.7.2.4.Вживати всіх можливих та залежних від
нього заходів щодо запобігання та зменшення
збитків, завданих внаслідок настання страхового
випадку;
2.7.2.5.Повідомити Страховика про настання
події, що має ознаки страхової, в строк,
передбачений
умовами
цього
Договору
страхування.
2.7.2.6.Протягом двох робочих днів письмово
повідомити Страховика про зняття ТЗ з обліку або
перереєстрацію ТЗ в органах національної поліції,
заміні реєстраційних документів, реєстраційних
(номерних) знаків для внесення змін у Договір
страхування.
2.7.2.7.Утримувати застрахований ТЗ у справному
стані,
вживати
заходів
безпеки
з
метою
запобігання заподіяння збитку ТЗ, життю і
здоров'ю Водія і пасажирів, дотримуватись вимог
ПДР, зазначених в цьому Договорі.
2.7.2.8.Безпосередньо після укладання Договору
страхування довести до відома Вигодонабувача й
осіб, допущених до керування ТЗ за Договором
страхування, вимоги цього Договору страхування
та Правил.
2.7.2.9.Виконувати в повному обсязі умови
Договору страхування. При цьому, порушення
умов Договору страхування Вигодонабувачем і
особами,
допущеними
до
керування
застрахованим ТЗ за Договором, розцінюється як
порушення
цього
Договору
самим
Страхувальником.
2.7.2.10.Повернути
Страховику
отримане
страхове відшкодування в повному обсязі або у
певній частці, якщо протягом передбачених
чинним законодавством України строків позовної
давності були виявлені обставини, що за чинним
законодавством або відповідно до цього Договору
страхування повністю або частково позбавляють
Страхувальника
(Вигодонабувача)
права
на
страхове відшкодування.
2.7.2.11.Протягом 2-х робочих днів повідомляти
Страховика про зміни в умовах експлуатації і
використання забезпеченого ТЗ, що виникли
протягом строку дії Договору страхування, та
повідомлених
Страховикові
при
укладанні
Договору, і інших подіях, які впливають на
збільшення ступеню страхового ризику, а саме:
- передача ТЗ в оренду, лізинг, заставу, прокат,
використання в якості таксі;
видача
довіреності
на
керування
або
використання застрахованого ТЗ особі, яка не

допущена до керування ТЗ за Договором
страхування;
- зміна власника застрахованого ТЗ.
2.7.2.12.без письмової згоди Страховика не
робити заяв та не брати на себе зобов'язань про
добровільне відшкодування збитку, не визнавати
повністю чи частково свою відповідальність й не
підписувати
будь-які
документи,
що
встановлюють розміри збитку за вимогами,
висунутими до нього у зв'язку з ДТП;
2.7.2.13. Забезпечити відповідність комплекту
резини
кліматичним
умовам,
в
яких
експлуатується ТЗ.
2.7.2.14.Ознайомитись з Правилами страхування.
2.7.3.Страховик має право:
2.7.3.1.Перевіряти
надану
Страхувальником
інформацію, а також виконання (дотримання)
умов Правил і цього Договору.
2.7.3.2.Вимагати внесення змін до умов Договору
страхування або сплати додаткової страхової
премії
відповідно
до
збільшення
ступеню
страхового ризику, якщо йому стало відомо або
він
був
повідомлений
Страхувальником
(Вигодонабувачем) про обставини, що призводять
до збільшення ступеню страхового ризику. Якщо
Страхувальник (Вигодонабувач) заперечує проти
внесення змін до Договору страхування або
доплати страхової премії, Страховик має право
відмовити у виплаті страхового відшкодування за
відповідними ризиками цього Договору відповідно
до
умов,
передбачених
Правилами
та
законодавством України.
2.7.3.3.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.
2.7.3.4.Вимагати
від
Страхувальника
(Вигодонабувача, Водія) інформацію, необхідну
для встановлення факту страхового випадку,
обставин та причин його виникнення.
2.7.3.5.Проводити
огляд
і
обстеження
пошкодженого забезпеченого ТЗ.
2.7.3.6.Відстрочити
виплату
страхового
відшкодування до з'ясування всіх обставин
страхового випадку (у т.ч. до одержання
письмових відповідей на запити Страховика,
спрямовані в компетентні органи; в разі
порушення
кримінальної
справи
проти
Страхувальника (Вигодонабувача) за наявності
ознак шахрайських дій щодо застрахованого ТЗ;
при наявності обґрунтованих сумнівів з приводу
достовірності
наданих
документів
або
відповідності обставин події ознакам страхового
випадку), а також якщо Страховик не має
можливості здійснити огляд пошкодженого майна
та/або провести власне розслідування причин та
обставин настання
події, що має ознаки
страхового випадку, на місці такої події, за
незалежних від нього причин та обставин
(наприклад, якщо на місці такої події існує
небезпека
для
життя
та/або
здоров'я
представників Страховика, тощо) - до припинення
таких причин та обставин, письмово повідомивши
про це Страхувальника.
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2.7.3.7.Достроково розірвати Договір страхування
в порядку, встановленому п.2.4. цього Договору
та/або чинним законодавством України.
2.7.3.8.Відмовити Страхувальникові у виплаті
страхового відшкодування або зменшити його
розмір у випадках, передбачених цим Договором,
Правилами та чинним законодавством України.
Зокрема,
підставою
для
відмови/зменшення
страхової виплати є:
а)вчинення
Страхувальником-громадянином
(Вигодонабувачем, Водієм) умисного злочину, що
призвів до страхового випадку;
б)подання Страхувальником свідомо неправдивих
відомостей про об'єкт страхування, інших даних,
вказаних в цьому договорі або про факт настання
страхового випадку;
в)отримання
Страхувальником
повного
відшкодування майнових збитків від третьої
особи;
г)несвоєчасне повідомлення Страхувальником про
настання страхового випадку без поважних на це
причин або створення Страховикові перешкод у
визначенні обставин, характеру та розміру
збитків;
д) керування ТЗ, вказаним в п. 1.4 цього
Договору, особою, яка:
- не має посвідчення на право керування
транспортним засобом відповідної категорії;
- не вказана в п. 1.6 цього Договору;
- не має законного права на керування ТЗ,
вказаним в п. 1.4. цього Договору (законне право
на керування застрахованим ТЗ повинно бути
підтверджене документами, вказаними в підпункті
3) пункту 2.5.2.3 цього Договору);
е) порушення Страхувальником умов цього
Договору та/або Правил;
є) якщо подія, яка призвела до збитків або збитки
підпадають
під
"Виключення
із
страхових
випадків і обмеження страхування" згідно розділу
2.1. цього Договору та інших положень цього
Договору.
2.7.4.Страховик зобов'язаний:
2.7.4.1.ознайомити Страхувальника з умовами
цього Договору та Правилами;
2.7.4.2.протягом двох робочих днів, як тільки
стане відомо про настання страхового випадку,
вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних
документів для своєчасної виплати страхового
відшкодування Страхувальнику;
2.7.4.3.у разі настання страхового випадку
здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачені цим Договором страхування строки;
2.7.4.4.тримати
в
таємниці
відомості
про
Страхувальника та його майновий стан за
винятком
випадків,
передбачених
чинним
законодавством України;
2.7.4.5.письмово
повідомити
Страхувальника
(Вигодонабувача) про невизнання події страховим
випадком або про ухвалення рішення зменшити
розмір
страхового
відшкодування
з
обґрунтуванням причин такого рішення.
2.7.5. За невиконання або неналежне виконання
умов
цього
Договору,
Сторони
несуть
відповідальність згідно чинного законодавства
України. За несвоєчасне здійснення виплати

