1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила розроблені у відповідності до Закону України «Про страхування».
1.2. На підставі цих Правил Товариство з додатковою відповідальністю “Страхова
компанія Роксолана” (надалі - Страховик) укладає договори добровільного страхування
наземного транспорту з юридичними особами та дієздатними фізичними особами (надалі Страхувальники).
1.3. Страхувальники мають право при укладанні договорів страхування призначати
фізичних осіб або юридичних осіб (Вигодонабувачів) для отримання страхового
відшкодування, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не
передбачено договором страхування.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не
суперечать закону і пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням транспортним
засобом, який пройшов реєстрацію в ДАЇ і належить йому на праві власності, повного
господарського відання, оперативного управління або на інших законних підставах (договір
оренди, лізингу, доручення тощо).
2.2. На страхування приймаються:
2.2.1. Транспортні засоби та причепи (в подальшому ТЗ), зареєстровані в органах ДАІ.
Технічний стан ТЗ повинний відповідати вимогам заводу – виробника, або аналогічному
документу та іншій нормативно-технічній документації.
2.2.2. Додаткове обладнання та відповідне приладдя ТЗ (автомобільна теле- і
радіоапаратура, додаткове обладнання салонів, світлове сигнальне та інше обладнання, яким
оснащений ТЗ, але яке не входить до заводської комплектації), якщо це передбачено
умовами Договору страхування.
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА (АБО)
РОЗМІРІВ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. ФРАНШИЗА
3.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов
страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
3.2. Загальна страхова сума складається зі страхових сум по ТЗ, причепу та
додатковому обладнанню, відповідно до умов Договору страхування.
3.3. При страхуванні ТЗ, причепів та додаткового обладнання страхова сума
встановлюється в межах їх вартості за цінами й тарифами, що діють на момент укладання
договору, якщо інше не передбачено Договором страхування. Якщо заявлена
Страхувальником вартість викличе сумнів у Страховика, він має право вимагати документ,
що підтверджує її достовірність.
3.4. Якщо встановлені в Договорі страхування страхові суми по ТЗ і додатковому
обладнанню нижче їх дійсної вартості, то розмір страхового відшкодування визначається
пропорційно відношенню страхової суми до дійсної вартості, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
3.5. У період дії Договору страхування Страховиком застосовуються норми зносу ТЗ і
додаткового обладнання відповідно до чинного законодавства України.
3.6. Страхова сума за транспортні засоби, що взяті в оренду (напрокат) або в лізинг, не
може перевищувати суми, за яку Страхувальник несе відповідальність перед орендодавцем
(лізингодавцем), якщо інше не передбачено Договором страхування.
3.7. Договір страхування може укладатись як за умови власної участі Страхувальника
у відшкодуванні збитків (наявність безумовної франшизи, розмір якої визначається в
Договорі страхування), так і без встановлення франшиз.
3.8. Безумовні франшизи вираховуються з кожної суми відшкодування збитків.
3.9. За бажанням Страхувальника понад величини безумовної франшизи може бути
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заявлена умовна франшиза.
3.10. В цьому випадку страхова премія сплачується у зменшеному розмірі (кожний 1
% умовної франшизи знижує платіж за умовами страхування “КАСКО” на 5 %), якщо інше
не передбачено Договором страхування. При цьому збитки, завдані автомобілю і
додатковому устаткуванню, в розмірі, меншому за встановлену суму умовної франшизи не
відшкодовуються, проте збитки понад встановлену суму умовної франшизи,
відшкодовуються в повному обсязі за вирахуванням безумовної франшизи.
3.11. При страхуванні автомобілів Страхувальнику надається право укладати договір з
умовою відшкодування збитків без урахування знижки на знос запасних частин, деталей і
механізмів, що підлягають заміні, в разі їх ушкодження (зі сплатою додаткового платежу).
3.12. Новий ТЗ з терміном експлуатації менше 3 місяців і пробігом до 3000 км
вважається таким, що не має зносу на весь період дії Договору страхування, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
4.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
4.2. Страховий випадок - подія, передбачувана Договором страхування, яка відбулась
і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику, або іншій особі, що визначена Страхувальником або
умовами Договору страхування.
4.3. За умовами страхування, що викладені в цих Правилах, Страхувальнику
компенсуються збитки, а також видатки на рятування транспортних засобів, причепів, а
також додаткового обладнання внаслідок страхових випадків:
а) пошкодження, знищення ТЗ (додаткового обладнання) або його частин внаслідок
ДТП та інші пошкодження, що сталися у процесі руху;
б) пошкодження, знищення ТЗ або його частин внаслідок протиправних дій третіх
осіб, а також крадіжка його частин, деталей приладів, приладдя та додаткового обладнання
(крім незаконного заволодіння транспортним засобом) при його знаходженні:

