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1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ 

1.1. Основні терміни, що використовуються в Правилах добровільного страхування наземного 

транспорту (крім залізничного) (нова редакція), вживаються у наступному значенні: 

 

Страхувальник юридична або дієздатна фізична особа, у тому числі 

фізична особа – підприємець, яка уклала зі 

Страховиком Договір страхування відповідно до цих 

Правил страхування. 

Страховик Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«УЛЬТРА»», створене згідно з Законом України «Про 

господарські товариства» з урахуванням умов, 

передбачених Законом України «Про страхування», а 

також одержало у встановленому порядку ліцензію на 

провадження страхової діяльності. 

Правила страхування Правила добровільного страхування наземного 

транспорту (крім залізничного) (нова редакція), 

документ, який розроблено Страховиком для даного 

виду страхування й зареєстровано в Уповноваженому 

органі. 

Договір страхування угода між Страховиком і Страхувальником, який є 

власником ТЗ або користується ним на законних 

підставах, згідно з якою Страховик бере на себе 

зобов’язання в разі настання страхового випадку 

здійснити страхову виплату (виплату страхового 

відшкодування), а Страхувальник зобов’язується 

сплачувати страхові платежі у визначені терміни та 

виконувати інші умови Договору страхування. 

Договір страхування укладається у письмовій формі 

або електронній формі із використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем. 

Недотримання однієї з передбачених форм є 

підставою для визнання Договору страхування 

недійсним. 

Страхова сума грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до 

умов Договору страхування зобов’язаний здійснити 

страхову виплату при настанні страхового випадку. 

Ліміт відповідальності 

 

граничний розмір страхового відшкодування 

(страхової виплати) в межах страхової суми, який за 

згодою Сторін може встановлюватись при укладанні 

Договору страхування.  

Страхове відшкодування  страхова виплата, яка здійснюється страховиком у 

межах страхової суми за Договором страхування при 

настанні страхового випадку. 

Страхове відшкодування не може перевищувати 

розміру прямого збитку, якого зазнав Страхувальник. 
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Страховий випадок подія, передбачена Договором страхування, яка 

відбулася, і з настанням якої, виникає обов'язок  

страховика за встановлену Договором страхування 

плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову 

премію) здійснити виплату страхового відшкодування 

відповідно до умов Договору страхування шляхом 

відшкодування Страхувальнику або іншій особі, 

визначеній Страхувальником у Договорі страхування 

(Вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв'язку з 

пошкодженням, знищенням або втратою 

застрахованого наземного транспортного засобу, у 

тому числі причепа до нього, та всіх видів 

транспортних засобів спеціального призначення, а 

також, якщо це передбачено Договором страхування, 

додаткового обладнання до них 

Страховий захист зобов’язання Страховика, визначені Договором 

страхування, щодо відшкодування збитку, 

заподіяного внаслідок настання страхового випадку, 

який стався в обумовлений Договором страхування 

відрізок часу на території, визначеній Договором 

страхування із застрахованим наземним транспортним 

засобом. 

Страховий платіж (страховий внесок, 

страхова премія) 

плата за страхування, яку Страхувальник 

зобов’язаний внести Страховику відповідно до умов 

Договору страхування.  

Страховий ризик певна подія, на випадок якої проводиться страхування 

і яка має ознаки ймовірності та випадковості 

настання. 

Ступінь страхового ризику обставини, що впливають на ймовірність настання 

страхового випадку в тому числі, але не обмежуючись: 

передача застрахованого ТЗ в найм (оренду), прокат чи 

в заставу; передача права власності на застрахований 

ТЗ іншій особі; передача іншій особі права 

розпорядження застрахованим ТЗ від імені власника (в 

тому числі права укладати Договори купівлі-продажу); 

зміна режиму використання застрахованого ТЗ; зміни в 

реєстраційних документах на застрахований ТЗ, або їх 

втрата, викрадення, передача третім особам, крім осіб, 

допущених до керування (водіїв) відповідно до умов 

Договору страхування; зміни в комплектності ключів 

від застрахованого ТЗ (втрата, викрадення хоча б 

одного з них або виготовлення дублікату), втрата або 

виготовлення додаткових карток активних і пасивних 

активаторів всіх електронних та електронно-

механічних засобів (пристроїв) проти викрадення, 

ключів від механічних пристроїв проти викрадення та 

пультів управління охоронною сигналізацією, що 

застосовуються на застрахованому ТЗ, які повинні бути 

належним чином сертифіковані та знаходитись у 

справному стані; встановлення на застрахованому ТЗ 

або зняття з застрахованого ТЗ додаткових 

протиугонних систем, систем автоматичного запуску 

двигуна, систем дистанційного відкриття дверей тощо; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-10?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD#w15
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припинення абонентського обслуговування 

застрахованого ТЗ системою безпеки зі супутниковою 

локалізацією “GPS” або їх аналогів (визначає 

місцезнаходження застрахованого ТЗ за допомогою 

супутникової системи навігації), якщо при укладанні 

Договору, Страхувальником була заявлена наявність 

цього пристрою; зміна кузова, двигуна або шасі 

застрахованого ТЗ та/або встановлення додаткового 

обладнання; зміна осіб, допущених до керування 

застрахованим ТЗ (водіїв), якщо в Договорі 

страхування визначений перелік таких осіб; зміна умов 

зберігання застрахованого ТЗ, якщо Договором 

страхування встановленні обмеження щодо умов 

зберігання. 

Страховий тариф ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 

визначений період страхування відповідно до умов 

Договору страхування. 

1.2. Спеціальні терміни, що використовуються в Правилах добровільного страхування 

наземного транспорту (крім залізничного), вживаються у наступному значенні: 

 

Спеціалізована служба Страховика 

(Асистанс) 

юридична або фізична особа, з якою Страховик має 

Договірні стосунки щодо обслуговування Договорів 

страхування в частині організації послуг з надання 

консультаційної та організаційної підтримки 

Страхувальників, допомоги з організації та  визначення 

причин, обставин та наслідків випадку, розміру завданих 

збитків та розрахунку суми страхового відшкодування, 

Асистуюча компанія організовує та оплачує послуги від 

імені, за дорученням та за рахунок Страховика. 

Компетентні органи Державні органи, до компетенції яких належить 

ліквідація наслідків Страхових випадків, встановлення 

причин та обставин настання Страхових випадків, оцінка 

їх наслідків, а також надання офіційних роз’яснень щодо 

питань, що стосуються обставин настання страхового 

випадку. Особи, що мають відповідні повноваження та 

компетенції, до яких може звертатися Страховик або 

Страхувальник для вирішення суперечок та інших 

питань, що стосуються Договору.  

- Компетентними органами вважаються: органи 

внутрішніх справ, пожежної охорони, аварійні служби, 

медичні установи та інші органи, які наділені 

відповідними повноваженнями. 

«Повідомлення про ДТП 

встановленого зразка» 

(«Європротокол») 

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яке 

складається спільно учасниками ДТП за участю лише 

забезпечених транспортних засобів за Договорами 

обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних 

засобів, за умови відсутності травмованих (загиблих) 

людей, а також за згодою водіїв цих транспортних 

засобів  щодо обставин її скоєння, за відсутності у них 

ознак алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння 

чи перебування під впливом лікарських препаратів, що 

знижують увагу та швидкість реакції. 
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Знищення ТЗ (конструктивна 

загибель ТЗ) 

фактичне знищення, що унеможливлює відновлення ТЗ, 

а також конструктивна загибель ТЗ - стан ТЗ, витрати на 

відновлювальний ремонт якого (якщо інше не 

передбачено Договором страхування) перевищують 70% 

його  ринкової вартості на дату настання страхового 

випадку  (в т.ч. коли даний стан застрахованого ТЗ 

(застрахованого додаткового обладнання) настав через 

серію подій 

Ринкова вартість (дійсна вартість) вартість, за яку можливе відчуження застрахованого ТЗ 

(його складників, додаткового обладнання) на ринку 

подібних транспортних засобів (його складників, 

додаткового обладнання) на дату оцінки за угодою 

оцінки, укладеною між покупцем та продавцем, після 

проведення відповідного маркетингового дослідження за 

умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, 

розсудливо і без примусу. При цьому подібний 

транспортний засіб це транспортний засіб, що за своїми 

характеристиками та/або властивостями (виробник, 

країна походження, тип, марка, модель, модифікація, рік 

випуску тощо) подібний до застрахованого ТЗ і має таку 

саму інвестиційну привабливість. Поняття дійсної 

вартості, що вживається  в цих Правилах добровільного 

страхування наземного транспорту (крім залізничного) 

(нова редакція) за своїм змістом і числовим значенням 

рівнозначне поняттю ринкової вартості 

Додаткове обладнання (ДО) визначене у Договорі страхування обладнання 

застрахованого ТЗ (теле-, відео-, аудіо- і радіоапаратура,  

світлове, сигнальне, нагрівальне, газо-балонне та інше 

обладнання та приналежності салонів чи кузова 

застрахованого ТЗ), яке стаціонарно встановлено на 

застрахованому ТЗ з дотриманням усіх технологічних 

вимог та має індивідуальні номери чи інші 

ідентифікаційні ознаки, що можуть бути документально 

підтверджені, але не входить до його заводської 

комплектації згідно із специфікацією заводу виробника. 

Методика Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних 

транспортних засобів, затверджена наказом Міністерства 

юстиції України, Фонду державного майна України 

24.11.2003 № 142/5/2092, зареєстрованим Міністерством 

юстиції України 24.11.2003 № 1074/8395, із змінами та 

доповненнями, чинними на момент укладання Договору 

страхування. 

Додаткові витрати (застраховані 

витрати) 

документально підтверджені додаткові витрати, 

необхідність здійснення яких виникла внаслідок 

страхового ризику, передбаченого в Договорі 

страхування та на відшкодування яких можуть бути 

передбачені окремі ліміти відповідальності Страховика в 

Договорі страхування. 1 
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Станція технічного обслуговування 

(СТО) 

суб’єкт господарювання (юридична особа або фізична 

особа-підприємець), який вповноважений здійснювати 

відновлювальний ремонт відповідних транспортних 

засобів/відповідного додаткового обладнання та має 

відповідні дозвільні документи на проведення таких 

робіт. Перелік та/або види СТО визначаються в Договорі 

страхування та/або письмово погоджуються Сторонами 

Договору страхування до початку відновлювального 

ремонту застрахованого ТЗ (ДО). 

Скляні поверхні встановлені на застрахованому ТЗ зовнішні 

освітлювальні прилади та інші елементи застрахованого 

ТЗ, що виготовлені зі скла або інших прозорих 

матеріалів, окрім даху застрахованого ТЗ, що входять у 

комплектність застрахованого ТЗ 

Спеціалізована  СТО  спеціалізоване підприємство автомобільного сервісу, що 

належить до сервісної мережі пунктів технічного 

обслуговування та гарантійного ремонту ТЗ, створеної  

виробником ТЗ або уповноваженими ним суб'єктами 

господарювання відповідно до законодавства. 

Транспортний засіб (ТЗ) пристрій, призначений для перевезення людей та/або 

вантажу, а також встановленого на ньому спеціального 

обладнання чи механізмів. До наземних транспортних 

засобів відносяться, в тому числі, транспортні засоби 

спеціального призначення. 

Застрахований транспортний засіб ТЗ, зазначений (ідентифікований) Договором 

страхування, а також додатками до нього, у тому числі 

Актом огляду застрахованого ТЗ (включаючи 

фотографії) 

Вигодонабувач юридична особа будь-якої організаційно-правової форми 

власності, дієздатна фізична особа або фізична особа-

підприємець, яка має заснований на законі, іншому 

правовому акті або Договорі інтерес у збереженні 

застрахованого транспортного засобу, може зазнати 

матеріальних збитків в результаті настання страхового 

випадку і яка призначається Страхувальником для 

отримання страхового відшкодування відповідно до 

умов Договору страхування. 

Треті особи будь-які особи, крім:  

- Страхувальника, Вигодонабувача, водіїв 

застрахованого ТЗ, членів їх сімей (осіб, які проживають 

спільно із Страхувальником, водієм застрахованого ТЗ, 

їхніх родичів, і осіб, які перебувають на утриманні 

Страхувальника, Вигодонабувача, водія застрахованого 

ТЗ); 

- Працівників Страхувальника (Вигодонабувача) і осіб, 

які виконують роботу за цивільно-правовим Договором, 

якщо при цьому вони діяли або повинні були діяти за 

вказівкою Страхувальника (Вигодонабувача) і під його 

контролем за безпечним веденням робіт; 
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- власників застрахованого ТЗ; 

– осіб, які здають (приймають) застрахований ТЗ за 

Договором оренди, прокату, лізингу, безоплатного 

користування. 

Власник застрахованого ТЗ фізична або юридична особа, яка володіє майновими 

правами на застрахований ТЗ, що підтверджується 

відповідними документами. 

Водій застрахованого ТЗ (Водій) дієздатна фізична особа, яка керує застрахованим ТЗ на 

законних підставах, має посвідчення водія на право 

керування транспортним засобом відповідної категорії і 

задовольняє критерії, зазначені в Договорі страхування. 

Страхувальник зобов’язаний ознайомити водія з 

умовами та змістом укладеного Договору страхування. 

Діяльність (дії або бездіяльність) водія застрахованого 

ТЗ розцінюється відповідно до цих Правил страхування 

як діяльність Страхувальника й має ті ж правові 

наслідки, що й діяльність останнього 

Страхування КАСКО термін, який визначає страхування ТЗ, додаткового 

обладнання, та охоплює ризики їх пошкодження, 

загибелі, викрадення і не включає страхування 

пасажирів, вантажів (багажу), відповідальності перед 

третіми особами, тощо. 

