ДОГОВІР
добровільного страхування наземного транспорту «ДЛЯ СВОЇХ»
серії 214 -01 № __________________
Місце укладання

Дата укладання

СТРАХОВИК,
адреса Страховика

«___» _________________ 20_____р.

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»,

1.

Юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, тел.: 0-800-50-70-50, код ЄДРПОУ 20602681

в особі
який (-а) діє на підставі
Адреса підрозділу, телефон
п/р №
Код
банку

Реквізити

в
Код ЄДРПОУ

СТРАХУВАЛЬНИК
(Назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП)
в особі/ дата народження
який (-а) діє на підставі/Паспортні дані
Адреса, телефон
у подальшому разом іменуються як «Сторони», на підставі Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), зареєстрованих
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 07.05.2009 року за реєстраційним № 0690302, зі змінами та доповненнями (надаліПравила), ліцензії серії АЕ № 641957, виданої 25.06.2015 р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
уклали цей Договір добровільного страхування наземного транспорту «ДЛЯ СВОЇХ» (надалі - Договір) про наступне:
2.

_
ВИГОДОНАБУВАЧ:
Адреса, телефон
3.2.
Дата народження/Код ЄДРПОУ
4. Предметом Договору є
4.1.
володінням, користуванням і розпорядженням транспортним засобом (далі -ТЗ), вказаним в п. 5 цього Договору, який
майнові інтереси, що не
пройшов реєстрацію в компетентних органах, має індивідуальний (заводський) номер кузова (двигуна, шасі) і належить йому
суперечать закону,
на правах власності, повного господарського відання, оперативного управління або на інших законних підставах.
пов'язані з:
5.1.
Марка, модель
5.2.
Рік випуску
5.3.
Реєстраційний номер
5. Транспортний засіб:
5.4.
Об’єм двигуна
5.5.
Кузов №
5.6.
Місце реєстрації ТЗ
5.7.
За даним Договором страхується ТЗ в заводській комплектації, не підлягає страхуванню автомобільна телерадіо-апаратура, прилади, засоби проти
викрадення, позаштатне обладнання салонів, в тому числі світлове і сигнальне, та інші предмети, які встановлені на транспортному засобі додатково до
заводської комплектації.
6. Інформація про договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного транспорту:
3.

3.1.

Договір серії

номер

строк дії з
7.

Перелік страхових випадків:

/

/

2

0

/

по
8.

Страхова
сума, грн.

9.

Страховий
тариф, %

/
10.

2

0

Річний страховий
платіж, грн.

8.1. Пошкодження (знищення) ТЗ внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), а
саме: внаслідок зіткнення (контакту) ТЗ з іншим транспортним засобом-учасником ДТП,
100 000,00
що сталася за відсутності вини Страхувальника або Експлуатанта (водіїв
Страхувальника) та наявності вини іншого учасника ДТП, що встановлена у визначений
законодавством спосіб.
11. ДТП – дорожньо-транспортна пригода – подія, яка відбулася під час руху застрахованого або іншого ТЗ, внаслідок якої загинули або поранені
люди чи завдані матеріальні збитки.
12. Експлуатанти: всі особи, які експлуатують на законних підставах ТЗ (особи допущені до керування ТЗ, в тому числі водії Страхувальника).
13. Знос деталей при виплаті страхового відшкодування :
(зазначити «враховується» або «не враховується»)
____
14. Вартість матеріального збитку встановлюється згідно з (на вибір Страховика):
14.1. актом автотоварознавчого дослідження або калькуляції AUDATEX;
14.2. рахунку СТО, письмово погодженої із Страховиком;
14.3. розцінками гарантійної станції технічного обслуговування (при цьому використовується вартість нормо-годин такої СТО та інформація
про вартість матеріалів та замінних деталей у офіційного дилера).
15. Подія може бути визнана страховим випадком згідно з п. 8.1 Договору виключно, якщо вона сталася за участю двох (у тому числі застрахованого) або
більше транспортних засобів.
16. Загальний страховий платіж за Договором складає _______ грн. та підлягає сплаті на поточний рахунок Страховика в строк до __.__.20__ р.
17.
За даним Договором при розрахунку розміру страхового відшкодування не застосовується пропорційна відповідальність.
18. Пропорційна відповідальність – система відповідальності, яка полягає в наступному: якщо страхова сума становить певну частку дійсної вартості ТЗ на
дату настання страхового випадку, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховому випадку збитків.
19.

Строк дії Договору:

Договір набуває чинності з 00 годин 00 хвилин «___» ______20__р., але не раніше 00 годин 00 хвилин дня наступного за днем надходження на поточний
рахунок Страховика страхового платежу згідно з п.16 Договору.
19.2.
Договір припиняє дію о 24 годині 00 хвилин «___» ______20__р.
19.1.