у будь-якому місці;

на стоянці, що охороняється, чи в гаражі.
в) пошкодження, знищення ТЗ або його частин внаслідок стихійних лих (повінь, буря,
ураган, смерч, цунамі, шторм, злива, град, обвал, лавина, зсув, вихід підгрунтових вод,
паводок, повінь, сель, удар блискавки, просадка ґрунту, землетрус, падіння предметів та
льоду), даний ризик включає в себе падіння дерев (наїзд на дерево), напад тварин (наїзд на
тварину), а також ризик пожежі чи вибуху в ТЗ; ТЗ приймається на страхування за умови
наявності у Страховика чинної ліцензії на страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ.
г) незаконне заволодіння транспортним засобом:

у будь-якому місці;

на стоянці, що охороняється, чи в гаражі.
4.4. До переліку страхових випадків можна віднести одну, кілька або всі перелічені в
пункті 4.3. події і конкретизувати їх у Договорі страхування.
4.5. Страхування за всіма ризиками, що визначені в п.4.3. цих Правил, є страхуванням
на умовах повного “КАСКО”.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
5.1. До страхових випадків не належать і виплати страхового відшкодування не
проводяться у разі знищення або пошкодження транспортного засобу (ТЗ), причепів та
додаткового обладнання до нього внаслідок:

всякого роду воєнних дій чи воєнних заходів та їх наслідків, пошкодження чи
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знищення мінами, бомбами та іншими знаряддями війни, а також внаслідок громадянської
війни, народних заворушень і страйків, конфіскації, арешту чи знищення за вимогою
військових чи цивільних влад;

прямого чи непрямого впливу атомного вибуху, радіації чи радіоактивного
ураження, пов'язаних з будь-яким застосуванням атомної енергії і використанням
радіоактивних матеріалів;

перевезення ТЗ морським, залізничним та іншими видами транспорту;

збитків, що виникли внаслідок участі ТЗ спортивних змаганнях (гонки);

гниття, корозії, зруйнування і (або) втрати природних властивостей матеріалів,
що були використані в ТЗ, через зберігання в несприятливих умовах; в результаті природних
хімічних процесів тощо;

обробки теплом, вогнем чи інший термічний вплив на ТЗ та причепів до нього
(сушіння, зварювання, гаряча обробка тощо);

збитків, завданих майну страхувальника, водія або пасажирів, що перебували у
транспортному засобі під час страхового випадку;

природного зносу транспортного засобу в цілому, а також його окремих
деталей та вузлів, втрати товарного вигляду, заводського браку, втрати товарної вартості;

пошкодження покришок, спричиненого поганим станом проїжджої частини,
наїздом на гострі предмети, їх природним зносом (якщо таке пошкодження не призвело до
збільшення збитків);

експлуатації ТЗ чи причепу до нього з використанням покришок (шин) зі
зносом протектора понад допустиму норму.
5.2. Не відшкодовуються непрямі збитки та інші видатки, що можуть бути спричинені
страховим випадком (штраф, використання орендованого транспортного засобу, проживання
в готелі під час ремонту, видатки на відрядження, упущена вигода, втрата прибутку, простій,
матеріальні збитки, пов'язані з закінченням гарантійного терміну, моральні збитки тощо).
5.3. Знищення, ушкодження, незаконне заволодіння ТЗ не вважаються страховими
випадками і виплати страхового відшкодування не здійснюються, якщо вони сталися
внаслідок:

умисних дій чи злочинної недбалості Страхувальника або його доручених осіб;

використання ТЗ в заздалегідь відомому Страхувальнику аварійному стані
(визначення технічного стану ТЗ здійснюється згідно з ГОСТ 25478-82 або аналогічним
документом);

управління ТЗ особою, що не має посвідчення водія і/або, що знаходиться в
стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

непідкорення владі (втеча з місця пригоди, переслідування робітниками ДАІ),
вчинення карних злочинів, крім дій пов'язаних з порушенням ПДР;