Альтернативні запасні частини та 

комплектуючі 

складові ТЗ, які випущені та самостійно продаються 

легальними виробниками під своїм брендом, та є 

аналогічними за своїми властивостями оригінальним 

запасним частинам та комплектуючим 

Зимові шини це автомобільні шини як зі встановленими шипами 

проти ковзання, так і без них, гума, малюнок протектора 

і конструкція яких спеціально розраховані для 

забезпечення підвищеного зчеплення з обмерзлим або 

покритим снігом чи льодом дорожнім покриттям. 

Ідентифікація зимових шин здійснюється за їх 

характеристиками та маркуванням, що має включати 

позначення M+S, або М.S., або M&S, або Winter, або 

піктограми «сніжинка», «шипи» чи «під шипи». Не 

відносяться до зимових шин літні шини (з піктограмою 

«сонце» або без маркування), що використовуються як 

всесезонні, навіть за наявності позначення M+S або 

аналогічного 

Гідравлічний удар (гідроудар) пошкодження двигуна ТЗ та його обладнання, яке 

настало внаслідок потрапляння рідин в робочі циліндри 

та обладнання двигуна 

Фізичний знос ТЗ (його складових)   утрата вартості ТЗ (його складових),  яка  зумовлена  

частковою  або  повною  втратою первісних  технічних 

та технологічних якостей ТЗ (його складових) порівняно 

з вартістю нового подібного ТЗ (його складових). 

Коефіцієнт недострахування 

(пропорційності) 

співвідношення страхової суми встановленої Договором 

страхування для окремого застрахованого ТЗ (ДО) до 

дійсної вартості цього застрахованого ТЗ (ДО) 
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ПДР Постанова Кабінету міністрів України «Про правила 

дорожнього руху»  

Опція умови Договору страхування, що передбачають 

компенсацію додаткових витрат Страхувальника, що 

виникли внаслідок настання страхового випадку.  

Програма страхування Умови Договору, що включають в себе перелік певних 

Опцій, умов страхування, порядку визначення страхових 

сум та виплати страхового відшкодування, 

застрахованих витрат. 

 

1.3. Інші терміни використовуються у загальноприйнятому значенні та відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

2.1. Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), далі – 

Правила страхування, розроблені відповідно до Закону України «Про страхування» та інших 

нормативно-правових актів чинного законодавства України, визначають загальний порядок і 

умови укладання, виконання, внесення змін та припинення дії Договорів добровільного 

страхування наземного транспорту (крім залізничного)  (далі – Договір страхування). 

2.2. Конкретні умови страхування визначаються Договором страхування. Страховик та 

Страхувальник (далі разом – Сторони), за взаємною згодою, в Договорі страхування можуть 

врегулювати (конкретизувати) питання, які не врегульовані (не конкретизовані) Правилами 

страхування, за умови, що вони не будуть суперечити іншим положенням Правил страхування 

та чинному законодавству України. 

2.3. Договір страхування, укладений на підставі цих Правил, передбачає обов'язок страховика 

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

премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов Договору 

страхування шляхом відшкодування Страхувальнику або іншій особі, визначеній 

Страхувальником у Договорі страхування (Вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв'язку 

з пошкодженням, знищенням або втратою застрахованого наземного транспортного засобу, у 

тому числі причепа до нього, та всіх видів транспортних засобів спеціального призначення, а 

також, якщо це передбачено Правилами та Договором страхування, додаткового обладнання до 

них. Договором страхування можуть бути передбачені умови відшкодування витрат, понесених 

Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків. 

2.4. Водії застрахованого ТЗ можуть набувати прав і обов’язків Страхувальника згідно з 

Договором страхування. Вчинення Водієм дій (діяльності або бездіяльності) породжує ті ж самі 

правові наслідки, як би такі дії (діяльність або бездіяльність) були вчинені Страхувальником. 

2.5. Призначення в Договорі страхування Вигодонабувача не звільняє Страхувальника від 

виконання покладених на нього обов'язків за цим Договором, окрім випадків, коли обов'язки 

Страхувальника добровільно, свідомо і у відповідності до законодавства виконані 

Вигодонабувачем. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

3.1. Предметом Договору страхування, укладеного за даними Правилами, є майнові інтереси, 

що не суперечать закону, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним 

транспортним засобом, у тому числі причепом до нього, та всіма видами транспортних засобів 

спеціального призначення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-10?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD#w15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-10?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD#w14
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4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА 

РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ 

 

4.1. Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком та 

Страхувальником під час укладання Договору страхування або внесення змін до Договору 

страхування.  

4.2. Розмір страхової суми та (або) розмір страхових відшкодувань визначаються за 

домовленістю між Страховиком та Страхувальником під час укладання Договору страхування 

або внесення змін до Договору страхування. 

4.3. В межах страхової  суми,  Договором  страхування  можуть  встановлюватися ліміти  

відповідальності  Страховика  щодо  страхових  виплат  за  окремими  опціями, програмами 

страхування, страховими ризиками.  

4.4. Загальна сума виплат страхового відшкодування по страхових випадках не може 

перевищувати  лімітів встановлених Договором страхування, а також  загальної страхової суми 

за Договором страхування.  

4.5. Сума страхового відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку. Непрямі 

збитки можуть бути врахованими при розрахунку суми страхового відшкодування, якщо це 

передбачено конкретним Договором страхування. 

4.6. Договором страхування може бути передбачена франшиза, вид і розмір якої визначається 

за згодою сторін.  

4.7. Якщо страхування було здійснено Страхувальником у кількох Страховиків за кількома 

Договорами, страхове відшкодування, що виплачується усіма Страховиками, не може 

перевищувати дійсного розміру збитків, понесених Страхувальником (Вигодонабувачем). При 

цьому кожен Страховик виплачує страхове відшкодування пропорційно розміру страхової суми 

за укладеним ним Договором страхування. 

4.8. Договір страхування може бути укладено (про що зазначається у Договорі страхування): 

4.8.1. За системою пропорційної відповідальності Страховика (принципу пропорційності 

зобов’язань Страховика). При цьому якщо з будь-яких причин, у тому числі за домовленістю 

Сторін, страхова сума, зазначена в Договорі страхування, менша від вартості транспортного 

засобу, визначену на дату укладення Договору страхування (страхування в частці), якщо інше 

не передбачено Договором страхування, то Страховик зобов’язаний відшкодувати 

Страхувальнику (Вигодонабувачу) завдані збитки в такому ж співвідношенні до розміру 

збитку, як страхова сума, що зазначена в Договорі страхування, співвідноситься до вартості 

такого транспортного засобу на дату укладення Договору страхування, якщо інше не 

передбачено Договором страхування;  

4.8.2. За системою без врахування пропорційної відповідальності Страховика. При цьому 

страхова сума може встановлюватися у розмірі вартості транспортного засобу на момент 

укладання Договору страхування або певної частки такої вартості. При настанні страхового 

випадку Страховик здійснює виплату страхового відшкодування у розмірі завданих збитків в 

межах страхової суми, незалежно від того, яку частину від вартості складає страхова сума (без 

застосування принципу пропорційності зобов’язань Страховика). 

4.9.  Страхова сума може бути встановлена: 

4.9.1. У розмірі 100 відсотків вартості транспортного засобу; 

4.9.2. У розмірі певної частини вартості транспортного засобу.  

4.10. Страхова сума для транспортного засобу та додаткового обладнання може бути: 

4.10.1.  Агрегатною – у разі настання страхового випадку та виплати страхового 

відшкодування ліміт зобов’язань Страховика (максимальний розмір страхового відшкодування, 

який на момент укладення Договору дорівнює відповідній страховій сумі) зменшується на 

розмір виплаченого відшкодування; 

4.10.2. Неагрегатною – ліміт зобов’язань Страховика залишається незмінним протягом строку 

дії Договору незалежно від кількості страхових випадків та виплат страхових відшкодувань, 

здійснених Страховиком. 

4.11.  Якщо зазначена в Договорі страхування страхова сума для застрахованого транспортного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0#w1290
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0#w210
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0#w1291
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0#w1292
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0#w1294
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80?find=1&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0#w1295
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засобу, перевищує вартість цього транспортного засобу, визначену на дату укладення 

Договору, сума страхового відшкодування обмежується розміром страхової суми і не може 

його перевищувати незалежно від того чи перевищують збитки розмір страхової суми, якщо 

інше  не передбачено Договором страхування. 

4.12. Страховик несе зобов’язання за ризиками, визначеними у Договорі страхування, у межах 

відповідної страхової суми та (або) лімітів відповідальності, зазначених в Договорі 

страхування. Загальна сума страхового відшкодування за одним страховим випадком не може 

перевищувати страхової суми. 

4.13. Страховик не несе відповідальності і не відшкодовує ту частину збитків, що перевищує 

страхову суму за Договором страхування. 

 

5. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

 

5.1. За цими Правилами до страхових ризиків відносяться наступні події, що сталися під час 

дії Договору страхування: 

5.1.1. Дорожня транспортна пригода (ДТП): 

- зіткнення транспортних засобів  під час руху хоча б одного з них; 

- наїзд на перешкоду; 

- перекидання транспортного засобу під час руху; 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені наявність або відсутність вини Водія 

застрахованого ТЗ в скоєнні ДТП; 

5.1.2. Протиправні дії третіх осіб (ПДТО) – дії третіх осіб, за вчинення яких передбачена 

цивільно-правова, кримінальна або адміністративна відповідальність згідно з законодавством 

України (за виключенням Угона (Викрадення) ТЗ), а саме: 

 пошкодження, знищення, підпал застрахованого ТЗ; 

  пошкодження, знищення, викрадення, підпал його частин, вузлів, деталей, агрегатів та / 

або застрахованого додаткового обладнання; 

5.1.3. Угон (Викрадення) - вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення 

третіми особами будь-яким способом транспортного засобу у власника чи користувача 

всупереч їх волі шляхом крадіжки, грабежу чи розбою, що підтверджується відповідними 

висновками слідства або рішенням суду; 

5.1.4. Інші випадкові події (ІВП) до яких відносяться наступні підризики: 

 пожежа - виникнення вогню, внаслідок зовнішнього впливу (за виключенням підпалу); 

 вибух - викид  великої  кількості  енергії,   що викликаний несподівано сильною дією газів 

чи парів (за винятком вибухів робочого процесу двигуна внутрішнього згорання та вибухів 

газобалонного обладнання); 

 стихійні явища - удар блискавки, каменепад, зсув ґрунту, завал гірською породою, лавина, 

повінь, град, буря, ураган, смерч, цунамі, шторм, сель, землетрус, затоплення ґрунтовими 

водами, а також  інших природних явищ, передбачених Договором страхування; 

 падіння під впливом сили тяжіння предметів або їх частин, в тому числі бурульок, льоду та 

снігу, рекламних або інших конструкцій або їх частин, побутових предметів, дерев, гілок, 

плодів та інших предметів, на нерухомий або рухомий застрахований ТЗ; 

 викид каміння з-під коліс; 

 напад тварин ззовні на застрахований ТЗ; 

5.1.5. Аварія - події, передбачені Договором страхування, що можуть статися з застрахованим 

ТЗ під час його експлуатації поза проїзною частиною доріг загального користування та/або під 

час його транспортування, включаючи, але не обмежуючись: зіткнення з іншим об’єктом 

(об’єктами), наїзду на них, падіння, перевертання застрахованого ТЗ, пошкодження вантажем 

під час завантаження або розвантаження, пошкодження внаслідок обвалу тунелів, галерей, 

штолень, мостів, шляхопроводів та інші події, передбачені Договором страхування – при 

страхуванні ТЗ, що експлуатуються поза проїзною частиною доріг загального користування (на 

території підприємств, сільськогосподарських угідь, у кар’єрах тощо та/або під час їх 

транспортування); 
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5.1.6. Поломка -  раптова внутрішня механічна або електрична поломка (несправність), що 

проявилася в пошкодженні або знищенні однієї або декількох оригінальних деталей, основних 

вузлів, агрегатів й інших комплектуючих, встановлених на застрахованому ТЗ, й призвела до 

раптового припинення нормального функціонування застрахованого ТЗ й необхідності ремонту 

або заміни таких деталей (вузлів, агрегатів тощо) для відновлення функцій застрахованого ТЗ; 

5.2.  Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховими випадками є події, 

зазначені в п. 5.1 цих Правил страхування та настали в період дії Договору страхування, 

підтверджені документально і не підпадають під виключення і обмеження страхування. 

5.3. За домовленістю Сторін, в Договорі страхування перелік страхових ризиків та випадків 

може бути змінено. 

5.4. Дія Договору страхування розповсюджується на страхові випадки, що настали в період 

його дії. Якщо страховий випадок, настав під час дії Договору страхування, з причин, що 

виникли до початку дії Договору страхування, страхове відшкодування не підлягає виплаті. 