Місце дії
Договору
20.

22.

територія України окрім: тимчасово окупованих територій та населених пунктів, на території

яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку
населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, визначених відповідно до чинного
законодавства.

21.

Безумовна франшиза не застосовується

Особливі умови страхування

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
СТРАХОВИК: Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»
СТРАХУВАЛЬНИК:
__________________________________________________
__________________________________________________________________________
(назва підрозділу)
__________________________________________________________________________
п/р №_________________________у ___________________________________________
__________________________________________________________________________
код банку _________________________ код ЄДРПОУ ___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(посада)
__________________________________________________________________________
___________________
________________________________________________
М.П.
(підпис)
(ПІБ)

23. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ
УМОВ ДОГОВОРУ
Страхувальник має право: ознайомитись з Правилами та умовами страхування, отримати страхову виплату в разі
настання страхового випадку відповідно до умов Договору, отримати дублікат Договору у випадку втрати оригіналу.
23.2.
Страхувальник зобов’язаний: своєчасно сплатити страховий платіж у розмірі та в порядку, визначеному
Договором; при укладанні Договору надати Страховику достовірну інформацію про всі відомі йому обставини, що мають
істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і надалі у письмовій формі інформувати його про будь-яку зміну
ступеня ризику протягом 5 робочих днів з дня такої зміни; при укладанні Договору та надалі протягом 5 робочих днів
повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо предмету цього Договору; при настанні події, яка має ознаки
страхового випадку, діяти згідно з умовами п.24 Договору та згідно з умовами Правил; ознайомитись та ознайомити, роз’яснити
Експлуатантам умови цього Договору, Правил, порядок дій у разі настання події, що має ознаки страхового випадку;
дотримуватися та забезпечити дотримання Експлуатантами умов та вимог цього Договору, Правил, Правил дорожнього руху,
відповідних правил експлуатації, правил охорони праці, збереження ТЗ та законодавства України; надати ТЗ представнику
Страховика на огляд та фотографування із складанням Акту огляду; на вимогу Страховика прийняти участь в проведенні
огляду, дослідженні місця настання події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок; надати Страховику
всі можливі для отримання Страхувальником згідно з законодавством України документи, які підтверджують законне право
вимоги Страхувальника (або іншої особи, що одержала страхове відшкодування) до осіб, відповідальних за заподіяну шкоду ТЗ,
та відомості для звернення з зворотною вимогою до винної особи в строк, що не перевищує 30 днів з дати виплати страхового
відшкодування; письмово узгодити із Страховиком вибір станції технічного обслуговування (СТО) та вартість ремонту ТЗ, а
також забезпечити належні умови для проведення огляду пошкодженого ТЗ представниками Страховика та/або експертних
установ; у разі виявлення під час проведення ремонтно-відновлюваних робіт прихованих пошкоджень, призупинити такі роботи
до огляду Страховиком виявлених прихованих пошкоджень ТЗ; після виплати страхового відшкодування та ремонту надати
відремонтований ТЗ для огляду представнику Страховика; негайно повідомити Страховика та повернути Страховику протягом
10 робочих днів суму страхового відшкодування, яку виплатив Страховик, та відшкодувати витрати Страховика, пов’язані з
таким відшкодуванням, якщо з’ясуються обставини, які відповідно до умов цього Договору та Правил або законодавства
України, є підставою повністю або частково позбавити прав на отримання страхового відшкодування; надати Страховику
відомості про будь-які грошові суми або майно, одержані Страхувальником від третіх осіб в рахунок відшкодування збитку за
страховим випадком; після проведення ремонту ТЗ – надати Акт виконаних робіт та оригінали розрахункових документів
(квитанції, фіскальні чеки, квитанції до прибуткових касових ордерів тощо), які підтверджують проведення відновлювального
ремонту ТЗ, факт сплати грошових коштів за такий ремонт; дотримуватись умов Правил, Договору та вчиняти інші дії та/або
утримуватись від вчинення дій, передбачених Правилами, Договором та/або законодавством України.