буксирування застрахованого ТЗ іншим транспортним засобом або
буксирування іншого транспортного засобу застрахованим транспортним засобом;

використання ТЗ для навчання керувати транспортним засобом.
5.4. До страхових випадків не відноситься:
5.4.1. Захват ТЗ третіми особами, добровільно допущеними власником чи його
довіреною особою в салон, чи при використанні ТЗ в якості таксі (якщо інше не обумовлено
в Договорі страхування).
5.4.2. ДТП, викликані грубими порушеннями ПДР водієм застрахованого
транспортного засобу, а саме:

проїзд на заборонний сигнал світлофора чи жест регулювальника;

виїзд на зустрічну смугу руху і/ або перетин подвійної осьової лінії;

перевищення швидкості руху більше ніж на 20 км/год від встановленої ПДР;

порушення правил проїзду залізничних переїздів.
5.4.3. Крадіжка реєстраційного номера транспортного засобу.
5.4.4. Крадіжка фірмового знака транспортного засобу.
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5.5. Серед умов страхування є ряд обмежень, а саме:

не приймаються на страхування легкові ТЗ та причепи до них, термін
експлуатації яких з моменту випуску їх заводом-виготовлювачем перевищує 10 років (якщо
інше не передбачено Договором страхування), а також такі, що мають серйозні пошкодження
і значну корозію за оцінкою Страховика;

не приймаються на страхування від незаконного заволодіння легкові ТЗ всіх
марок, не обладнані протиугінними пристроями, якщо інше не передбачено у Договорі
страхування;

не береться під страховий захист багаж;

не береться під страховий захист скло ТЗ, що має будь-які пошкодження і
дефекти.
5.6. Не відшкодовуються збитки в таких випадках:

пошкодження (знищення) шин ТЗ та шин, установлених на причепах до нього,
які завдані внаслідок руху й не спричинили ДТП;

крадіжки коліс, у тому числі запасних, установлених на ТЗ та причепах до
нього, якщо крадіжка коліс сталася окремо, без незаконного заволодіння ТЗ чи причепу.
5.7. Цими Правилами не передбачається відшкодування збитків Страхувальнику, які
сталися внаслідок:

вибуху внаслідок перевезення, зберігання боєприпасів, вибухових речовин;

пожежі, що спричинилася порушенням Правил техніки безпеки при
користуванні горючими рідинами на автотранспорті.
6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
6.1. Строк дії Договору страхування складає від 1 дня до одного року, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
6.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.
6.3. При страхуванні автомобіля відшкодовуються збитки, що виникли внаслідок
страхових випадків за пунктами 4.3 ”а”, ”в” цих Правил на території всієї Європи, а
внаслідок пункту 4.3 ”б”, ”г” - на території України, якщо інше не передбачено Договором
страхування.
7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Для укладення Договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову
заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір
укласти Договір страхування.
7.2. Під час укладення Договору страхування Страхувальник надає Страховику:

можливість оглянути ТЗ в світлу частину доби;

всі необхідні дані про ТЗ та його власника, за правдивість яких він несе
відповідальність;

інформацію про договори страхування, укладені у відношенні даного ТЗ з
іншими страховими організаціями.
7.3. Факт укладення Договору страхування може посвідчуватись страховим
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
7.4. При укладенні договору страхування страховик має право запросити у
Страхувальника документи, необхідні для оцінки Страховиком страхового ризику.
7.5. Страхувальник має право призначити будь-яку особу (декількох осіб - з вказівкою
відсоткового співвідношення між ними) для одержання страхового відшкодування в разі
своєї смерті.
7.6. В разі втрати Договору страхування під час його дії, Страхувальник має право
звернутися до Страховика з письмовою заявою про надання дублікату. З моменту видання
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дублікату втрачений примірник договору вважається недійсним.
7.7. Страховик залишає за собою право відмовитися від прийняття ризику на
страхування без пояснення причин.
8. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ. ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВІ ТАРИФИ
8.1. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
8.2. Страхова премія визначається:

залежно від страхової суми, обраних Страхувальником страхових випадків,
факторів, що впливають на ступінь ризику виникнення страхового випадку: умови
зберігання, марка (модель) автомобіля, його колір і рік випуску; стаж водія, і основний фах
водія (якщо водіїв декілька, то кожного з них) наявність охоронної сигналізації і
протиугінного пристрою; страхування з урахуванням чи без урахування зносу;