 

6. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ, ОБМЕЖЕННЯ 

СТРАХУВАННЯ 

6.1. До страхових випадків не відносяться події, які призвели до пошкодження, знищення 

або втрати застрахованого ТЗ та/або застрахованого додаткового обладнання, якщо інше не 

передбачено Договором страхування, під час або внаслідок: 

6.1.1. самогубства водія застрахованого ТЗ;  

6.1.2. навмисних дій або бездіяльності Страхувальника, Вигодонабувача, водія застрахованого 

ТЗ або осіб, за яких Страхувальник, відповідно до чинного законодавства, несе 

відповідальність, спрямованих на настання страхового випадку;  

6.1.3. порушення водієм застрахованого ТЗ зазначених у Договорі страхування положень ПДР, 

що призвело до настання страхового випадку;  

6.1.4. керування застрахованим ТЗ особою, яка: 

- на момент настання страхового випадку не мала посвідчення водія на право керування ТЗ 

відповідної категорії;  

- не мала законних підстав керувати застрахованим ТЗ;  

- керування застрахованим ТЗ особою, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння та/або 

під впливом наркотичних чи токсичних речовин та/або під впливом лікарських препаратів, 

при застосуванні яких протипоказано керувати ТЗ;  

- керування застрахованим ТЗ особою, яка не відноситься до осіб, допущених до керування 

застрахованим ТЗ згідно з Договором страхування та чинним законодавством;  

6.1.5. експлуатації застрахованого ТЗ поза межами території страхування, передбаченої 

Договором страхування; 

6.1.6. експлуатації ТЗ у зимовий період, а саме з 01 листопада по 31 березня, із автошинами, 

відмінними від зимових (для легкових ТЗ та мототехніки); 

6.1.7. експлуатації ТЗ зі зношеними згідно з ПДР автошинами; 

6.1.8.  буксирування застрахованого ТЗ іншим ТЗ або буксирування іншого ТЗ застрахованим 

ТЗ з порушенням вимог ПДР;  

6.1.9. недотримання умов безпеки зберігання застрахованого ТЗ – не ввімкнення, не задіяння 

засобів та систем проти викрадення;  

6.1.10. порушення правил пожежної безпеки, техніки безпеки та охорони праці при ремонті 

та обслуговуванні застрахованого ТЗ;  

6.1.11. термічного впливу на застрахований ТЗ внаслідок сушки, зварювання, гарячої 

обробки тощо; 

6.1.12. попадання в застрахований ТЗ води або інших рідин при наявності об’єктивних умов 

цьому запобігти;  

6.1.13. надання застрахованого ТЗ представникам патрульної поліції, працівникам поліції, 

швидкої допомоги або інших офіційних органів для виконання останніми невідкладних 

службових обов’язків;  

6.1.14. незаконного заволодіння застрахованим ТЗ та/або набуття права власності на 

застрахований ТЗ здійсненого шляхом обману, шахрайства, зловживанням довірою, або 
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особами, яким застрахований ТЗ передано у користування, включаючи випадки неповернення 

застрахованого ТЗ, що був переданий іншій особі, згідно з договором, довіреністю або іншим 

чином в користування, на збереження, для ремонту, миття, для продажу, в оренду, прокат, 

лізинг чи з іншою метою; 

6.1.15. захоплення ТЗ третіми особами, добровільно допущеними Страхувальником або його 

довіреною особою, в т.ч. водієм, представником до салону ТЗ. Даний пункт не 

розповсюджується на ТЗ, режим експлуатації/використання яких згідно з умовами Договору 

визначено як «Таксі». 

6.1.16. використання ТЗ не за призначенням, поза територіальними, часовими й іншими межами 

та вимогами, обумовленими Договором. 

6.1.17. самовільного відкривання кришки капота, багажника або дверей застрахованого ТЗ під 

час його руху;  

6.1.18. використання застрахованого ТЗ для участі в автомобільному спорті (в т.ч. 

аматорському спорті та неофіційних гонках), участі у спортивних змаганнях, конкурсах, 

змаганні у швидкості i підготовці до них; для навчальної, тестової їзди, авто-шоу, будь-яких 

випробувань застрахованого ТЗ; в якості таксі або маршрутного таксі, а також передача 

застрахованого ТЗ в оренду або прокат без попередньої письмової згоди Страховика та якщо 

інше не передбачено Договором страхування; 

6.1.19. порушення Страхувальником або водієм застрахованого ТЗ правил експлуатації 

застрахованого ТЗ,  правил пожежної безпеки; правил завантаження, розвантаження, 

перевезення та зберігання вогненебезпечних, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та 

предметів, вимог безпеки під час перевезення вантажів (відповідно до ПДР);  

6.1.20. завантаження / розвантаження вантажем або завантаження / розвантаження вантажу із 

застрахованого ТЗ транспортування застрахованого ТЗ будь-яким видом транспорту (на 

платформі, кузові, в контейнері, тощо), крім буксирування застрахованого ТЗ відповідно до 

ПДР та технічних характеристик застрахованого ТЗ крім випадків, коли ТЗ застрахований за 

ризиком «Аварія»;  

6.1.21. самовільного руху застрахованого ТЗ;  

6.1.22. війни, інтервенції, нападів зовнішнього ворога, збройних конфліктів, будь-яких 

військових дій (незалежно від факту оголошення війни), вторгнення військ, громадянської 

війни та безладдя; прямих або опосередкованих наслідків терористичних актів, 

антитерористичних операцій, включаючи знищення або пошкодження ТЗ від пожежі або 

вибуху, прямо або опосередковано пов’язаних з терористичними актами або 

антитерористичними операціями; 

6.1.23. оголошення території страхування або її частини тимчасово окупованою; 

6.1.24.  повстання, революції, узурпації влади, захоплення державної влади військовими або 

будь-якими іншими особами, введення воєнного стану або пов’язаних із цим грабежів і 

мародерства;  

6.1.25. громадських заворушень, вуличних заворушень, актів громадської непокори, бунту, 

заколоту, путчу, страйку, локауту, терористичних актів або будь-яких інших дій за 

політичними, релігійними, національними, етнічними мотивами; анексії частини території, 

конфіскації, примусового вилучення, націоналізації, експропріації, реквізиції, знищення або 

пошкодження застрахованого ТЗ за наказом існуючого де-юре та де-факто уряду (в т.ч. 

самопроголошеного) чи будь-якого органу державної влади або місцевого самоврядування, 

військової влади або внаслідок дії будь-якого закону; будь-яких військових маневрів, навчань 

або інших військових заходів та/або їхніх наслідків, дії мін, торпед, бомб та/або інших знарядь 

війни, вибухових речовин;  

6.1.26. перевезення, зберігання чи застосування вибухових і вибухонебезпечних пристроїв або 

вогнепальної зброї та боєприпасів;  

6.1.27. арешту застрахованого ТЗ правоохоронними або податковими органами чи його 

конфіскації, тимчасового вилучення митними органами;  

6.1.28. ядерного вибуху, радіації або радіоактивного забруднення, впливу радіоактивного чи 

іншого іонізуючого випромінювання, в тому числі того, що виділяється радіоактивними 

речовинами альфа, бета чи гама випромінюванням, випромінювання нейтронів та такого, що 

надходить від прискорювачів заряджених часток оптичних (лазери), мікрохвильових (мазери) 
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чи аналогічних квантових генераторів;  

6.2.  Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує шкоду, 

завдану внаслідок настання події, що може бути визнана страховим випадком, якщо:  

6.2.1. водій застрахованого ТЗ порушив обов’язки водія, визначені підпунктами а), б), в), д), е), 

є) пункту 2.10 ПДР;  

6.2.2. залишив місце дорожньо-транспортної пригоди, до якої він причетний; 

6.2.3.  зник з місця ДТП або відмовився на вимогу представників патрульної поліції пройти в 

установленому порядку медичний огляд (експертизу) для визначення стану алкогольного 

сп’яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин;  

6.2.4. застрахований ТЗ на день настання страхового випадку не був зареєстрованим в 

уповноважених органах МВС України, не мав номерного знака або протоколу перевірки 

технічного стану застрахованого ТЗ, якщо це передбачено законодавством України;  

6.2.5. номери кузова, шасі (рами) застрахованого ТЗ не відповідають записам у реєстраційних 

документах;  

6.2.6. подія із застрахованим ТЗ сталася в результаті перебування застрахованого ТЗ у 

технічному стані, який не відповідає вимогам ПДР, що встановлено суб’єктом оціночної 

діяльності  

6.3.  Страховиком не відшкодовуються, якщо інше не передбачено Договором страхування:  

6.3.1. збитки у разі невідповідності наявного пошкодження застрахованого ТЗ причинам і 

обставинам події, про яку було заявлено Страхувальником (водієм застрахованого ТЗ, 

Вигодонабувачем), відповідно до результатів  висновку незалежного спеціаліста; 

6.3.2. вартість відновлення або заміщення пошкоджених, знищених, втрачених, викрадених: 

реєстраційних номерних знаків; комплекту інструментів; комплекту ключів та/або брелоку від 

застрахованого ТЗ та/або пристроїв від викрадення; аптечки; фаркопу; вогнегасника; знака 

аварійної зупинки; декоративної кришки бензобаку; домкрату; компресору; чохлів сидінь, 

чохлів запасних коліс; килимків; дитячого автокрісла; зйомного багажника та елементів його 

кріплення (за винятком стаціонарно встановлених рейлінгів); пристроїв від викрадення, за 

виключенням тих, що були застраховані як додаткове обладнання, а також застрахованого 

додаткового обладнання: акустичної та відеосистеми зі зйомною передньою панеллю, якщо 

передня панель була залишена в застрахованому ТЗ; 

6.3.3.  збитки у разі пошкодження (знищення) шин та дисків ТЗ, якщо не трапилось інших 

пошкоджень ТЗ, а також збитки внаслідок крадіжки коліс, включаючи запасні, та ковпаків до 

них, склоочисників (двірників), антен, емблем,  будь-якого майна (крім застрахованого 

додаткового обладнання) в салоні або кузові ТЗ 

6.3.4. збитки, завдані внаслідок поломки, відмови, виходу з ладу деталей, вузлів й агрегатів 

застрахованого ТЗ під час його експлуатації (крім випадків коли ТЗ застрахований за ризиком 

«Поломка»); а також внаслідок технічного браку деталей або проведення ремонтних робіт, 

матеріальні збитки від якого повинні відшкодовуватися за гарантійними  зобов’язаннями 

підприємства-виробника, торговельної або ремонтної організації; 

6.3.5. збитки, що завдані внаслідок пошкодження застрахованого ТЗ, який не є транспортним 

засобом спеціального призначення, які виникли внаслідок будь-яких аварійних випадків та/або 

катастроф на будівельному або індустріальному майданчику (будівництва, кар’єри, 

підприємства, тощо), а також внаслідок проведення застрахованим ТЗ або за його участю будь-

яких будівельних або інших спеціалізованих робіт (в т.ч. під час навантажувально-

розвантажувальних операцій, експлуатації застрахованого ТЗ в режимі спеціальної техніки (як 

кран, підйомник, бульдозер, самоскид тощо);  

6.3.6. збитки завдані пошкодженням двигуна застрахованого ТЗ внаслідок гідравлічного 

удару;  

6.3.7. збитки завдані пошкодженням лакофарбового покриття або елементів, вузлів, агрегатів в 

результаті застосування миючих та спеціальних складів при митті або хімічному чищенні 

застрахованого ТЗ;  

6.3.8. збитки внаслідок втрати, знищення або пошкодження застрахованого ТЗ, застрахованого 

додаткового обладнання при проведенні технічного обслуговування, дообладнання або ремонту 

застрахованого ТЗ (підйомі застрахованого ТЗ на домкраті, заміні колеса, монтажі або 

демонтажі додаткового обладнання, мийці застрахованого ТЗ і т.д.);  
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6.3.9. Збитки, викликані пошкодженням скляних поверхонь ТЗ (сколи без утворення тріщин 

або з тріщинами до 5 міліметрів включно) та лакофарбового покриття (ЛФП) ТЗ внаслідок 

звичайної експлуатації  (сколи ЛФП діаметром до 5 (п’яти) міліметрів включно, подряпини, 

отримані під час миття ТЗ, зміна кольору ЛФП внаслідок дії сонячного проміння, потрапляння 

на поверхню ЛФП паливно-мастильних матеріалів, складових дорожнього покриття, смол, 

інших подібних матеріалів); 

6.3.10. Збитки, викликані викраденням або пошкодженням деталей та/або художнього 

оформлення зовнішнього тюнінгу ТЗ, якщо такий тюнінг не застрахований як додаткове 

обладнання. 

6.3.11. Витрати на повторне проведення експертизи з ініціативи Страхувальника, оплату не 

погоджених у письмовій формі зі Страховиком актів огляду, калькуляцій, інших послуг СТО. 

6.3.12. збитки викликані проникненням у застрахований ТЗ води, снігу, граду, бруду або інших 

предметів через незачинені вікна, двері;  

6.3.13. збитки викликані палінням або необережним поводженням з вогнем у застрахованому 

ТЗ;  

6.3.14. збитки викликані проникненням у внутрішні порожнини вузлів і агрегатів 

застрахованого ТЗ сторонніх предметів, тварин, води та інших рідин/речовин;  

6.3.15. збитки викликані використанням неякісних або невідповідних технічним вимогам 

паливно-мастильних та інших рідин, матеріалів, окремих елементів, вузлів, агрегатів і деталей;  

6.3.16. збитки, що виникли через несвоєчасне звернення Страхувальника у відповідний 

сервісний центр для усунення наявних пошкоджень, що призвело до збільшення початкового 

збитку від пошкодження, у розмірі такого збільшення, якого можна було б уникнути при 

своєчасному зверненні;  

6.3.17.  збитки завдані застрахованому ТЗ через використання деталей, що підлягають 

відкликанню заводом-виробником застрахованого ТЗ (тобто через які завод-виробник оголосив 

про відкликання транспортного засобу або зробив інше оголошення з метою усунення дефектів 

таких деталей);  

6.3.18.  збитки, що виникли через перевищення нормативних (вказаних заводом-виробником як 

допустимі) навантажень на вісь застрахованого ТЗ, або обмежень щодо маси вантажу при його 

буксируванні (в тому числі пошкодження застрахованого ТЗ, нанесені таким вантажем);  

6.3.19. збитки завдані внаслідок викрадення застрахованого ТЗ разом із ключами та/або 

документами на застрахований ТЗ (свідоцтво про реєстрацію застрахованого ТЗ тощо), що були 

в ньому залишені, крім випадків незаконного заволодіння застрахованим ТЗ, поєднаного з 

застосуванням насильства до водія застрахованого ТЗ або з погрозою застосувати таке 

насильство, що має бути підтверджено відповідними компетентними органами;  

6.3.20. збиток, завданий застрахованому ТЗ діями пасажирів, вантажем, тваринами, птахами та 

комахами, що знаходилися в салоні та/або кабіні та/або кузові та/або в багажнику 

застрахованого ТЗ.  