страхового відшкодування Страховик сплачує
Страхувальнику пеню в розмірі 0,01% від суми
простроченої виплати страхового відшкодування
за кожний день прострочення, але не більше
подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період,
за який нарахована пеня.
2.8. ІНШІ УМОВИ
2.8.1.Страховик є юридичною особою, яка має
статус платника податку на прибуток за ставкою,
визначеною відповідно до п. 136.1. ст. 136
Податкового кодексу України, та податку на дохід
за ставкою, визначеною відповідно до п.п.
136.2.2. п. 136.2. ст. 136 Податкового кодексу
України. Страховик не являється платником
податку на додану вартість.
2.8.2. Цей Договір укладено в 2-х (двох)
примірниках українською мовою, кожен з яких
має однакову юридичну силу.
2.8.3. Усі питання, що не врегульовані цим
Договором, регулюються Правилами страхування
та діючим Законодавством України. У разі
виникнення розбіжностей між умовами цього
Договору та Правилами страхування, пріоритет
мають умови цього Договору.
2.8.4.
Сторони
несуть
відповідальність
за
невиконання або неналежне виконання умов
цього Договору відповідно до норм чинного
законодавства України.
2.8.5. Страхувальник підтверджує, що його
адреса, вказана в цьому Договорі, є придатна для
ділової переписки.
2.8.6. Підписанням цього Договору, відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 року № 2297-VI, Страхувальник
надає безвідкличну згоду щодо обробки його
персональних даних та персональних даних
Вигодонабувача Страховиком з метою здійснення
страхової діяльності, пов’язаної з нею фінансовогосподарської діяльності та ведення внутрішніх
баз даних Страховика. Дана обробка може також
здійснюватись будь-якими третіми особами, яким
Страховик надав таке право згідно з чинним
законодавством
України.
Страхувальник
посвідчує, що ознайомлений(а) зі своїми правами
як суб’єкта персональних даних, відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних»
від 01.06.2010 року № 2297-VI, а також
повідомлений про те, що з моменту укладення
цього Договору персональні дані Страхувальника
та Вигодонабувача, зазначені у ньому, включені
до бази персональних даних Страховика.
2.8.7. Своїм підписом Страхувальник підтверджує
факт отримання від Страховика до моменту
укладення цього Договору інформації відповідно
до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові
послуги
та
державне
регулювання
ринків
фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N
2664-III (із змінами і доповненнями) у повному
обсязі. Страхувальник підтверджує, що надана
йому
інформація
забезпечила
правильне
розуміння суті такої фінансової послуги без
нав'язування її придбання.
2.8.8. Страхувальник з Правилами та умовами
страхування ознайомлений та згоден.

ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ Ви повинні повідомити про факт настання з місця події за телефоном - (044) 298 10 54