в будь-якому випадку від строку страхування і величини умовної франшизи,
наявності безумовної франшизи.
8.3. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
8.4. Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються
Страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових
випадків. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за
згодою сторін. Базові страхові тарифи наведені у Додатку 1 до цих Правил.
8.5. Страхувальник має право сплачувати страхові премії:
1).
шляхом безготівкових розрахунків;
2).
готівкою в касу Страховика.
8.6. Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право
вносити платежі лише грошовою одиницею України, а страхувальник-нерезидент іноземною, вільноконвертованою валютою або грошовою одиницею України у випадках,
передбачених чинним законодавством. Якщо дія Договору страхування з резидентом
поширюється на іноземну територію відповідно до укладених угод з іноземними партнерами,
то порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог законодавства України
про валютне регулювання.
8.7. Страхове відшкодування виплачується тією валютою, яка передбачена Договором
страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Страховик зобов'язується:
1).
ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування;
2).
протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної
виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальнику;
3).
при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування
у передбачений Договором страхування термін. Страховик несе майнову відповідальність за
несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки
(штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом;
4).
відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору;
5).
за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування;
6).
не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище,
крім випадків, встановлених законом.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страховика.
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9.2. Страхувальник зобов'язується:
1).
своєчасно вносити страхові платежі;
2).
при укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику,
(наприклад зміна умов зберігання, заміна водія, що має доручення на управління
автомобілем і т.п.) і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
3).
при укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні
Договори страхування щодо цього предмета договору;
4).
вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку;
5).
при виявленні пошкоджень на застрахованому транспортному засобі на
автостоянці, в місцях паркування, а також завданих іншим, невстановленим транспортним
засобом повідомляти компетентні органи і Страховика негайно;
6).
повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк,
передбачений умовами страхування.
7).
не страхувати одні й ті ж ризики одночасно в інших страхових організаціях, а
також надавати інформацію про договори страхування, що укладалися з іншими страховими
компаніями та відносяться до предмету договору страхування;
8).
ставитися до застрахованого транспортного засобу так, нібито його не було
застраховано, ніяким чином не посилювати наслідки страхових випадків, а навпаки, вживати
усіх заходів щодо рятування транспортного засобу;
9).
у разі тимчасового паркування транспортного засобу або його розміщення для
зберігання встановити механічний захист від незаконного заволодіння транспортним
засобом, зачинити двері і вікна, увімкнути сигналізацію і, якщо є змога, забезпечити його
місцезнаходження на стоянці, що охороняється;
10). впродовж двох робочих днів письмово повідомити Страховика про всі суттєві
зміни у ризику (наприклад: заміна водіїв, які мають довіреність на керування транспортним
засобом, зміна власника транспортного засобу, зміна умов зберігання транспортного засобу,
заміна кузова/двигуна, втрата ключів, номерних знаків або реєстраційних документів на
застрахований транспортний засіб і т. ін.).
11). після проведення відновлюваного ремонту транспортного засобу подавати його
Страховику для огляду, в іншому випадку претензії щодо аналогічних пошкоджень до
розгляду у подальшому не прийматимуться.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страхувальника.
9.3. Страховик має право:
1).
вимагати від Страхувальника повного розкриття всіх фактів, що стосуються
майна, яке страхується;
2).
на регресний позов до особи, винної в настанні страхового випадку;
3).
вирахувати із суми страхового відшкодування суми, одержані від третіх осіб в
рахунок відшкодування збитку по страховому випадку або суми, еквівалентні одержаному
відшкодуванню, якщо воно було надане в грошовій формі, формі майна, цінних паперів чи
прав.
4).
провадити страхування за програмами, що розроблені в рамках цих Правил, не
мають принципових розбіжностей з основними положеннями цих Правил і не суперечать
чинному законодавству України.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права
Страховика.
9.4. Страхувальник має право:
1).
оскаржити в суді, якщо він не згоден з визначеними Страховиком причинами,
розміром збитку та рішенням не проводити виплату страхового відшкодування;
2).
найняти незалежного експерта (аварійного комісара);
3).
на відновлення дії страхового захисту за згодою Страховика в разі, якщо його
дію було припинено після зміни ризику, узгодивши нові умови страхування зі Страховиком і
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сплативши додаткову страхову премію, якщо її сплати вимагає Страховик.
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права
Страхувальника.
9.5. Зміни, що виникли в ризику після укладення Договору і що збільшують розмір
ризику, дають Страховику право змінювати умови страхування і вимагати сплати додаткових
премій. В разі, якщо Страхувальник не погодиться на зміну умов страхування чи відмовиться
від сплати додаткової премії, виплати по страховим випадкам, що стануться внаслідок
підвищення ризиків, будуть зменшені пропорційно зрослим ризикам, якщо це передбачено
Договором страхування.
9.6. При зміні власника застрахованого ТЗ Страхувальник зобов’язаний звернутися до
Страховика з заявою про внесення змін в Договір страхування. В іншому випадку виплати
страхового відшкодування не здійснюються.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
10.1. При настанні страхового випадку Страхувальник зобов'язаний протягом 48
годин (не враховуючи вихідних і святкових днів), якщо інший строк не передбачений
договором страхування, повідомити про те, що сталося, Страховика або його представника.
Вказане повідомлення може бути зроблене родичами Страхувальника, якщо останній не має
змоги сам виконати ці дії.
10.2. Документальне оформлення заяви має бути здійснено не пізніше 7 днів. В
іншому випадку, за відсутністю поважних причин, Страховик залишає за собою право
зменшити розмір відшкодування збитків аж до повної відмови у виплаті, якщо це
передбачено Договором страхування.
10.3. Крім того, Страхувальник зобов'язаний вжити всі необхідні заходи для
збереження ТЗ і майна, і негайно заявити про подію у відповідні державні органи (органи
внутрішніх справ, поліклініку та ін.). Невиконання цих дій дає Страховику право відмовити
у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ. ПОРЯДОК І УМОВИ
ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
11.1. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з
Договором страхування на підставі заяви Страхувальника (його правонаступника або третіх
осіб, визначених умовами страхування) і страхового акту (аварійного сертифікату, акту
технічного огляду ТЗ), який складається Страховиком або уповноваженою ним особою
(аварійним комісаром, представником) у формі, що визначається Страховиком.
11.2. Відшкодуванню підлягають тільки прямі збитки, виключаючи втрачені
прибутки, видатки на оренду чи найом іншого транспортного засобу, моральні збитки,
втрачену товарну вартість ТЗ тощо.
11.3. Сума страхових відшкодувань за один чи декілька страхових випадків не може
бути більше відповідних страхових сум (по ТЗ, причепу, додатковому обладнанню),
обумовлених Договором страхування.
11.4. Розмір завданих збитків визначається Страховиком на підставі складеного
страхового акту, переліку знищеного, пошкодженого чи вкраденого майна, документів
відповідних компетентних органів про час, обставини й причини знищення, ушкодження чи
викрадення ТЗ, а також документів про вчинені видатки на відновлення.
11.5. Огляд пошкодженого ТЗ здійснюється в світлий час доби.
11.6. Не включається в кошторис видатків вартість:

ремонту і технічного обслуговування ТЗ, проведення яких не було спричинено
настанням страхового випадку;

робіт, пов'язаних з реконструкцією чи переустаткуванням автомобіля,
ремонтом чи заміною його окремих частин, деталей і приладдя внаслідок їх зносу,
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технічного браку, поломки тощо;

заміни замість ремонту тих чи інших вузлів і агрегатів через відсутність на
ремонтних підприємствах необхідних запасних частин і деталей для ремонту цих вузлів і
агрегатів;

втрати експлуатаційних якостей.
11.7. Відшкодування збитків здійснюється з урахуванням амортизаційного зносу
запасних частин, деталей і приладдя, що підлягають заміні, в разі їх ушкодження, якщо при
укладенні Договору було враховано знос автомобіля.
11.8. При визначенні розмірів збитків враховуються:

страхова сума автомобіля в разі його знищення чи незаконного заволодіння ТЗ;

різниця між страховою сумою і вартістю автомобіля, що визначається
експертом Страховика або експертом, призначеним за згодою сторін;

видатки на рятування автомобіля і приведення його в належний стан у зв'язку з
настанням страхового випадку;

ціни на запасні частини.
11.9. Страхове відшкодування сплачується Страховиком при страхуванні в частці
(пропорційному страхуванні) в такій самій пропорції від розміру фактичних збитків.
11.10. Страхове відшкодування може здійснюватись шляхом оплати Страховиком
вартості замінюваних частин, деталей і приладдя на аналогічні пошкодженим (за якістю і
вартістю) та відновлюваного ремонту застрахованого транспортного засобу постачальнику
запчастин / ремонтному підприємству або безпосередньо Страхувальнику.
11.11. При вимозі страхового відшкодування Страхувальник зобов'язаний
документально довести:

зацікавленість в об’єкті страхування (страховий інтерес);

наявність страхового випадку, для чого представити документи встановленого
зразка із компетентних органів;

розмір збитків.
Такий самий обов'язок покладається на Страхувальника, коли до нього за законом
може бути застосоване покарання.
11.12. Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір
збитків:

заява про виплату страхового відшкодування;

Договір страхування;

посвідчення водія, що керував ТЗ в момент ДТП;

довіреність від власника ТЗ на право керування і/або розпорядження
застрахованим ТЗ;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ (або паспорт ТЗ);

довідка з ДАІ про дорожньо-транспортну пригоду (окрім випадку виїзду на
місце події представника страховика, за умови, коли в діях Страхувальника або довіреної
особи не вбачається порушення ПДР);

довідка з метеорологічної чи (і) сейсмологічної служб про стихійне лихо;

довідка ( акт) з органів Державного пожежного нагляду або органів МНС;

довідка з відповідного органу МВС про звернення Страхувальника з приводу
незаконного заволодіння ТЗ;

довідка із слідчих органів про незаконне заволодіння ТЗ (в окремих випадках –
копія постанови про порушення кримінальної справи);

документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звернулася (в разі
смерті Страхувальника);

Свідоцтво про смерть (завірену копію) в разі смерті;

акт автотоварознавчої експертизи про розмір збитків чи рахунок сервісного
центру про розмір необхідних витрат на відновлення;

акт виявлених дефектів ТЗ, який складається сервісним центром, СТО.
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З метою з’ясування будь-яких незрозумілих обставин Страхувальник зобов’язаний
пред’явити інші документи або відомості на запит Страховика
11.13. Розмір збитків визначається з урахуванням цін на запасні частини і
трудовитрати, що діють на сервісних центрах чи Станціях технічного обслуговування, якщо
інше не передбачено Договором страхування.
11.14. Вибір сервісної станції Страхувальник зобов'язаний погодити із Страховиком, в
іншому випадку Страховик має право переглянути і змінити розмір відшкодування,
здійснивши виплату на підставі висновку експерта.
11.15. Пошкоджені під час страхового випадку запасні частини і деталі автомобіля,
заміна яких сплачена при відшкодуванні збитків, повинні бути передані Страховику, якщо
інше не передбачено в договорі страхування.
11.16. При настанні страхових випадків за межами України і необхідності здійснення
ремонту на місці ДТП, Страховик сплачує рахунки за запасні частини, що
використовувалися, а трудовитрати на відновлення сплачуються виходячи з діючих в Україні
розцінок, якщо інше не передбачено в Договорі страхування.
11.17. Виплати за пунктом 4.3. “б” цих Правил здійснюються тільки при порушенні
кримінальної справи, якщо інше не передбачено в Договорі страхування.
11.18. За фактами незаконного заволодіння ТЗ (пункт 4.3. “г”) виплата здійснюється в
розмірі 30 % страхового відшкодування після порушення кримінальної справи.
11.19. Остаточна виплата відшкодування за фактами незаконного заволодіння ТЗ
здійснюється не раніше, ніж через два місяці після закінчення терміну досудового
розслідування органами МВС (припинення чи призупинення провадження по наданій
справі), якщо інше не передбачено Договором страхування. Страхувальнику, в разі його
непричетності до незаконного заволодіння ТЗ, виплачуються 70 % страхового
відшкодування, що залишилися. Після цього Страхувальник зобов'язаний здійснити
документальну передачу права власності на автомобіль від власника до Страховика, якщо
інше не передбачено Договором страхування.
11.20. При незаконному заволодінні застрахованим ТЗ Страхувальник зобов'язаний
передати Страховику:

технічний паспорт;

свідоцтво про реєстрацію;

повний комплект оригінальних ключів від викраденого ТЗ;