6.3.21. збиток, завданий застрахованому ТЗ внаслідок корозії, гниття, руйнування, набуття 

запахів, подряпин, відколювання лакофарбового покриття та прояву (втрати) інших природних 

властивостей матеріалів, які використані або перевозяться в застрахованому ТЗ;  

6.3.22. збиток, завданий природним зношенням застрахованого ТЗ та/або застрахованого 

додаткового обладнання внаслідок їхньої експлуатації, технічного браку виробника. 

Руйнування або пошкодження механізмів, обладнання, двигунів в результаті їх внутрішніх 

пошкоджень, що не спричинені зовнішніми факторами, вибухів, що відбуваються під час 

робочого процесу в двигунах внутрішнього згоряння, вибухів газо-балонного обладнання, 

попадання в двигун чи внутрішні порожнини агрегатів сторонніх предметів та речовин за будь-

яких причин.  

6.3.23. збиток, завданий застрахованому ТЗ внаслідок пожежі або вибуху, короткого замкнення 

електромережі та електрообладнання, спричинених порушенням умов технічної експлуатації 

застрахованого ТЗ, а також короткого замкнення електрообладнання та електропроводки, якщо 

це не викликало пожежі.  

6.3.24. збиток, заподіяний спецтехніці при її використанні для будівництва гідротехнічних 

споруд або для роботи на надводних або підводних спорудах; при її використанні під землею 

для проведення робіт з буріння чи інших робіт;  
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6.3.25. збитки при використанні спецтехніки, що прямо або опосередковано пов’язані з обвалом 

стінок тунелю та/або обвалом чи пошкодженням спецтехніки водою в тунелі. 

6.4.  Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, не підлягають 

відшкодуванню:  

6.4.1. моральна шкода; 

6.4.2. непрямі збитки та інші витрати, що можуть бути наслідками страхового випадку (штраф, 

пеня, боргові зобов’язання, упущена вигода, втрата прибутку (доходу), збитки від простоїв, 

витрати на реєстрацію / перереєстрацію  застрахованого ТЗ;  

6.4.3. вартість складання калькуляції СТО тощо;  

6.4.4. будь-які побічні збитки або витрати, за винятком зазначених у Договорі страхування;  

6.4.5. втрата товарної вартості застрахованого ТЗ з будь-яких причин;  

6.4.6.  витрати пов’язані з заміною деталей, агрегатів, вузлів пошкодженого застрахованого ТЗ: 

 через відсутність таких на ремонтному підприємстві або на ринку України;  

 замість їх ремонту, якщо відповідно до технології ремонту заводу-виробника, заміні чи 

ремонту підлягають лише окремі їх деталі;  

 замість ремонту пошкоджених складових частин, вузлів і агрегатів за умови, якщо, 

відповідно до акту автотоварознавчої експертизи, вони можуть бути приведені у стан, 

придатний для подальшого використання, шляхом проведення відновлювального ремонту.  

6.4.7. витрати на ремонт пошкоджених частин застрахованого ТЗ, які мали пошкодження в 

момент укладання Договору страхування та були зафіксовані Страховиком під час огляду, що 

підтверджується Актом огляду / фотоматеріалами, а також тих пошкоджень, за якими було 

виплачено страхове відшкодування або відмовлено у виплаті, та на дату настання страхового 

випадку такі пошкодження не були усунені і факт усунення таких пошкоджень не був 

зафіксований в Акті огляду застрахованого ТЗ; 

6.4.8. шкода, заподіяна майну Страхувальника (водія застрахованого ТЗ) та/або пасажирів, яке 

знаходилось в застрахованому ТЗ під час страхового випадку; 

6.4.9.  ремонт і технічне обслуговування застрахованого ТЗ, не викликані страховим випадком 

(реконструкція, переобладнання, знос, технічний брак, поломка тощо);  

6.4.10. доплата за терміновість відновлювальних робіт та поставку деталей, вузлів, агрегатів;  

6.4.11. фарбування непошкоджених деталей або всього кузову застрахованого ТЗ, замість 

фарбування тільки пошкоджених внаслідок страхових випадків частин, у тому числі 

фарбування іншим кольором через відсутність на ремонтних підприємствах фарбувальних 

матеріалів відповідного кольору. Висновок про необхідність фарбування всього кузова 

здійснюється виключно за погодженням зі Страховиком;  

6.4.12. витрати на збереження пошкодженого застрахованого ТЗ в гаражі, на платній стоянці 

(поза місцем постійного знаходження застрахованого ТЗ), якщо інше не передбачене 

Договором страхування;  

6.4.13. пошкодження, викрадення або знищення документів (в т.ч. оригіналу свідоцтва про 

реєстрацію застрахованого ТЗ та/або оригіналів тимчасових документів на право керування 

застрахованим ТЗ, посвідчення водія), які знаходилися в застрахованому ТЗ в момент настання 

страхового випадку;  

6.4.14. пошкодження, викрадення або знищення шин та/ або дисків, ковпаків коліс, бризковиків, 

склоочисників, тенту, футляру запасного колеса (окрім випадків ДТП, внаслідок якої в т.ч. 

пошкоджені інші деталі застрахованого ТЗ);  

6.4.15. збитки, які за розміром менші або дорівнюють розміру франшизи;  

6.4.16. інші витрати та збитки, що визначені Сторонами в Договорі страхування. 

6.5. За згодою Сторін, умови конкретного Договору страхування можуть не передбачати 

деяких виключень та/або обмежень, зазначених у п.п. 6.1 – 6.4 цих Правил страхування, або 

передбачати інакші виключення та/або обмеження. 

6.6. Договором страхування додатково можуть передбачатися інакші/інші виключення зі 

страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать чинному законодавству 

України та цим Правилам страхування. 
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7. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

7.1. Строк дії Договору страхування визначається за згодою сторін та вказується у Договорі 

страхування.  

7.2. Договір страхування набирає чинності з дати, зазначеної в Договорі страхування, як день 

початку дії Договору страхування, але не раніше 00 годин дня, наступного за днем надходження 

страхового платежу на поточний рахунок Страховика (його уповноваженого представника), 

якщо інше не передбачено Договором страхування.  

7.3. Дія Договору страхування закінчується о 24-00 годині дати, визначеної в Договорі 

страхування як дата закінчення дії Договору страхування. 

7.4. Місце дії Договору страхування визначається при укладанні Договору страхування та 

вказується в ньому. 

7.5. Місцем дії Договору страхування може бути територія будь-якої країни або декількох 

країн світу. 

7.6. Дія Договору страхування не поширюється на закриті території з обмеженням, забороною 

руху ТЗ (будівельні майданчики, аеропорти, морські та річкові порти); території військових або 

збройних конфліктів; території, де введений надзвичайний стан; території, де здійснюється 

антитерористична операція; території, щодо яких діють міжнародні санкції та/або санкції, 

запроваджені Україною; тимчасово окуповані території відповідно до чинного законодавства 

України, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

7.7. Зобов’язання Страховика починаються не раніше проведення огляду та фотографування 

застрахованого ТЗ, що підтверджується Актом огляду застрахованого ТЗ (який є невід’ємною 

частиною Договору страхування), якщо інше не передбачене Договором страхування 

 

8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

8.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику заяву за формою, 

встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти Договір 

страхування. Письмова заява повинна бути заповнена повністю, не припускаючи подвійного 

тлумачення, і включати у собі усі необхідні для Страховика відомості про предмет Договору 

страхування та обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику. 

8.2. Страхувальник несе відповідальність за повноту та достовірність зазначених ним у заяві 

даних. Запитання Страховика, включені до заяви про страхування, разом із відповідями 

Страхувальника становлять інформацію, що має істотне значення для укладення Договору 

страхування та оцінки ступеня страхового ризику. У разі надання неправдивої інформації або 

ненадання (приховування) інформації, яка має істотне значення для оцінки ступеня страхового 

ризику, Страховик має право відмовити у здійсненні страхової виплати при настанні страхового 

випадку. 

8.3. Подання заяви не зобов’язує Страховика та Страхувальника укладати Договір 

страхування.  

В разі ж, якщо Договір страхування буде укладено, дана заява є його невід’ємною частиною 

8.4. Договір страхування укладається між Страхувальником та Страховиком в письмовій 

формі (в тому числі у формі, яка відповідно до чинного законодавства України за правовими 

наслідками прирівнюється до Договору, укладеного у письмовій формі). Факт укладення 

Договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що 

є формою Договору страхування. 

8.5. У разі укладання Договору страхування в електронній формі Сторони дотримуються 

положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про страхування», а також інших 

законодавчих або нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері 

електронної комерції під час вчинення електронних правочинів. При укладанні Договору 

страхування в електронній формі Сторони, якщо не домовляться про інше або якщо інший 

порядок не буде встановлено законодавством, керуються такими умовами: 

8.5.1. Договір страхування складається з пропозиції Страховика укласти Договір (Оферти) та 
прийняття цієї пропозиції Страхувальником (Акцепту). 
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8.5.2. Текст Оферти підписується Страховиком в одному чи кількох примірниках. У разі 
підписання лише одного примірника його оригінал зберігається у Страховика. Текст Оферти 
також розміщується Страховиком у мережі «Internet» та є доступним для вільного 
ознайомлення з його змістом. Оферта може включати умови, що містяться в іншому 

електронному документі, шляхом скерування (відсилання) до нього. 

8.5.3. Оферта може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного 
повідомлення Страхувальнику, її розміщення в мережі «Internet» або інших інформаційно-
телекомунікаційних системах. 

8.5.4. Страхувальник може прийняти Оферту шляхом вчинення електронного правочину – 
акцептування (прийняття) умов Оферти в електронній формі одним із вказаних нижче в цьому 
пункті способів, який вказано в Оферті Страховика: 

- шляхом надсилання електронного повідомлення Страховику, підписаного в порядку, 
передбаченому п.8.5.9 Правил; 
- шляхом заповнення формуляра заяви (форми) про прийняття Оферти в електронній 
формі, що підписується в порядку, передбаченому п.8.5.9 Правил; 

- шляхом вчинення дій, що вважаються прийняттям Оферти укласти Договір 
страхування в електронній формі, якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в інформаційній 
системі Страховика, в якій розміщено таку Оферту, і ці роз’яснення логічно пов’язані з 
нею. 
8.5.5.  Моментом підписання Акцепту є використання: 
- електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону 
України «Про електронний цифровий підпис», за умови використання засобу 
електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного правочину; 

- електронного підпису одноразовим ідентифікатором, визначеним Законом України 
«Про електронну комерцію»; 

- аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою 
засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) за 
письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів 
власноручних підписів; 
- іншим чином, що може бути передбачений законодавством України на дату 
підписання Акцепту.  
8.5.6. Для укладення Договору страхування Страхувальник заходить на відповідну WEB 
сторінку в мережі «Internet» чи іншу інформаційно-комунікаційну систему, як вказано 

Страховиком, знайомиться з пропозицією (Офертою), обирає бажані умови страхування, 
зазначає інформацію про себе, свій номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, а 
також іншу інформацію, необхідну для укладання Договору страхування. Перед укладанням 

Договору страхування Страхувальник повинен обов’язково ознайомитися з умовами Оферти, 
Правилами, інформацією про фінансову послугу, які розміщені на WEB сторінці Страховика в 
мережі «Internet», та підтвердити надання згоди на обробку власних персональних даних. 

8.5.7. Здійснення всіх вищевказаних дій є заявою Страхувальника Страховику про його намір 
укласти Договір страхування. 

8.5.8. Відповідно до обраних Страхувальником умов страхування та зазначених ним даних 
складається Акцепт. Акцепт складається в електронній формі за зразком, встановленим 

Страховиком. 

8.5.9. Для підписання Акцепту одноразовим ідентифікатором Страхувальнику надсилається 
такий одноразовий ідентифікатор на зазначений Страхувальником номер мобільного телефону 
чи електронну адресу. Перед підписанням Акцепту Страхувальник зобов’язаний перевірити 
введені ним дані, обрані умови страхування та підтвердити їх достовірність. Для підписання 
Акцепту електронним підписом одноразовим ідентифікатором Страхувальник вводить 

отриманий одноразовий ідентифікатор у спеціально передбаченому місці на WEB сторінці в 
мережі «Internet» та підтверджує його введення; в результаті цього електронний підпис 
Страхувальника додається до Акцепту. 

8.5.10. Після підписання Акцепту Страхувальник зобов’язаний оплатити страховий платіж 
одним із запропонованих Страховиком способів. 

8.5.11. Після оплати страхового платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування, на 
вказану Страхувальником адресу електронної пошти надсилається підписаний 
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Страхувальником Акцепт та копія Оферти в електронній формі, які підтверджують укладання 
Договору. 

8.5.12. Акцепт містить унікальний номер, який відповідає номеру Договору страхування, 
електронний підпис Страхувальника, дату укладання, строк дії Договору страхування та інші 
індивідуальні умови Договору страхування Страхувальника. Акцепт, підписаний 
Страхувальником, є невід’ємною частиною Договору страхування. 

8.5.13. Зміна умов Договору страхування, укладеного в електронній формі з використанням 
інформаційно-телекомунікаційних систем, здійснюється відповідно до умов розділу 15 «Умови 

припинення Договору страхування. Умови внесення змін в Договір страхування» Правил. 

8.5.14. Після оплати Страхувальником страхового платежу Договір страхування вважається 
укладеним. 

8.5.15. При виконанні умов Договору страхування допускається підписання документів, 
необхідних для такого виконання, в електронній формі. 

8.6. Страховик має право відмовитися від укладення Договору страхування без пояснення 

причин Страхувальнику. 

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

9.1. Сторони зобов`язані: 

9.1.1. Дотримуватись  умов  Договору  страхування  та  цих Правил; 
9.1.2. В період укладання та дії Договору страхування будувати взаємовідносини на принципі 
найвищої порядності; 

9.1.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію один про одного, що стала їм відома під час 
виконання Договору страхування, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

9.2. Страхувальник має право: 

9.2.1. Отримати  від  Страховика  будь-яку  інформацію,  що  стосується  умов укладеного між 
ними Договору страхування;  

9.2.2. Звертатися до Страховика при настанні  страхового  випадку  за  інструкціями щодо 
порядку отримання необхідної допомоги;  

9.2.3. Отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку на умовах цих 
Правил та Договору страхування; 

9.2.4. На зміну умов Договору та на дострокове припинення дії Договору на умовах, 
передбачених цими Правилами та Договором страхування; 

9.2.5. У випадку втрати Договору у період його дії звернутися до Страховика з письмовою 
заявою на видачу його дубліката.  