23.3.
Страховик має право: перевіряти надану Страхувальником інформацію та вимагати від Страхувальника повного
розкриття всіх фактів, які стосуються ТЗ, відстрочити страхову виплату або відмовити у страховій виплаті повністю або
частково, на умовах, передбачених Договором та/або Правилами та/або законодавством; при настанні події, що має ознаки
страхового випадку, робити запити про відомості, пов'язані із подією, що має ознаки страхового випадку, до правоохоронних
органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини події,
що має ознаки страхового випадку, та отримувати від них відповіді, а також самостійно здійснювати заходи з перевірки наданих
даних і документів, причин, факту і обставин настання події, що має ознаки страхового випадку, причин і наслідків її настання,
з'ясовувати причини та обставини події, що має ознаки страхового випадку, а також з’ясовувати дійсну вартість ТЗ, розмір
матеріального збитку, відновлювального ремонту ТЗ, вартість залишків пошкодженого застрахованого ТЗ; розраховувати
розмір страхового відшкодування згідно з умовами Договору; використовувати записи телефонних розмов (в тому числі служби
технічного асистансу) зі Страхувальником (Експлуатантами), для з'ясування причин, обставин та наслідків події, що має ознаки
страхового випадку; розраховувати (або ініціювати проведення розрахунку) вартість матеріального збитку та відновлювального
ремонту ТЗ із застосуванням програмного комплексу AUDATEX та використовувати в таких розрахунках вартість замінних
деталей з додаткових джерел інформації незалежно від строку їх поставки; при визначенні розміру вартості матеріального
збитку та відновлювального ремонту ТЗ на власний вибір керуватись актом автотоварознавчого дослідження, калькуляцією
AUDATEX або рахунками СТО; надати отримувачу страхового відшкодування відповідні деталі, виключивши їх вартість із
суми належного страхового відшкодування, крім випадків, якщо згідно з умовами цього Договору вартість матеріального
збитку встановлюється згідно з розцінками гарантійної станції технічного обслуговування; брати участь у реалізації залишків
ТЗ, пошкодженого, знищеного внаслідок страхового випадку, за яким здійснюється страхове відшкодування, інші права,
передбачені Правилами.
23.4.
Страховик зобов’язаний: ознайомити Страхувальника з Правилами та умовами страхування; 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; при настанні страхового випадку та за наявності законних підстав
здійснити страхову виплату у передбачений Договором строк; не розголошувати відомостей про Страхувальника та його
майнове становище, крім випадків, встановлених законом; у випадку прийняття рішення про відмову у страховій виплаті
письмово повідомити про це Страхувальника з обґрунтуванням причин відмови протягом 15(п’ятнадцяти) робочих днів з дати
прийняття такого рішення.
23.5.
Страховик і Страхувальник мають також всі права та обов’язки, визначені в інших розділах Договору, Правилах та
законодавстві.
23.6.
За невиконання або неналежне виконання обов’язків за Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену
законодавством України. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати
Страхувальнику пені в розмірі 0,001% від простроченої суми за кожен день прострочення здійснення страхової виплати.
24. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА/ЕКСПЛУАТАНТА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
24.1.
У разі настання події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Експлуатант) зобов’язаний:
24.1.1. З місця настання події негайно, але не пізніше 60 хв. з моменту настання події, що має ознаки страхового випадку,
повідомити про таку подію диспетчерську службу технічного асистансу Страховика (тел: 0-800-50-70-50) та звернутися за
допомогою, відповідно до характеру події та виконувати всі рекомендації;
24.1.2. Вжити заходів щодо рятування та збереження ТЗ, запобігання та зменшення збитків та/або щодо усунення причин та
мінімізації наслідків випадку;
24.1.3. Виконувати вимоги чинних Правил дорожнього руху (ПДР), умов цього Договору, Правил та рекомендацій
диспетчерської служби технічного асистансу Страховика;
24.1.4. Негайно повідомити державні компетентні органи, що згідно з законодавством уповноважені реєструвати, розслідувати
обставини та причини ДТП (патрульна поліція тощо), за винятком випадків настання ДТП, щодо якої учасники ДТП дійшли
згоди, що Страхувальник (Експлуатант) не є винуватцем цієї ДТП та не має постраждалих осіб, та зафіксували обставини ДТП