9.2.6. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, відмову 
Страховика у виплаті страхового відшкодування або розмір виплаченого страхового 
відшкодування. 

9.2.7. При укладенні Договору страхування призначити фізичну або юридичну особу для 
одержання страхової виплати (Вигодонабувача), а також замінювати її до настання страхового 

випадку, якщо інше не встановлено Договором страхування 

9.3. Страхувальник зобов’язаний: 

9.3.1. Ознайомитись з цими Правилами та умовами Договору страхування; 

9.3.2. Виконувати умови Договору страхування в період його дії; 

9.3.3. Страхувальник зобов’язаний ознайомити водія з умовами та змістом укладеного Договору 
страхування. Діяльність (дії або бездіяльність) водія застрахованого ТЗ розцінюється відповідно 
до цих Правил страхування як діяльність Страхувальника й має ті ж правові наслідки, що й 
діяльність останнього.  

9.3.4. При укладенні Договору страхування надати Страховику всю необхідну достовірну 
інформацію, що має істотне значення для оцінки страхового ризику; 

9.3.5. Повідомляти Страховика про всі інші діючі Договори, щодо предмету Договору 
страхування; 

9.3.6. Вчасно сплатити страховий платіж в розмірі та порядку, що обумовлені Договором 
страхування; 

9.3.7. При зміні ступеню ризику або інших істотних обставин щодо предмету Договору 
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страхування, при виявленні будь-яких обставин, що призвели чи можуть призвести до настання 
страхового випадку, протягом 2 (двох) робочих днів письмово сповістити про них Страховика; 

9.3.8. Надати застрахований ТЗ в чистому вигляді для огляду, проведення розслідування або 
незалежної автотоварознавчої експертизи Страховику під час укладання Договору страхування, 
після настання страхового випадку, під час або після закінчення відновлювального ремонту, та 
в інших випадках протягом дії Договору страхування. 

9.3.9. Повідомити Страховика про настання події, що може бути визнана страховим випадком в 
строк та у формі передбаченій умовами Договору страхування; 

9.3.10. Погоджувати зі Страховиком всі дії, пов'язані з виконанням умов Договору 
страхування; 

9.3.11. У випадку повного чи часткового відшкодування збитків особами, винним в їхньому 
спричиненні, або зменшення збитків будь-яким іншим способом негайно (але не пізніше 5 

(п’яти) робочих днів (не враховуючи вихідні та святкові дні) письмово повідомити про це 
Страховика; 

9.3.12. Сприяти Страховику в розслідуванні причин та обставин настання випадку, що має 
ознаки страхового; 

9.3.13. В  межах  своєї  компетенції  вживати  заходів  щодо недопущення настання страхового 
випадку, та на зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.  

9.4. Страховик має право: 

9.4.1. Перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей, вимагати додаткові 
документи, що мають значення для визначення ступеню ризику, а також перевіряти виконання  
Страхувальником вимог  i  умов Договору страхування та цих Правил;  

9.4.2. У випадку підвищення ступеня ризику щодо предмету Договору страхування, вимагати 
від Страхувальника внести зміни в цей Договір, включаючи сплату додаткового страхового 
платежу або припинити дію цього Договору після його відмови, на умовах, передбачених 
Договором страхування та цими Правилами; 

9.4.3. Самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, вимагати від 
Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту, причин та обставин настання 

страхового випадку або розміру страхового відшкодування, включаючи інформацію, що є 
комерційною таємницею; 

9.4.4. Робити запити у компетентні органи для надання ними відповідних документів та 
інформації, що підтверджують факт, причину та обставини настання страхового випадку та 
розмір завданих збитків;  

9.4.5. Повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, 
передбачених Договором страхування та цими Правилами; 

9.4.6. Відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку якщо: 

9.4.6.1. У Страховика є мотивовані сумніви в достовірності наданих документів, що 

підтверджують страховий випадок та розмір збитків – до з’ясування достовірності таких 

документів, але на строк, що не перевищує 6 (шести) місяців з дати їх отримання, якщо інше не 

передбачено Договором страхування; 

9.4.6.2. Розпочато кримінальне провадження, що має безпосереднє відношення до страхового 

випадку – до ухвалення остаточного рішення по даному кримінальному провадженню, 

ухвалення вироку судом, зупинення, закриття кримінального провадження, але на строк не 

більше 6 (шести) місяців, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

9.4.7.  Ініціювати внесення змін та доповнень до умов Договору та дострокове припинення дії 
Договору страхування в порядку та на умовах, передбачених цими Правилами та умовами 
конкретного Договору страхування; 

9.4.8. Виступати від імені Страхувальника за його дорученням у судових органах; 

9.4.9.  Пред'явити позов відповідно до чинного законодавства до особи, яка винна у настанні 
страхового  випадку  у  разі,  якщо  Страховик  здійснив  страхову  виплату;  

9.4.10. Протягом трьох років від дня виплати страхового відшкодування вимагати його 
повернення, якщо на це будуть причини, передбачені чинним законодавством України або 
цими Правилами та Договором страхування.   

9.5. Страховик зобов’язаний: 

9.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами Договору страхування та цими Правилами; 
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9.5.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати 
страхового відшкодування Страхувальнику; 

9.5.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування  у 
розмірі та строки передбачені  цими Правилами та Договором страхування. Страховик  несе  
майнову  відповідальність  за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом 

сплати Страхувальнику неустойки  (штрафу,  пені),  розмір  якої визначається умовами 
конкретного Договору страхування. 

9.5.4. В разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування  письмово 
повідомити про це Страхувальника з мотивованим обґрунтуванням причин відмови, не пізніше 
10 днів з дня прийняття такого рішення, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

9.5.5. Відшкодувати  витрати,  понесені  Страхувальником (Застрахованою  особою) при  
настанні  страхового  випадку,  щодо  запобігання  або  зменшення  шкоди,  якщо  це 

передбачено умовами Договору страхування.  

9.6. Умовами  конкретного Договору страхування також можуть бути передбачені інші права 

та обов’язки Страхувальника та Страховика.  

 

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА В РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

10.1. Якщо інше не обумовлено Договором страхування, при настанні випадку, що може бути 

визнаний страховим, Страхувальник або Водій застрахованого ТЗ зобов’язаний: 

10.1.1. Виконати всі необхідні дії, передбачені ПДР та чинним законодавством; 

10.1.2. Вжити всіх необхідних можливих заходів для запобігання збільшенню розміру збитків, 
заподіяних застрахованому ТЗ, та усунення причин, що сприяють виникненню додаткових 
збитків. 

10.1.3. З місця події, повідомити до Страховика та/або Спеціалізовану службу Страховика 
(Асистанс) за телефоном, який зазначений у Договорі та отримати рекомендації щодо 
подальших дій. 

10.1.4. У разі зіткнення застрахованого ТЗ з іншими транспортними засобами отримати всю 
можливу інформацію про інших учасників ДТП (зокрема, відомості про транспортні засоби, їх 

водіїв, їхні фактичні місця проживання (реєстрації), а також дані договорів страхування, назву i 
адресу страховика іншої сторони, якщо такі договори були укладені) та надавати усім, кого це 
стосується, необхідну інформацію про Страховика. 

10.1.5. Негайно, але не пізніше однієї години (якщо інший строк не передбачений Договором 
страхування) з моменту, коли Страхувальнику стало відомо про її настання, повідомити про 

подію, що має ознаки страхового випадку, органи Міністерства внутрішніх справ України 
(представників патрульної поліції, районний відділ поліції), медичні органи, підрозділ 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій чи інші компетентні органи (далі – 

компетентні органи), дочекатися реєстрації факту настання події й одержати від них документи, 
що підтверджують факт, час і обставини настання такої події. До прибуття представників 
компетентних органів не переміщувати застрахований ТЗ, не змінювати картину події, за 
винятком дій, пов’язаних з рятуванням людей, майна або запобіганням надзвичайним 

ситуаціям. 

10.1.6. У разі викрадення застрахованого ТЗ, якщо він обладнаний пристроями від викрадення 
та/або пошуковими системами, Страхувальник зобов’язаний негайно активізувати даний 
пристрій (систему) і направити повідомлення про викрадення (спробу викрадення) 
застрахованого ТЗ в ті організації і тим способом, які передбачені договором на обслуговування 

даного пристрою (системи) та/або керівництвом користувача.  

10.2. Договором страхування можуть бути передбачені випадки, коли виконання обов’язків, 

зазначених в п. 10.1.5. цих Правил страхування не є обов’язковим. 

10.3. Страхувальник додатково зобов’язаний:  

10.3.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів із дня настання події, що має ознаки страхового 
випадку, письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку за формою, 
встановленою Страховиком, із зазначенням всіх обставин такої події, характеру та ймовірного 

розміру збитку, якщо інший строк та форма повідомлення не передбачена умовами Договору 
страхування. При цьому,Страховик має право вимагати письмове пояснення про обставини 
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пригоди від особи, яка використовувала застрахований ТЗ під час настання страхового випадку. 
Якщо з поважних причин Страхувальник, не міг повідомити Страховика про настання такої 
події або не міг надати для огляду пошкоджений або знищений застрахований ТЗ у 
встановлений строк, він повинен підтвердити документально наявність таких причин. 

10.3.2. Впродовж 3 (трьох) робочих днів із дня настання події, що має ознаки страхового 
випадку, якщо інший строк не передбачений Договором страхування, надати пошкоджений або 

знищений застрахований ТЗ для огляду Страховику у світлий час доби до проведення ремонту.  

10.3.3. Страхувальник або водій застрахованого ТЗ мають право не повідомляти про подію, що 
має ознаки страхового випадку, відповідні компетентні органи при наявності збитків, 
заподіяних внаслідок пошкоджень тільки автомобільного скла, а також у інших випадках 
передбачених Договором страхування.  

10.3.4. Повідомити (надати) Страховику всю інформацію, що має відношення до страхового 
випадку та надати документи, передбачені Розділом 12 цих Правил страхування та Договором 

страхування; 

10.3.5.  вжити заходів для надання Страховику всіх необхідних документів для визначення 
причин, обставин настання випадку та розміру завданого збитку; 

10.3.6. Вжити всіх можливих заходів по з’ясуванню причин, обставин і наслідків страхового 
випадку для забезпечення реалізації права вимоги до особи, відповідальної за заподіяний 
збиток (при наявності підстав або передумов до цього) Страхувальник не повинен відмовлятися 
від права вимоги до третіх осіб, винних у завданні збитків, і не повинен створювати передумов, 

через які здійснення пред’явленого Страховиком права вимоги до винних третіх осіб стане 
неможливим. 

10.3.7.  У разі викрадення застрахованого ТЗ, одночасно із поданням письмового 
повідомлення про настання події, що має ознаки страхового випадку Страховику, 
Страхувальник зобов’язаний передати йому на тимчасове зберігання повний комплект ключів 
від цього застрахованого ТЗ та свідоцтво про його реєстрацію крім випадку, коли ці речі були 

вилучені органами МВС, або були викрадені разом із застрахованим ТЗ (тільки у разі 
викрадення застрахованого ТЗ шляхом грабежу або розбійного нападу) і про що було заявлено 
в органи МВС (до прийняття рішення про виплату страхового відшкодування), якщо інше не 

передбачено умовами Договору страхування.  

10.3.8. Не здійснювати будь-яких дій, пов’язаних з відновленням або зміною стану 
пошкодженого застрахованого ТЗ та/або застрахованого додаткового обладнання до отримання 
письмового дозволу на це від Страховика, який надається на письмовий запит Страхувальника, 
протягом 10 (десяти) днів, з дня його подання.  

10.3.9. Надати Страховику для огляду пошкоджений застрахований ТЗ та/або застраховане 
додаткове обладнання.  

10.3.10. Одразу, але не пізніше 2 (двох) робочих днів (якщо інший строк не передбачений 
Договором страхування), у письмовій формі повідомити Страховика про виявлені в процесі 

виконання ремонту застрахованого ТЗ приховані пошкодження і дефекти, викликані подією, що 
має ознаки страхового випадку. Роботи призупиняються до огляду їх Страховиком. В іншому 
разі вартість відновлення цих пошкоджень Страховиком не відшкодовується. 

10.3.11. При конструктивній загибелі застрахованого ТЗ забезпечити схоронність 
застрахованого ТЗ у тому стані, у якому він був після настання події, що має ознаки страхового 
випадку. 

10.3.12. Погодити зі Страховиком вибір підприємства, на якому буде здійснюватися 
відновлюваний ремонт пошкодженого застрахованого ТЗ, а також калькуляцію на ремонт 

застрахованого ТЗ, складену цим підприємством.  

10.3.13. Надання Страхувальнику у зв’язку з настанням події, що має ознаки страхового 
випадку, інструкцій з боку Страховика або його представника, зазначених у п. 10.1. цих Правил 
страхування, а також вжиття останніми заходів щодо запобігання та зменшення розміру збитку 
не є підставою для визнання цієї події страховим випадком.  

10.4. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені й інакші/інші дії Сторін при 

настанні страхового випадку. 
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11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ФАКТ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

11.1. Для встановлення причин, наслідків, обставин настання страхового випадку, прийняття 
рішення про здійснення виплати або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування та 
визначення розміру завданого збитку, Страхувальник (Вигодонабувач, інша особа, яка 
відповідно до чинного законодавства або Договору страхування має право на отримання 

страхового відшкодування, далі – одержувач страхового відшкодування) зобов’язаний надати 
Страховику: письмове повідомлення про подію, що має ознаки страхового випадку; заяву про 
виплату страхового відшкодування від особи, що має право на його отримання; інші документи, 
які дають підстави визначити обставини страхового випадку, розмір збитку, а також документи, 

необхідні для здійснення страхового відшкодування відповідно до вимог чинного 
законодавства, в тому числі: 

11.1.1. При настанні будь-якої події, що може бути визнана страховим випадком: 

 оригінал (завірену належним чином копію) Договору страхування; 

 посвідчення водія або тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами; 
 паспорт або інший документ, що посвідчує особу та засвідчує місце реєстрації 
(проживання); 

 картку платника податків (Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера); 

 для Страхувальника – юридичної особи, пакет документів, передбачений чинним 
законодавством для ідентифікації та підтвердження повноважень представника юридичної 
особи; 

 свідоцтво про реєстрацію ТЗ (техпаспорт); 

 відеозаписи з камер спостереження або відеореєстраторів (за наявності); 

11.1.2. При настанні страхового випадку за ризиком ДТП : 
 довідку встановленої форми з відповідних компетентних підрозділів Національної поліції 
відносно ДТП (крім випадків, якщо це передбачено договором страхування, коли виконання 

обов’язків, зазначених в п. 10.1.5. цих Правил страхування не є обов’язковим), якщо видача 
такої довідки передбачена чинним на дату ДТП законодавством, а у разі оформлення 
Повідомлення про ДТП встановленого зразка («Європротоколу») - заповнений належним чином 

у відповідності до вимог чинного законодавства Європротокол; 

 протокол медичного огляду, або довідку медичного закладу, що проводив такий огляд,  про 
відсутність (наявність) у водія, що керував ТЗ у момент ДТП, ознак алкогольного сп’яніння або  
перебування під впливом наркотичних, токсичних та медичних препаратів, - якщо проведення 
медичного обстеження вимагалось працівниками  Національної поліції; 

 довідку про учасників ДТП (форма 2, розгорнута); 

 протокол про адміністративне правопорушення (у разі його складання); 

 інші документи на вимогу Страховика; 
11.1.3. За ризиком ПДТО: 

 довідку з органів МВС із зазначенням повного імені (назви) Страхувальника та водія 

застрахованого ТЗ; марки, моделі та державного реєстраційного номеру застрахованого ТЗ; 
місця, часу та обставин настання події; переліку пошкоджень, завданих застрахованому ТЗ 
та/або застрахованому додатковому обладнанню.  

11.1.4. За ризиком Угон (Викрадення)  

 довідку із органів МВС про внесення відомостей про  незаконне заволодіння ТЗ до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань; у разі зберігання/стоянки ТЗ під охороною - документи, що 
підтверджують даний факт на момент угону/викрадення ТЗ та, додатково, одночасно з 

поданням письмового повідомлення про настання події, що має ознаки страхового випадку:  

 оригінал свідоцтва про реєстрацію застрахованого ТЗ, повний комплект оригінальних 
ключів від ТЗ, всі ключі, що виготовлювалися додатково та повний комплект пультів керування 
протиугінними системами або ключів від них (якщо такі системи були встановлені).  

Зазначені предмети не надають в наступних випадках: 

 якщо вони приєднані органами досудового розслідування до матеріалів кримінального 
провадження – з обов’язковим документальним підтвердженням факту вилучення їх у 
Страхувальника та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказів; 
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 якщо вони викрадені шляхом розбою/грабежу разом із застрахованим ТЗ – з обов’язковим 
документальним підтвердженням факту розбою/грабежу за фактом незаконного заволодіння 
застрахованого ТЗ; 

11.1.5. За ризиком «ІВП»: 

11.1.5.1.  За підризиком «Пожежа, вибух»: 

 довідка органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо причини пожежі 
із зазначенням повного імені (назви) власника застрахованого ТЗ, марки, моделі і державного 
реєстраційного номеру застрахованого ТЗ, місця та часу пошкодження ТЗ, переліку 
пошкоджень, завданих застрахованому ТЗ та/або застрахованому додатковому обладнанню; 

11.1.5.2. За підризиком «Стихійні явища»: 

 довідка про стихійне лихо або стихійне явище в місці події, видана відповідними органами 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій або довідку відповідної дорожньої служби, 
комунальної служби, служби благоустрою, місцевого органу виконавчої влади, органу 
місцевого самоврядування. 

11.1.5.3. За підризиками «Падіння предметів» та «Напад тварин»: 

 довідка МВС із зазначенням місця та часу пошкодження застрахованого ТЗ, переліку 
пошкоджень, завданих застрахованому ТЗ та/або ДО (при нападі тварин). 

11.1.6. За ризиком «Аварія»: 

 Залежно від характеру випадку: довідки підрозділів Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, довідку відповідної дорожньої служби, комунальної служби, служби 
благоустрою, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, довідку 

МВС, довідку компетентних підрозділів Національної поліції, що дають змогу встановити факт, 
обставини та причини настання події, що має ознаки страхового випадку; 

11.1.7. За ризиком «Поломки»: 

 Акти діагностики спеціалізованих СТО, висновки спеціалізованих експертних установ, що 
дають змогу встановити факт, обставини та причини настання події, що має ознаки страхового 
випадку; 

11.1.8. У всіх випадках, коли в розслідуванні обставин, що спричинили завдання збитку, брали 
участь органи досудового розслідування: 

 копія заяви або повідомлення Страхувальника про кримінальне правопорушення до органу 
державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування; 

 документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію органом державної влади, 
уповноваженим розпочати досудове розслідування, заяви або повідомлення Страхувальника; 

 документ, що підтверджує внесення органом державної влади, уповноваженим розпочати 
досудове розслідування, відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за ознаками відповідного злочину, передбаченого законом України про 
кримінальну відповідальність, із зазначенням попередньої правової кваліфікації кримінального 

правопорушення (повідомлення про початок досудового розслідування тощо). 

 постанову слідчого чи прокурора або ухвали суду про закриття кримінального провадження 
чи зупинення досудового розслідування або рішення (вироку) суду у разі їх наявності; 

11.1.9.  У разі письмового погодження зі Страховиком проведення відновлювального ремонту 
ТЗ без складання акту експертизи Страхувальник подає: 

 рахунки СТО;  

 акт виконаних робіт та документи, що підтверджують оплату проведеного ремонту, якщо 
він здійснювався за письмовим погодженням із Страховиком до отримання страхового 
відшкодування; 

 якщо страховий випадок і ремонт ТЗ відбулись за межами України – фотокартки (повузлові 
та панорамні), засвідчені підписом Страхувальника, пошкодженого ТЗ і окремих його частин, 
що дозволяють пересвідчитись у розмірах завданого збитку; документи, що підтверджують 
обсяги та вартість проведених робіт. 

11.1.10. В разі, якщо подія, що має ознаки страхового випадку відбулася за межами України, 
Страхувальником надаються документи, згідно з вищезазначеним переліком, видані 

компетентними органами, що мають аналогічні компетенції відповідно до законодавства 
країни, де сталась подія. При цьому, надані Страхувальником документи мають містити 
інформацію про факт, причини та обставини настання події, що має ознаки страхового випадку, 

розмір завданих збитків та осіб винних (за умови наявності таких) в пошкодженні 
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застрахованого ТЗ. 

11.1.11. Крім того, при потребі: 
 документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звернулася (у разі смерті 
Страхувальника/Вигодонабувача – фізичної особи), або документи, що засвідчують 

правонаступництво юридичної особи; 

 інші документи, які дають змогу встановити розміри збитків, що підлягають 
відшкодуванню, та обставини настання страхового випадку; 

 у разі необхідності, документи для виконання Страховиком вимог Закону України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 
14.10.2014 №1702-VII або інші документи, які згідно з чинним законодавством необхідні для 
здійснення виплати страхового відшкодування. 

11.1.12. Документи, зазначені у цьому розділі, надаються Страховику у формі оригінальних 
примірників; нотаріально завірених копій; копій, за умови надання Страховику можливості 

звірення їх з оригінальними примірниками документів. 

11.2. Якщо Договором не передбачено інше, в разі пошкодження виключно скляних 
поверхонь, складається акт огляду пошкодженого застрахованого ТЗ Страховиком і 
Страхувальником. Страховик має право оглянути місце настання такого страхового випадку. 

11.3. Визначення переліку документів, необхідних для підтвердження розміру збитків, на 

підставі яких проводиться виплата страхового відшкодування, здійснюється виключно 

Страховиком. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, 

надаються Страховику у формі оригіналів, нотаріально завірених копій, простих копій за умови 

надання Страховику можливості звірення копій цих документів з оригіналами. 

11.4. Якщо документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, не 

надані в повному обсязі та/або в належній формі, або оформлені з порушенням чинних норм 

(відсутні номер, дата, штамп, є виправлення тексту, тощо), прийняття рішення про здійснення 

виплати страхового відшкодування або відмову у виплаті не здійснюється до усунення 

(виправлення) цих недоліків. Про наявність таких невідповідностей, порушень Страховик 

повідомляє Страхувальника чи одержувача страхового відшкодування в письмовій формі 

протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту надання таких документів, якщо інший 

строк не передбачений умовами Договору страхування. 

11.5. З метою встановлення факту, причин та обставин настання страхового випадку, розміру 

збитку, Страховик має право передбачити у Договорі страхування необхідність надання 

Страхувальником інших документів, включаючи фото- та відеодокументи. 

11.6. В разі, якщо вищезазначені документи подаються Страхувальником будь-якою мовою, 

відмінною від української, Вартість витрат з перекладу документів на українську мову сплачує 

Страхувальник; 

11.7.  Враховуючи  особливості  конкретного  страхового  випадку,  Страховик може скоротити 

або розширити перелік документів, які мають суттєве значення для підтвердження настання 

страхового випадку та розміру збитку. 

 

12. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ(ВИПЛАТ 

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ) 

12.1. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з вимогами цих 

Правил страхування, умов Договору страхування та чинного законодавства України 

12.2. Порядок і умови виплат страхових відшкодувань, викладені в цьому Розділі, 

поширюються на застрахований ТЗ і на застраховане додаткове обладнання. 

12.3. Страхове відшкодування виплачується в розмірі, визначеному на підставі умов Договору 

страхування та цих Правил, за умови визнання Страховиком події, що сталася з застрахованим 

ТЗ та/або застрахованим додатковим обладнанням, страховим випадком та виконання 

Страхувальником (Вигодонабувачем) своїх обов’язків, визначених Договором страхування. 

12.4. За умовами цих Правил страхування, якщо інше не передбачено умовами Договору 

страхування, Страховик, в межах страхової суми, відшкодовує збитки, пов’язані з: 

 Витратами на відновлювальний ремонт (з врахуванням зносу замінених деталей), 

обумовленими наслідками страхового випадку; 
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 Необхідними і доцільно здійсненими Страхувальником витратами по спасінню 

застрахованого ТЗ та/або по запобіганню можливого збільшення збитку; 

 Витратами по транспортуванню пошкодженого застрахованого ТЗ, при умові, що він не 

може самостійно рухатись з дотриманням вимог ПДР, до найближчого місця ремонту 

(зберігання) на відстань, що не перевищує 100 км або у розмірі, який визначений Договором 

страхування; 

 Витратами, пов’язаними з усуненням прихованих пошкоджень і дефектів, які було виявлено 

у процесі ремонту застрахованого ТЗ, та визнано Страховиком. Для встановлення причинного 

зв’язку між страховим випадком та утворенням прихованих пошкоджень (дефектів) може бути 

залучений незалежний спеціаліст; 

 Документально підтвердженими та доцільними витратами Страхувальника, пов’язаними з 

проведенням експертних досліджень та отриманням довідок уповноважених органів; 

 Втратою застрахованого ТЗ внаслідок його Угону (Викрадення); 

 Знищенням,  конструктивною загибеллю застрахованого ТЗ. 

12.5. Страхове відшкодування підлягає виплаті після того, як будуть повністю встановлені 

причини та обставини настання страхового випадку та розмір збитку, розраховані всі складові 

відшкодування. Страхувальник зобов'язаний надати Страховику всі необхідні документи, які 

підтверджують факт настання страхового випадку, його обставини, причини, наслідки, та 

розмір збитку. Ненадання таких документів дає Страховику право відмовити у виплаті 

страхового відшкодування повністю або в частині збитку, яка не підтверджена документами. 

З метою визначення розміру страхового відшкодування та порядку його виплати Страховик: 

12.5.1. визначає ринкову вартість ТЗ та ДО на дату настання страхового випадку; 

12.5.2. визначає розмір заподіяного збитку, як суму прямого та непрямого збитків, яких зазнав 

Страхувальник/Вигодонабувач в результаті страхового випадку; 

12.5.3. встановлює розмір страхового відшкодування та порядок його виплати. 

12.6. Ринкова вартість (Дійсна вартість) ТЗ та ДО на дату настання страхового випадку 

визначається Страховиком згідно з Методикою. До даного розрахунку може залучатися 

незалежний експерт; 

12.6.1. Якщо ця умова передбачена Договором страхування, Страховик несе пропорційну 

відповідальність в наступних випадках:  

 якщо Страхова сума за Договором страхування на дату настання страхового випадку 

складає менше 90% дійсної вартості застрахованого ТЗ та ДО на момент настання страхового 

випадку, то страхове відшкодування зменшується в такій пропорції, в якій співвідноситься 

страхова сума за Договором страхування до дійсної вартості застрахованого ТЗ та ДО на 

момент настання страхового випадку; 

 в разі сплати Страхувальником не в повному обсязі страхового платежу, або будь-якої його 

частини, передбаченої Договором страхування, розмір страхового відшкодування зменшується 

в такій же пропорції, в якій співвідноситься сплачена частина страхового платежу за період 

страхування, в якому настав страховий випадок, до нарахованого страхового платежу за цей 

період страхування. 