належно складеним Європротоколом. За таким страховим випадком сума страхового відшкодування не може перевищувати 50
000,00 грн.(п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.);
24.1.5. На вимогу представника Страховика чи служби технічного асистансу Страховика пройти медичне освідування/огляд на
предмет вживання алкогольних, наркотичних, психоактивних речовин або препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
24.1.6. Вжити всіх можливих заходів для встановлення третіх осіб та інформації про них, які можуть бути визнані винними у
заподіянні шкоди ТЗ, або свідків події, та в подальшому передати всю вищезазначену інформацію, а також, при наявності,
відео- та/або фотозйомку події чи місця ДТП Страховику;
24.1.7. Письмово повідомити Страховика шляхом подання Заяви-повідомлення про настання події, що має ознаки страхового
випадку (надалі - Заява-повідомлення), протягом 2 (двох) робочих днів з дня її настання із зазначенням причин, обставин,
характеру події і розміру збитків.
24.1.8. Одержати у компетентних органів документи, які підтверджують факт, причини, обставини та наслідки настання події,
що має ознаки страхового випадку, та надати їх Страховику.
24.1.9. Надати Страховику або його представнику для огляду пошкоджений ТЗ до початку ремонту,
24.1.10. Без письмової згоди Страховика не здійснювати ремонт ТЗ крім робіт, необхідних для його транспортування, та лише за
допомогою спеціально обладнаного транспортного засобу, який використовується для переміщення ТЗ (евакуатор).
24.1.11. У разі виявлення під час проведення ремонтно-відновлюваних робіт прихованих пошкоджень, призупинити такі роботи
до огляду виявлених прихованих пошкоджень та ТЗ Страховиком. Ненадання можливості Страховикові огляду прихованих
пошкоджень ТЗ є підставою для відмови в оплаті вартості відновлення таких пошкоджень.
24.1.12. Негайно, але не пізніше 2(двох) робочих днів з дня, коли Страхувальнику стало відомо, письмово повідомити
Страховика, незалежно від подання повідомлення про настання події, що має ознаки страхового випадку, що компетентними
органами стосовно події відкрито кримінальне провадження, порушено провадження у справі про адміністративні
правопорушення.
24.2.
Обов’язки Страхувальника, вказані в п.24.1 та п.23.2 Договору, за виключенням обов’язку щодо сплати страхового
платежу , розповсюджуються на Експлуатантів ТЗ (в т.ч. водіїв Страхувальника). Порушення Експлуатантами цих вимог
призводить до тих самих наслідків, що і невиконання їх Страхувальником.
25. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ
25.1.
Рішення про здійснення страхової виплати або відмову у здійсненні страхової виплати приймається Страховиком
протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня одержання наступних документів:
25.1.1. Письмового повідомлення про настання події, яка має ознаки страхового випадку;
25.1.2. Письмової заяви на здійснення страхової виплати;
25.1.3. Копії Договору (з обов’язковим пред’явленням оригіналу);
25.1.4. Документів для ідентифікації особи одержувача страхового відшкодування та інших згідно з вимогами діючого
законодавства;
25.1.5. Платіжного документу, що підтверджує факт сплати страхового платежу;
25.1.6. Документів компетентних органів (органів Міністерства внутрішніх справ України, патрульної поліції тощо), що
підтверджують факт, причини і обставини, наслідки настання події, що має ознаки страхового випадку, відповідно до характеру
події;
25.1.7. Копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, довідку органу досудового розслідування; документи, якими
повідомляється про дії, які вчиняються по даному провадженню; копії постанови (вироку) суду про притягнення осіб, що
вчинили правопорушення (злочин) щодо ТЗ, до адміністративної (кримінальної) відповідальності;
25.1.8. Копію реєстраційного документу на ТЗ (свідоцтво про реєстрацію, тимчасове реєстраційне свідоцтво);
25.1.9. Якщо Страхувальник або Вигодонабувач не є власником ТЗ - оригінал належним чином оформленої довіреності або
іншого документу, що встановлює право на отримання вказаними особами страхового відшкодування;
25.1.10. На письмову вимогу Страховика: довідку СТО (іншої компетентної організації) щодо технічного стану ТЗ, його окремих
вузлів, агрегатів та обладнання;
25.1.11. Посвідчення водія особи, що перебувала за кермом ТЗ;
25.1.12. Протокол медичного освідування/огляду на предмет вживання алкогольних, наркотичних, психоактивних речовин або
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, у разі направлення Страхувальника (Експлуатанта) на медичне
освідування/огляд представниками Страховика або технічного асистансу Страховика або співробітниками державних
компетентних органів, що згідно з законодавством уповноважені реєструвати, розслідувати обставини та причини ДТП
(патрульна поліція тощо) ;
25.1.13. Постанови суду про притягнення іншого учасника ДТП ніж Страхувальник або Експлуатант до адміністративної або
кримінальної відповідальності; копії матеріалів справи про адміністративне правопорушення за фактом заявленої події; рішення
суду про визнання винним у ДТП іншого учасника ДТП, яка сталася за участю ТЗ;
25.1.14. Якщо учасники зафіксували обставини ДТП належно складеним Європротоколом:
- належним чином складений Європротокол;
- інформацію про договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів кожного із учасників ДТП (серія та номер договору, дата укладення, дата припинення дії, найменування страхової
компанії, з якою укладено договір страхування);
25.1.15. Якщо факт настання ДТП був зафіксований працівниками державних компетентних органів, що згідно з законодавством
уповноважені реєструвати, розслідувати обставини та причини ДТП (патрульна поліція тощо):
- первинну довідку про ДТП, видану на місці події;
- розширену довідку про ДТП із зазначенням повного імені (назви) власника (користувача) ТЗ та його реквізитів, місця та часу
настання ДТП, причин заподіяння шкоди, переліку пошкоджень, завданих ТЗ, інформації про інших учасників ДТП, інформації
про найменування страхової компанії, серію та номер договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів учасників, інформації про особу, на яку було складено адміністративний протокол, та
в який суд такий адміністративний протокол було передано для розгляду;
ПРИМІТКА. Пошкодження ТЗ обов’язково повинні бути зафіксовані державними компетентними органами, що згідно з
законодавством уповноважені реєструвати, розслідувати обставини та причини ДТП (патрульна поліція тощо), при їх
первинному огляді на місці настання події та відображені, як в первинній, так і в розширеній довідці про ДТП;
25.1.16. Інших документів, відомостей, пояснень, які дають змогу з’ясувати факт, причини, характер та/або обставини настання
події, що має ознаки страхового випадку, та/або розмір збитків.
25.2.
Страховик приймає до розгляду тільки оригінали документів, зазначених в п. 25.1 Договору, або належним чином
завірені їх копії. Обов’язок щодо надання Страховику документів, зазначених в п. 25.1 Договору, покладається на
Страхувальника.
25.3.
Страховик складає страховий акт та здійснює страхову виплату протягом 15 (п‘ятнадцяти) робочих днів з дня прийняття
рішення про здійснення страхової виплати. Днем здійснення страхової виплати є день списання грошових коштів з рахунку
Страховика.
25.4.
Для розрахунку розміру збитків застосовується середня по регіону, в якому зареєстровано ТЗ, вартість нормо-години на
роботи на відновлення та вартість замінних деталей у офіційного постачальника. Ця умова не застосовується, якщо вартість
матеріального збитку згідно з умовами Договору встановлюється за розцінками гарантійної станції технічного обслуговування.
ПРИМІТКА. Сума податку на додану вартість включається до суми матеріального збитку, який є основою для визначення суми
страхового відшкодування, і підлягає виплаті лише після підтвердження факту її сплати або в разі направлення суми страхового
відшкодування безпосередньо на рахунок СТО, яка проводить ремонт ТЗ і є платником податку на додану вартість.
25.5.
В разі повної конструктивної загибелі ТЗ: ТЗ вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим
чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з аварійним
сертифікатом (рапортом), звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним аварійним комісаром, оцінювачем, експертом
та/або працівником Страховика, витрати на відновлювальний ремонт ТЗ перевищують вартість ТЗ до дорожньо-транспортної
пригоди. Якщо транспортний засіб вважається знищеним, його власнику відшкодовується різниця між вартістю транспортного
засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди. Вартість ТЗ після дорожньо-транспортної пригоди визначається
страховиком шляхом вивчення попиту та пропозицій на ринку щодо такого транспортного засобу.
25.6.
Розмір страхового відшкодування за пошкоджений ТЗ визначається, виходячи з розрахованого обсягу матеріального
збитку з урахуванням:
а) вартості усунення пошкоджень, наявних на момент страхування;
б) штрафних санкцій за невиконання вимог цього Договору, Правил та Програм страхування;
в) фізичного зносу ТЗ на момент настання страхового випадку (якщо інше прямо не зазначено у п.13 Договору);
23.1.