12.6.2. Розмір прямого збитку може визначатися на підставі таких документів: 

12.6.2.1. попередньої калькуляції, кошторису, наряду-замовлення, рахунку, акту виконаних 

робіт та/або інших документів, що підтверджують обсяг та вартість ремонтних робіт, і були 

отримані від СТО, обраної для ремонту ТЗ у відповідності до умов Договору страхування та 

погодженої Страховиком. 

12.6.2.2. кошторису вартості відновлювального ремонту, складеного Страховиком, або 

калькуляції, складеної із застосуванням програмного комплексу в тому числі, але не виключно 

«AUDATEX», «EUROTAX», або автотоварознавчого дослідження (експертизи), яке замовляє 

Страховик, з застосуванням середньоринкових цін на проведення відновлювального ремонту. 

12.6.3. Розмір непрямого збитку визначається на підставі кошторисів, сплачених рахунків, 

квитанцій, чеків, інших документів (оригіналів), що підтверджують додаткові витрати 

Страхувальника, пов’язані з виконанням умов даного Договору. Розмір непрямого збитку, якого 

зазнав Страхувальник внаслідок страхового випадку, становить суму всіх документально 

підтверджених доцільних витрат Страхувальника у межах ліміту по Додаткових витратах згідно 

з умовами Договору страхування. 
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12.6.4. В разі конструктивної загибелі (знищення) застрахованого ТЗ, вартість залишків ТЗ 

визначається Страховиком шляхом вивчення попиту та пропозицій на ринку щодо таких 

залишків (зокрема: онлайн-аукціон з продажу автомобілів, в тому числі, але не виключно,ТОВ 

«Україно-Польське підприємство «Автоонлайн-Україна») або шляхом експертної оцінки (у 

випадку відсутності попиту/пропозицій на ринку). 

12.6.5. Розрахунок страхового відшкодування у разі пошкодження ТЗ та/або ДО або викрадення 

його окремих складових здійснюється з врахуванням таких умов: 

12.6.5.1. За умови перерахування коштів на поточний рахунок погодженої СТО, сума 

страхового відшкодування перераховується в повному обсязі. Різниця між рахунком-фактурою 

цієї СТО та сумою страхового відшкодування сплачується на поточний рахунок СТО 

Страхувальником; 

12.6.5.2. При виплаті страхового відшкодування у будь-який спосіб, відмінний від  

перерахування коштів на поточний рахунок погодженої СТО, Страховик здійснює авансову 

виплату в розмірі 70% від суми страхового відшкодування, що розраховується  на підставі 

п.12.6.2.2. цих Правил; 

12.6.5.3. У разі одержання Страхувальником/Вигодонабувчем авансової виплати страхового 

відшкодування та подальшого проведення відновлювального ремонту на погодженій СТО, 

Страхувальник/Вигодонабувач може впродовж 60 (шістдесят) днів з дня перерахування 

авансової виплати Страховиком, звернутися до Страховика із заявою про доплату суми 

страхового відшкодування. В такому випадку Страхувальник/Вигодонабувач зобов’язаний 

надати акти виконаних робіт (акти прийому – передачі робіт) та платіжні документи, що 

підтверджують оплату ним відновлювального ремонту ТЗ на погодженій СТО. При цьому, 

розмір прямого збитку не може перевищувати суму, попередньо погодженого рахунку СТО. У 

разі ненадання вказаних документів в строк 60 (шістдесят) днів, сума страхового 

відшкодування, здійсненого на підставі п.12.6.5.2. цих Правил, вважається остаточною. 

12.6.5.4. У разі проведення відновлювального ремонту на СТО іншій, ніж була погоджена 

Страховиком, сума страхового відшкодування, здійсненого на підставі п.12.6.5.2 цих Правил, 

вважається остаточною та перегляду не підлягає. 

12.7. До витрат на відновлювальний ремонт включаються: 

 Вартість складових ТЗ (деталей, вузлів, агрегатів, тощо), що підлягають заміні; 

 Вартість робіт по проведенню відновлювального ремонту; 

 Вартість матеріалів, необхідних для відновлювального ремонту. 

 Витрати, пов’язані з усуненням прихованих пошкоджень, що викликані страховим 

випадком, виявлені в процесі ремонту і підтверджені документально. 

12.8. До витрат на відновлювальний ремонт не включаються: 

 витрати на відновлювальний ремонт пошкоджень, що не викликані страховим випадком, а 

також на відновлювальний ремонт тих складових, що були відсутні чи мали пошкодження на 

дату укладання Договору, останнього огляду, або на дату страхового випадку; 

 вартість технічного обслуговування та гарантійного ремонту ТЗ; 

 вартість робіт, складових і матеріалів, пов’язаних з переобладнанням ТЗ; 

 вартість комплектних агрегатів, вузлів та робіт з їх заміни, якщо заміні чи ремонту 

підлягають окремі їх деталі; 

 витрати у сумі перевищення вартості заміни над вартістю ремонту пошкоджених деталей, 

вузлів, агрегатів ТЗ при можливості їх відновлення; 

 витрати на необґрунтований за обсягом або цінами відновлювальний ремонт (наприклад, 

фарбування всього кузова замість фарбування окремої деталі або вузла, завищення ціни 

придбання деталей, матеріалів, робіт за наявності нижчих цін); 

 вартість ремонту або заміни складових частин ТЗ, які не були пошкоджені в результаті 

страхового випадку, але на ремонті/заміні яких наполягає СТО або Страхувальник; 

 вартість відновлювальних робіт в позаурочний час; 

 доплата за терміновість робіт та прискорену доставку складових ТЗ або матеріалів. 

12.9. Перелік та характер відновлювальних робіт, кількість нормо-годин на ті, чи інші роботи, 

обсяг матеріалів для відновлювального ремонту розраховується за нормативами, 

рекомендованими заводом-виробником застрахованого ТЗ. 

12.10. У разі пошкоджень скляних деталей ТЗ, відновлення яких Страховик вважає можливим 
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шляхом відновлювального ремонту, а не заміни, до витрат на відновлення таких деталей можуть 

включатися витрати саме з їх ремонту за розцінками підприємства, що спеціалізується на 

здійсненні відповідних ремонтних робіт. Ця умова може бути застосована Страховиком  

незалежно від висновків СТО, визначеної умовами Договору страхування. 

12.11. Страховик відшкодовує вартість нових запасних частин, деталей, вузлів та агрегатів (далі 

по тексту – складових частин) пошкодженого ТЗ, зменшену на величину фізичного зносу, якщо 

умовами Договору передбачено, що виплата страхового відшкодування здійснюється з 

врахуванням зносу. При цьому, вартість складових частин, які підлягають заміні, з врахуванням 

фізичного зносу визначається як вартість нових складових частин, помножена на коефіцієнт 

зміни ціни ТЗ, що дорівнює відношенню дійсної вартості ТЗ на дату страхового випадку до 

дійсної вартості нового ТЗ (або його аналога визначеного відповідно до нормативних 

документів та довідників). 

12.12. До моменту повного узгодження витрат на відновлювальний ремонт, розмір збитку 

вважається невизначеним. Страховик має безумовне право перевірки та узгодження з 

ремонтним підприємством обсягів, видів і цін на деталі, відновлювальні роботи та матеріали, 

взявши за основу середні ринкові ціни, що діють в регіоні знаходження ремонтного 

підприємства. При розрахунку суми страхового відшкодування для ТЗ, що експлуатуються 5 

(п’ять) або більше років, Страховик має право здійснити такий розрахунок на підставі вартості 

альтернативних запасних частин та комплектуючих. 

12.13. Розрахунок страхового відшкодування у разі знищення та конструктивної загибелі ТЗ 

здійснюється з врахуванням таких умов: 

12.13.1.  Якщо Страховик прийняв рішення про те, що право власності на ТЗ не переходить до 

Страховика, сума страхового відшкодування визначається як різниця між ринковою вартістю ТЗ 

на дату настання страхового випадку та ринковою вартістю його залишків, розрахованих згідно 

з 12.6.4. цих Правил страхування, за вирахуванням франшизи, попередніх страхових виплат за 

Договором (якщо Договором страхування встановлено Агрегатну страхову суму), та інших 

відрахувань згідно з умовами Договору; 

12.13.2. Якщо Страховик прийняв рішення про перехід права власності на ТЗ до Страховика, 

сума страхового відшкодування визначається в розмірі ринкової вартості ТЗ на дату настання 

страхового випадку, в межах страхової суми, за вирахуванням франшизи, попередніх страхових 

виплат за Договором (якщо Договором страхування встановлено Агрегатну страхову суму), та 

інших відрахувань згідно умов Договору. 

12.14. Розрахунок суми страхового відшкодування у разі угону/викрадення ТЗ здійснюється з 

врахуванням таких умов: 

12.14.1. Розмір страхового відшкодування визначається в розмірі ринкової вартості ТЗ на 

момент укладання Договору за вирахуванням франшизи, попередніх виплат за Договором (якщо 

Договором страхування встановлено Агрегатну страхову суму), інших відрахувань згідно умов 

Договору, та нормативу знецінення вартості ТЗ, що визначається у такий спосіб: 

 у разі, якщо на страхування приймався новий ТЗ (з автосалону), або ТЗ, строк експлуатації 

якого не перевищує 1 (один) рік з дати першої реєстрації (постановки на облік), норматив 

знецінення складає 10,0% за перший місяць експлуатації з дати укладання Договору та по 1,0% 

за кожний наступний місяць експлуатації впродовж строку дії Договору; 

 у разі, якщо ТЗ, прийнятий на страхування, експлуатувався понад 1 (один) рік з дати 

першої реєстрації (постановки на облік) до моменту укладання Договору, норматив знецінення 

складає 1,0% за кожен місяць експлуатації впродовж строку дії Договору. 

 якщо Договором страхування передбачено, що «Виплата страхового відшкодування 

здійснюється: без знецінення ТЗ», норматив знецінення впродовж всього строку дії Договору не 

застосовується. 

12.14.2. Розмір страхового відшкодування визначається Страховиком на дату настання 

страхового випадку в межах страхової суми, встановленої Договором, виходячи із розміру 

збитку, якого зазнав Страхувальник внаслідок страхового випадку, і послідовного врахування 

умов Договору, згідно з якими сума страхового відшкодування: 

 зменшується пропорційно коефіцієнту недострахування, якщо Договір укладено в частці; 

 зменшується пропорційно відношенню сплаченого страхового платежу до нарахованого 

страхового платежу з врахуванням п.12.6.1. цих Правил; 
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 зменшується на частину збитків, відшкодованих особою, винною у їх заподіянні; 

 збільшується на суму непрямого збитку (в межах відповідних лімітів) згідно з умовами 

Договору; 

 зменшується на суму перевищення розміру страхового відшкодування над встановленим в 

лімітом виплати по Європротоколу (без довідки по ДТП) - якщо ДТП було належним чином 

оформлено Європротоколом з наданням його оригіналу Страховику; 

 зменшується на суму перевищення розміру страхового відшкодування над встановленим в 

Договорі лімітом виплати відшкодування без офіційної довідки, - якщо факт пошкодження ТЗ 

не підтверджено офіційною довідкою відповідного компетентного органу; ця умова не діє при 

пошкодженні виключно скла кузова та\або приборів освітлення ТЗ внаслідок випадкового 

влучення каміння чи іншого предмету; 

 зменшується на суму попередніх виплат страхового відшкодування за Договором, – якщо 

розмір прямого збитку встановлено відповідно до пунктів 12.13.1., 12.13.2., 12.14.1.  Правил; 

зменшується на суму франшизи, визначеної в Договорі страхування; франшиза по скляних 

деталях ТЗ застосовується по всіх застрахованих ризиках, якщо пошкоджені виключно скляні 

деталі ТЗ. 

12.15. До суми сплачених (зарахованих) страхових платежів належать всі платежі, сплачені 

Страхувальником у будь-який спосіб, та зараховані Страховиком з врахуванням умов Договору 

страхування. 

12.16. Враховуючи динаміку зростання цін на транспортні засоби, запасні частини, послуги з 

відновлювального ремонту, Сторони дійшли згоди, що якщо на момент настання страхового 

випадку дійсна (ринкова) вартість ТЗ перевищує страхову суму більш ніж на 40%, Страховик 

має право здійснити страхову виплату у частці, пропорційно співвідношенню страхової суми до 

дійсної (ринкової) вартості ТЗ на момент настання страхового випадку. 

12.17. Якщо ТЗ застраховано у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує  

ринкову вартість ТЗ на дату настання страхового випадку, то розмір страхового відшкодування,  

що  виплачується  усіма  страховиками,  не  може перевищувати ринкової вартості  ТЗ на дату 

настання страхового випадку. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно 

розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування. 

12.18. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з Договором на 

підставі письмової заяви Вигодонабувача/Страхувальника (його правонаступника або осіб, 

визначених умовами страхування) і страхового акту, який складається Страховиком 

12.19. Враховуючи динаміку зростання цін на транспортні засоби, запасні частини, послуги з 

відновлювального ремонту, у випадку що якщо на момент настання страхового випадку 

ринкова вартість ТЗ перевищує страхову суму більш ніж на 40%, Страховик має право 

здійснити страхову виплату у частці, пропорційно співвідношенню страхової суми до ринкової 

вартості ТЗ на момент настання страхового випадку 

12.20. Якщо ТЗ застраховано у кількох страховиків і загальна страхова сума перевищує  

ринкову вартість ТЗ на дату настання страхового випадку, то розмір страхового відшкодування,  

що  виплачується  усіма  страховиками,  не  може перевищувати ринкової вартості  ТЗ на дату 

настання страхового випадку. При цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно 

розміру страхової суми за укладеним ним договором страхування. 

12.21. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з Договором на 

підставі письмової заяви Вигодонабувача/Страхувальника (його правонаступника або осіб, 

визначених умовами страхування) і страхового акту, який складається Страховиком. 