г) розміру франшизи, обумовленої цим Договором;

ґ) зменшення розміру страхового відшкодування (в порядку та на умовах, визначених цим Договором);
д) суми, що відшкодована Страхувальнику особою, винною у заподіянні збитків, або особою, яка їх відшкодовує замість
винуватця;
е) розміру збитків, відшкодованих Страхувальнику іншим Страховиком за тією ж самою подією (випадком);
є)вартості залишків ТЗ (при повній конструктивній загибелі ТЗ);
25.7.
До страхового відшкодування не включається вартість:
а) витрат на ремонт, фарбування або заміну деталі (вузла, агрегату), якщо на момент настання події, що має ознаки
страхового випадку, на цій деталі (вузлі, агрегаті) вже були пошкодження та вона підлягала ремонту та/або заміні відповідно
до нормативних вимог заводу виробника ТЗ;
б) ремонтних робіт, не пов’язаних з усуненням пошкоджень ТЗ, що виникли внаслідок страхового випадку, а також
використаних при цьому запчастин і матеріалів;
в) заміни (ремонту) деталей (вузлів, агрегатів), пошкодження яких не спричинено страховим випадком;
г) технічного обслуговування, обов’язкового технічного контролю та гарантійного ремонту ТЗ;
ґ) робіт, пов’язаних з переобладнанням ТЗ;
д) комплектних агрегатів і вузлів та робіт з їх заміни, якщо заміні чи ремонту підлягають окремі їх деталі;
е) фарбування непошкоджених елементів кузову;
є) втрати товарної вартості ТЗ.
25.8.
Страхова виплата при пошкодженні ТЗ за цим Договором не може перевищувати розміру страхової суми,
встановленої для ТЗ. Сукупна сума всіх страхових відшкодувань за Договором не може перевищувати страхової суми за
Договором. Страхувальник, що одержав від особи, винної у настанні страхового випадку, повне відшкодування збитків,
втрачає право на одержання страхового відшкодування від Страховика. У випадку, якщо збитки відшкодовані частково,
страхове відшкодування виплачується Страховиком з вирахуванням суми, одержаної Страхувальником від особи, що
завдала збитки.
25.9.
При настанні страхового випадку, вказаного в п.8.4 Договору страхове відшкодування визначається, виходячи з
розміру прямих збитків, яких зазнала потерпіла особа, але в межах страхової суми згідно з Договором.
25.10. У разі виникнення спорів між Сторонами щодо кваліфікації події як страхового випадку, її причин, характеру,
обставин та/або розміру збитку, який підлягає відшкодуванню у зв’язку з настанням страхового випадку, та/або виникнення
сумнівів у Страховика щодо достовірності інформації, зазначеній в документах, або подані документи не дають змоги
повністю з’ясувати причини і обставини події, що має ознаки страхового випадку, або якщо обсяг і характер пошкоджень ТЗ
або не відповідають причинам і обставинам події, що має ознаки страхового випадку, або у зв’язку з подією відкрито
кримінальне провадження прийняття Страховиком рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування
може бути відстрочено.
25.11. Кожна із сторін Договору може ініціювати проведення незалежної експертизи. Така експертиза проводиться за
рахунок сторони, що ініціювала її проведення.
25.12. Після виплати страхового відшкодування за Договором до Страховика переходять права Страхувальника на
отримання страхового відшкодування за договором обов’язкового страхування власників наземних транспортних засобів, за
яким був забезпечений транспортний засіб, що спричинив ДТП, та/або права вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що
одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки.
26. ПРИЧИНИ ВIДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВАННЯ
26.1.
Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є:
26.1.1. Навмисні дії Страхувальника, Експлуатанта, особи на користь якої укладено Договір, осіб, що діяли за їх дорученням
(усним чи письмовим), 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
ТЗ, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій вищезазначених осіб встановлюється відповідно до
законодавства України;
26.1.2. Вчинення Страхувальником, Експлуатантом, особою, на користь якої укладено Договір, або особами, що діяли за їх
дорученням (усним чи письмовим), особою, яка користується ТЗ, або іншою особою, на користь якої укладено Договір,
умисного злочину та/або протиправних дій, що призвело до страхового випадку;
26.1.3. Подання Страхувальником, Експлуатантом або особою, на користь якої укладено цей Договір, свідомо неправдивих
відомостей про предмет Договору або про факт, причини, обставини або наслідки настання страхового випадку, в тому числі
і відомостей, зазначених, наданих при укладанні Договору та/або в заяві на здійснення страхової виплати;
26.1.4. Отримання Страхувальником, Експлуатантом повного відшкодування збитків, завданих при пошкодженні, знищенні,
ТЗ, від третьої особи;
26.1.5. Несвоєчасного повідомлення Страховика та/або компетентні органи про настання страхового випадку без поважних
причин;
26.1.6. Створення Страховикові перешкод у визначенні факту, причин, обставин, характеру страхового випадку та/або
розміру збитків, перешкод у визначенні факту, причин, обставин, характеру події, що має ознаки страхового випадку;