12.22. Якщо документи, зазначені в розділі 11 цих Правил, неналежно оформлені або надані в 

неповному обсязі, Страховик розглядає заяву про виплату страхового відшкодування після 

усунення зазначених недоліків. 

12.23.  У разі призначення Вигодонабувача, відмінного від Страхувальника, Страхувальник, 

який не є Вигодонабувачем, може отримати страхове відшкодування в першу чергу за умови, 

що Вигодонабувач належним чином наділив Страхувальника відповідними повноваженнями 

або письмово відмовився від права на отримання страхового відшкодування. 

12.24. У разі виявлення прихованих пошкоджень, Страхувальник зобов’язаний до моменту їх 

усунення письмово повідомити про це Страховика для проведення ним додаткового огляду ТЗ 

та оформлення додаткового акту огляду ТЗ. У випадку якщо Страхувальник (уповноважена ним 
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особа) не повідомив Страховика про виявлення прихованих пошкоджень застрахованого ТЗ та 

не надав ТЗ для проведення додаткового огляду, страхове відшкодування розраховується 

виходячи із переліку пошкоджень транспортного засобу, зафіксованого в попередньому акті 

огляду.    

12.25. При настанні страхового випадку і згоді Страховика на здійснення відновлювального 

ремонту за межами України, Страховик виплачує страхове відшкодування на підставі 

документів, які свідчать про фактично понесені Страхувальником витрати, з врахуванням умов 

договору страхування, в грошовій одиниці України за курсом НБУ на дату проведення 

відновлювального ремонту. 

12.26. За вимогою Страховика, Страхувальник зобов’язаний передати Страховику складові та 

обладнання ТЗ, заміна яких була оплачена Страховиком. 

12.27. Після виплати страхового відшкодування за ризиком угон/викрадення, або у зв’язку зі 

знищенням чи конструктивною загибеллю ТЗ, дія цього Договору припиняється. 

12.28. За фактом угону/викрадення (незаконного заволодіння) ТЗ, за яким розпочато 

кримінальне провадження, Страховик приймає рішення та складає страховий акт про виплату 

або про відмову у виплаті страхового відшкодування не пізніше 3-х (трьох) місяців з дати 

отримання заяви Страхувальника (його правонаступника, уповноваженої особи) про 

угон/викрадення ТЗ за умови обов’язкового виконання наступних вимог: 

12.28.1. Страхувальник та/або Вигодонабувач зобов’язані забезпечити передачу права 

власності на застрахований ТЗ його власником на користь Страховика шляхом укладення 

договору про передачу права власності (абандону). Абандон повинен передбачати перехід права 

власності за умови отримання Страхувальником та/або Вигодонабувачем страхового 

відшкодування. 

12.28.2. Страхувальник та/або Вигодонабувач зобов’язані передати Страховику свідоцтво про 

реєстрацію ТЗ і повні комплекти оригінальних ключів від ТЗ та ключів і пультів від засобів 

проти угону викраденого ТЗ, або довідку МВС про їх вилучення. 

12.28.3. Страхувальник та/або Вигодонабувач зобов’язані надати повний комплект документів, 

що підтверджують причини та факт настання страхового випадку, його обставини і розмір 

збитку у відповідності з розділами. 

12.28.4. Якщо викрадений ТЗ знайдено в пошкодженому стані, Страховик виплачує страхове 

відшкодування по факту пошкодження застрахованого ТЗ. 

12.29. Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування та складає 

страховий акт, або приймає рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування впродовж 

10 (десяти) робочих днів після отримання останнього з документів, що підтверджують факт 

настання страхового випадку, його обставини і розмір збитку у відповідності з розділами 14, 15 

Договору. 

12.30. Виплата страхового відшкодування здійснюється впродовж 10 (десяти) робочих днів 

після складання страхового акту Страховиком. У разі, коли документи, необхідні для здійснення 

страхової виплати, відсутні, виплата здійснюється впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати 

надання таких документів. 

12.31. При порушенні строків виплати страхового відшкодування Страховик на письмову 

вимогу Страхувальника/Вигодонабувача сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. 

До розрахунку береться облікова ставка НБУ на перший день такого прострочення. 

12.32. Договір, по якому виплачено страхове відшкодування, зберігає дію до кінця вказаного в 

ньому строку (окрім випадків угону / викрадення та конструктивної загибелі). Якщо страхове 

відшкодування (страхові відшкодування) по застрахованому ТЗ виплачено в розмірі страхової 

суми по даному ТЗ за вирахуванням франшизи та інших відрахувань згідно з умовами 

Договору, дія Договору в частині  зобов’язань Страховика по виплаті страхового відшкодування 

стосовно даного ТЗ припиняється з дати виплати страхового відшкодування. 

12.33. Впродовж строку дії Договору Страхувальник за згодою Страховика може збільшити 

розмір страхової суми або відновити її розмір, уклавши додаткову угоду та сплативши 

додатковий страховий платіж. У разі встановлення неагрегатної страхової суми страхові 

виплати не зменшують страхову суму, а при розрахунку суми страхового відшкодування за угон 

/ викрадення та конструктивну загибель попередні страхові виплати із суми страхового 
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відшкодування  не вираховуються. 

12.34. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування за Договором, в межах 

фактичних витрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала 

страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток. Страхувальник 

зобов`язаний здійснити всі можливі дії для реалізації Страховиком права вимоги до особи, 

відповідальної за заподіяний збиток. Невиконання Страхувальником цього пункту дає 

Страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування або вимагати від 

Страхувальника повернення виплаченого страхового відшкодування. 

12.35. Після виплати страхового відшкодування та проведення відновлювального ремонту ТЗ, 

Страхувальник зобов’язаний  надати ТЗ для повторного огляду Страховику. У разі, якщо ТЗ не 

був наданий для огляду після відновлювального ремонту, а також в частині деталей ТЗ, які не 

були відновлені або замінені, як того вимагала технологія відновлювального ремонту ТЗ: 

12.35.1. претензії (заяви) з будь-яких повторних пошкоджень частин та деталей ТЗ, за якими 

було здійснено виплату страхового відшкодування,  не приймаються Страховиком до розгляду 

та не підлягають задоволенню; 

12.35.2. при виплаті страхового відшкодування у разі знищення або угону/викрадення ТЗ, із 

суми страхового відшкодування віднімається вартість усунення пошкоджень згідно попередніх 

розрахунків страхового відшкодування. Виплата страхового відшкодування, в частині 

пошкоджень за попередніми страховими випадками, проводиться лише у випадку надання 

Страхувальником документів, що підтверджують фактичне проведення ремонтно-

відновлювальних робіт по таких пошкодженнях. 

12.36. Умовами Договору страхування може бути передбачено інший порядок розрахунку 

суми страхового відшкодування 
 

13. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В 

ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ (ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ) 

 

13.1. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з вимогами цих 

Правил страхування, умов Договору страхування та чинного законодавства України, на користь 

Страхувальника (його правонаступників, які нотаріально визначені) або Вигодонабувача. 

13.2. Страхове відшкодування виплачується в розмірі, визначеному на підставі Договору 

страхування, за умови визнання Страховиком події, що сталася з застрахованим ТЗ та/або 

застрахованим додатковим обладнанням, страховим випадком та виконання Страхувальником 

(Вигодонабувачем) своїх обов’язків, визначених Договором страхування.  

13.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик протягом 20 (двадцяти) 

робочих днів з дати отримання від Страхувальника всіх необхідних документів, передбачених 

Розділом 12 цих Правил, приймає рішення (складає страховий акт) про виплату страхового 

відшкодування (або відмову у виплаті страхового відшкодування, про що протягом 10 (десяти) 

робочих днів письмово повідомляє Страхувальника та Вигодонабувача з обґрунтуванням 

причин відмови). 

13.4. Всі виплати страхових відшкодувань по страховим випадкам здійснюються протягом 20 

(двадцяти) робочих днів після прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, якщо 

інше не передбачено Договором страхування.  

 

14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ АБО ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО 

ВІДШКОДУВАННЯ 

14.1. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у повному обсязі 

на підставі наступного: 

14.1.1  вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвів до настання страхового 

випадку; 

14.1.2 подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет Договору 

страхування або про причини, факт, обставини чи наслідки настання страхового випадку; 

14.1.3 не повідомлення Страхувальником Страховика про зміну умов експлуатації ТЗ 

(передача ТЗ Страхувальником в оренду, лізинг, прокат, використання ТЗ у якості таксі, 

допущення до керування осіб, що не зазначені в Договорі страхування, тощо); 
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14.1.4 отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх 

заподіянні;  

14.1.5 здійснення Страхувальником без письмового дозволу Страховика ремонту 

пошкодженого транспортного засобу;  

14.1.6 несвоєчасного повідомлення з місця події Страховика про настання страхового випадку 

без поважних на це причин, підтверджених документально, або створення Страхувальником або 

його довіреною особою, представником перешкод у визначенні обставин та причин настання 

страхового випадку та/або розміру завданих збитків;  

14.1.7 невиконання Страхувальником, його довіреною особою чи представником, водієм 

обов’язків, передбачених умовами цього Договору та Правилами страхування; 

14.1.8 порушення Страхувальником, його довіреною особою, представником чи водієм правил 

безпеки, правил технічної експлуатації встановлених заводом-виробником, вимог ПДР щодо 

технічного стану і обладнання транспортного засобу; 

14.1.9 експлуатації ТЗ у зимовий період, а саме з 01 листопада по 31 березня, із автошинами, 

відмінними від зимових (для легкових ТЗ та мототехніки), та/або зношеними згідно з ПДР 

автошинами; 

14.1.10 невиконання умов Договору щодо надання Страхувальником інформації про всі відомі 

йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику та подальшого 

інформування Страховика про будь-яку зміну страхового ризику в бік його збільшення; 

14.1.11 створення Страхувальником, його довіреною особою чи представником перешкод у 

реалізації Страховиком права вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток; 

14.1.12 непідкорення вимогам представників правоохоронних органів (втеча з місця ДТП, 

переслідування працівниками МВС, втеча з місця злочину). 

14.1.13  Викрадення застрахованого ТЗ та/або його застрахованого додаткового обладнання, що 

сталося внаслідок недбалого ставлення Страхувальника до збереження застрахованого майна в 

частині невжиття відповідних заходів щодо обмеження доступу до цього застрахованого ТЗ 

сторонніх осіб (проникнення сторонніх осіб у застрахований ТЗ в якому не були закриті двері, 

незачинені вікна або при наявності реєстраційних документів та/або ключів від застрахованого 

ТЗ в салоні застрахованого ТЗ, при вимкнених пристроях від викрадення, тощо), чи таке 

викрадення супроводжувалось зникненням зазначених документів та/або ключів без поважних 

причин (на розсуд Страховика), які повинні бути підтверджені документально. 

14.1.14  ДТП, викликані наступними порушеннями ПДР водієм застрахованого ТЗ: 

 проїзд на заборонні сигнали світлофора чи регулювальника; 

 виїзд на смугу зустрічного руху в місці, де такий виїзд заборонено та/або перетин суцільної 

осьової лінії, якщо це не викликано крайньою необхідністю; 

 порушення правил проїзду залізничних переїздів, мостів і т. і., 

 в разі якщо зазначене вище обумовлено Договором страхування. 

14.1.15  Невиконання вимог цих Правил страхування та/ або умов Договору страхування. 

14.2. Договором страхування за згодою Сторін можуть бути встановлені інші підстави для 

відмови у виплаті страхового відшкодування або зменшення його розміру, якщо вони не 

суперечать положенням цих Правил та чинного законодавства. 

 

15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

15.1.  Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також: 

15.1.1. При закінченні строку дії Договору. 

15.1.2. При виконанні Страховиком своїх зобов`язань за Договором у повному обсязі – з дня 
остаточного розрахунку між Сторонами Договору. 

15.1.3. При несплаті Страхувальником страхової премії, у строки, передбачені Договором. 

15.1.4. У випадку ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – 
фізичної особи чи втрати ним дієздатності. 

15.1.5. При ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

15.1.6. При прийнятті судового рішення про визнання Договору недійсним. 
15.1.7. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

15.2. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона 
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зобов'язана письмово повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати 
припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування. 

15.2.1. 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 договором страхування.  

15.2.2. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору 
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

15.2.3. У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика, 
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то 
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, 

з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового 
тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за договором 
страхування. 

15.3. Норматив витрат на ведення справи за цим видом страхування може становити до 65% 
від страхового внеску. 

15.4. Сторони дійшли згоди, що не допускається повернення грошових коштів готівкою, якщо 
страхові платежі було здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення 

Договору. 

15.5. Зміна умов договору страхування проводиться за згодою Страхувальника і Страховика 
на підставі заяви однієї з сторін протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання заяви 
другою стороною та оформлюється додатковою угодою, що стає невід’ємною частиною 
договору страхування з моменту її підписання сторонами (якщо інше не передбачено 
додатковою угодою). Якщо сторони не досягли згоди про внесення змін та доповнень до 

договору страхування протягом цього строку, сторона, що вимагає внесення таких змін, має 
право в односторонньому порядку достроково припинити дію договору страхування. Такий 
договір страхування достроково припиняє свою дію на 30 (тридцятий) календарний день з дати 

письмового повідомлення будь-якої із сторін про реалізацію іншою стороною договору свого 
права на дострокове припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 

15.6. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладення і не підлягає 
виконанню:  

15.6.1. Якщо його було укладено після страхового випадку; 

15.6.2. Якщо договір страхування визнається недійсним у судовому порядку; 

15.6.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України, 

 

16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

16.1. Будь-які спори та розбіжності, що виникають між Страхувальником і Страховиком за 
договорами страхування, укладеними відповідно до цих Правил, підлягають врегулюванню 
шляхом переговорів. 

16.2. При недосягненні згоди за результатами переговорів, Сторони вирішують спори в 
порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

16.3. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе за договором страхування, 
укладеним відповідно до цих Правил, зобов’язань сторони несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством України. 
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