26.1.7. Відсутність необхідних документів та/або відомостей, які підтверджують факт, причини, обставини та/або характер
настання страхового випадку та розмір збитку;
26.1.8. Невиконання Страхувальником заходів щодо запобігання або зменшення збитків, щодо рятування чи збереження ТЗ
після настання страхового випадку, що призвело до втрати ТЗ або його додаткового пошкодження;
26.1.9. Невідповідність обсягу і характеру наслідків події причинам і обставинам заявленої події;
26.1.10. Випадки, зазначені в п.26.2, п.26.2.6, п. 27 Договору, та випадки, передбачені Правилами;
26.1.11. Невиконання чи неналежне виконання Страхувальником, Експлуатантом обов’язків згідно з умовами Договору,
Правилами, а також невиконання чи неналежне виконання умов Договору, Правил, вимог законодавства;
26.1.12. Інші підстави, передбачені законом, Правилами.
26.2.
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в наступних випадках:
26.2.1. якщо Страхувальник чи Експлуатант самовільно залишив місце події чи ухилився (відмовився) від проведення в
установленому порядку перевірки на перебування в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння,
знаходження під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
26.2.2. якщо Страхувальник чи Експлуатант після настання події, що має ознаки страхового випадку, спожив (спожили) або
вжив (вжили) без призначення лікаря алкогольні, наркотичні, інші речовини, що викликають стан сп’яніння, чи лікарські
препарати, що знижують увагу та швидкість реакції, до відповідної перевірки;
26.2.3. якщо обсяг і характер пошкодження ТЗ не відповідають причинам і обставинам заявленої події;
26.2.4. якщо Страхувальник здійснив ремонт пошкодженого ТЗ на підприємстві автосервісу, що не було узгоджено зі
Страховиком, або здійснив його ремонт до огляду Страховиком (в межах збитків, пов’язаних зі пошкодженням, знищенням
ТЗ);
26.2.5. якщо Страхувальник або особа, яка керувала ТЗ на умовах, визначених цим Договором, порушила вимоги ПДР щодо
зупинки та/або стоянки ТЗ;
26.2.6. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником однієї чи кількох вимог, зазначених в п.24.1 Договору, є
підставою для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати. Страховик також має право відмовити у виплаті
страхового відшкодування: в розмірі 50% від суми страхового відшкодування в разі, якщо Страхувальник або Експлуатант
повідомили про страховий випадок диспетчерську службу технічного асистансу Страховика не з місця пригоди або з
простроченням строку, встановленого в п. 24.1.1 цього Договору, в межах строку, встановленого Договором для письмового
повідомлення Страховика; в повному обсязі, якщо Страхувальник або Експлуатант не повідомили диспетчерську службу
технічного асистансу Страховика про подію, що має ознаки страхового випадку; в повному обсязі, якщо Страхувальник або
Експлуатант не повідомили в письмовій формі Страховика протягом 2 (двох) робочих днів з дня настання події.
27. ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
27.1.
Страховик не несе зобов’язань щодо виплати страхового відшкодування: за збитки спричинені подією, яка настала
внаслідок причин та обставин, що виникли до початку дії Договору, але були виявлені тільки після укладання Договору. Не
визнаються страховими випадками події, які не обумовлені як страховий випадок в Договорі та/або в Правилах, та/або які
мали місце до початку дії Договору чи після його закінчення, та/або які відбулися поза вказаним в Договорі місцем його дії;
за збиток, який спричинений подією, причинами, обставинами, що визначені у Правилах як виключення та обмеження
страхування.
27.2.
Не визнаються страховими випадками та виплата страхового відшкодування не здійснюється за
подіями/шкодою/збитками, що прямо або опосередковано пов’язані з/є наслідком:
27.2.1. Будь-яких військових дій, а також маневрів або інших військових заходів; вторгнення, дій іноземних держав (при
оголошенні війни або без оголошення війни), воєнних/збройних конфліктів, дії незаконних збройних формувань,
повалення/захоплення влади або спроби таких дій, мародерства, агресії іншої держави або заходів щодо її подолання,
вторгнення військ іншої держави або несанкціонованого перетину кордону військами іншої держави, або будь-яких інших
дій за політичними, економічними, соціальними мотивами;
27.2.2. Дії знарядь війни, зброї, а також покинутих знарядь війни (зброї, боєприпасів тощо);
27.2.3. Дій незаконних збройних, воєнізованих формувань, диверсії, найманства, посягання на територіальну цілісність,
диверсій
27.2.4. Громадянської війни, громадських заворушень, терористичних актів, терористичної або антитерористичної діяльності,
вуличних заворушень усякого роду, масових заворушень або страйків, заколотів, локаутів, повстань, революцій, узурпації
влади, цивільних безладь, військового, воєнного або надзвичайного стану; страйків, державних переворотів, актів тероризму,
військової диктатури;
27.2.5. Вилучення, примусового вилучення, мобілізації, реквізиції, арешту, конфіскації, націоналізації або знищення
застрахованого ТЗ/ДО за розпорядженням або рішенням органів державної влади, та інших подібних заходів політичного
характеру, які здійснюються згідно розпорядження військової чи цивільної влади та політичних організацій в країні
Страхувальника або за розпорядженням існуючого де-юре та де-факто уряду чи будь-якого органу влади або за вимогою
представників військової чи цивільної влади;
27.2.6. Прямим чи непрямим впливом атомного вибуху, радіації чи радіоактивного ураження, пов’язаних з будь-яким
застосуванням атомної енергії і використанням радіоактивних матеріалів, ядерним інцидентом, впливом радіоактивного,
іонізуючого випромінювання, в тому числі того, що виділяється радіоактивними речовинами альфа-, бета- чи гамавипромінюванням, випромінювання нейтронів та такого, що надходить від прискорювачів заряджених часток оптичних
(лазери), мікрохвильових (мазери) чи аналогічних квантових генераторів
27.2.7. Участю в спортивних змаганнях, тест-драйвах, використання ТЗ для навчальної їзди, в якості таксі; здійснення будьяких спеціальних програм випробувань якостей ТЗ, надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів та/або вантажу на
замовлення.
27.3.
Згідно з цими Договором до страхових випадків не відносяться події, що сталися внаслідок:
27.3.1. користування ТЗ у несправному технічному стані (визначення технічного стану ТЗ проводиться згідно з чинним
законодавством), в тому числі, але не обмежуючись, їзда на зношених шинах та/або застосування деталей, якість яких не
відповідає вимогам заводу-виробника;
27.3.2. управління ТЗ Страхувальником (Експлуатантом) в будь-якій формі сп’яніння (алкогольного, наркотичного чи
токсичного сп’яніння), під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; у хворобливому стані
або стані стомлення; без наявності належного (діючого) посвідчення на право керування ТЗ відповідної категорії; без
реєстраційного документу на ТЗ; маршрутними транспортними засобами – поза схемою маршруту та розкладу руху; ТЗ, що
здійснюють перевезення великогабаритних та великовагових вантажів – без належним чином оформленого дозволу на рух;
ТЗ, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів – без технічних умов перевезення, свідоцтва про допуск водія і допуск
ТЗ до перевезення небезпечного вантажу та дозволу на дорожнє перевезення;
27.4.
Не є страховими випадками за умовами цього Договору пошкодження або знищення ТЗ: внаслідок перевезення ТЗ
на платформі, в кузові, в контейнері, автомобільним, залізничним, водним чи авіаційним транспортом тощо; під час
його завантаження чи розвантаження; у випадку використання його Страхувальником або Експлуатантом як
знаряддя злочину, що підтверджено довідкою органів внутрішніх справ; при порушенні Страхувальником або
Експлуатантом встановлених правил перевезення пасажирів та перевезення чи буксирування будь-якого вантажу,
вага якого перевищує норму, призначену для цього ТЗ; внаслідок порушення правил безпеки при ремонті та
обслуговуванні, порушення Страхувальником або Експлуатантом правил технічної експлуатації, вимог ПДР щодо
технічного стану і обладнання ТЗ та порушення обов’язків Страхувальника як водія при настанні ДТП; через
технічний брак деталей ТЗ, матеріальні збитки від якого повинні відшкодовуватися за гарантійними зобов’язаннями
підприємства-виробника чи торговельної організації; внаслідок порушення правил пожежної безпеки, перевезення та
зберігання вогненебезпечних, вибухонебезпечних речовин та предметів, що легко займаються.
27.5.
Всі перелічені в п. 27 Договору умови є підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування.
28. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДIЇ ДОГОВОРУ. IНШІ УМОВИ
28.1.
Дія Договору припиняється та Договір втрачає чинність за згодою Сторін, а також у випадках, передбачених статтею
28 Закону України «Про страхування». Порядок дострокового припинення дії Договору та розрахунків між Сторонами
визначається статтею 28 Закону України «Про страхування». Нормативні витрати на ведення справи - 65 %.
28.2.
Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. Під час
дії Договору Сторони мають право вносити в нього зміни та доповнення за взаємною згодою шляхом укладання додаткового
договору до Договору.
28.3.
Спори, що виникають між Сторонами по Договору вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості достягти
взаємної згоди, вирішуються в суді за місцем знаходження юридичної особи Страховика. У всьому іншому, що не
передбачене Договором, Сторони керуються Правилами, законодавством України.
28.4.
Підписанням даного Договору Страхувальник підтверджує, що:
28.4.1. Інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг», Страхувальнику надана;
28.4.2. Надає Страховику згоду на обробку персональних даних;
28.4.3. Надає згоду на отримання від Страховика розсилки електронних та інших повідомлень з питань страхування, в т. ч.
sms, Viber – повідомлень;
28.4.4. Страхувальник з Правилами, умовами страхування, умовами Договору ознайомлений та згоден, оригінал Договору
отримав.
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