повні комплекти пультів управління, брелоків, карток - активних та пасивних
активаторів усіх електронних і електронно-механічних протиугінних систем, усіх ключів від
механічних протиугінних пристроїв якими обладнане застраховане ТЗ.
11.21. Якщо в період дії Договору страхування страхові випадки виникали
неодноразово, то наступні виплати страхового відшкодування будуть здійснюватись з
розрахунку страхової суми, зменшеної на розмір раніше сплаченого страхового
відшкодування.
11.22. Страховик несе відповідальність по всім ризикам в межах заявлених страхових
сум.
11.23. Страховик, який сплатив страхове відшкодування, має право подати позов до
особи, винної у завданих збитках, відповідно до чинного законодавства України.
11.24. Страхувальник, що одержав повне відшкодування збитків від особи, винної в
настанні страхового випадку, втрачає право на одержання страхового відшкодування від
Страховика. В разі, якщо збитки відшкодовані частково, страхове відшкодування
виплачується Страховиком з урахуванням суми, одержаної Страхувальником від особи, що
завдала збитки.
11.25. В разі, якщо Страхувальнику було повернуто вкрадений предмет договору
страхування (ТЗ, причіп або додаткове обладнання), він зобов'язаний не пізніше одного
місяця повернути Страховику одержане за нього страхове відшкодування за винятком
видатків на ремонт чи приведення його в належний стан або передати ТЗ, або причеп, або
додаткове обладнання Страховику.
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11.26. При страхуванні транспортного засобу на повну вартість, в разі його повної
загибелі (коли вартість відновлювального ремонту перевищує 80 % страхової суми),
Страховик, за попереднім погодженням зі Страхувальником, сплачує всю страхову суму по
транспортному засобу за винятком безумовної франшизи (за її наявності), а пошкоджений
транспортний засіб, після зняття його з обліку в органах ДАI (витрати за рахунок
Страхувальника), передається власником Страховику. У разі відмови передати транспортний
засіб Страховику Страхувальникові виплачується різниця між страховою сумою і
залишковою вартістю транспортного засобу.
11.27. Договором страхування може бути передбачено, що Страхувальнику при
настанні страхового випадку за рахунок страхового відшкодування в межах страхової суми
надається:

Оплата витрат на рятування i доставку транспортного засобу до найближчої
станції технічного обслуговування або стоянки, що охороняється, які знаходяться на відстані
до 50 км від місця події, якщо інше не передбачено договором страхування.

Оплата витрат на оформлення довідки, що підтверджує факт настання
страхового випадку, від державних або інших компетентних органів (якщо видача такої
довідки є оплатною).

Оплата витрат на експертну оцінку пошкоджень застрахованого транспортного
засобу та оформлення відповідного документа.
У тому разі, якщо одна із Сторін не погодиться з висновками експерта, вона має право
звернутись до іншого експерта з оплатою його послуг за власний рахунок.
11.28. Страхове відшкодування, за мінусом франшизи, у випадках незначного (до 5 %
від страхової суми) пошкодження, наприклад, пошкодження лакофарбового покриття, фар,
скла, дзеркал, молдингів та ін., може виплачуватись без довідки ДАЇ або іншого органу
(організації), зазначених в п.11.12., але не більше одного разу протягом дії Договору
страхування, якщо інше не передбачено в Договорі страхування.
12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У
ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
12.1. Рішення про виплату страхового відшкодування Страховик приймає у строк не
більше ніж 30 днів з дня отримання усіх належним чином оформлених документів.
12.2. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик приймає у
строк не більше як 30 днів з дня отримання усіх належним чином оформлених документів і
письмово повідомляє про це Страхувальника з зазначенням причин відмови протягом 10 днів
з дня прийняття такого рішення.
12.3. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена
Страхувальником у судовому порядку.
13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є:
1).
навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку.
Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського
обов'язку або захисту майна, життя, здоров'я, честі та гідності. Кваліфікація дій
Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування, встановлюється
відповідно до чинного законодавства України;
2).
вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на користь
якої укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
3).
подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку;
4).
отримання Страхувальником відповідного відшкодування збитків у повному
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обсязі від особи, винної у їх заподіянні;
5).
несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку
без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
6).
інші випадки, передбачені законом.
13.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.
14. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ, НЕДІЙСНІСТЬ
ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
14.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
1).
закінчення строку дії;
2).
виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;
3).
несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором
терміни. При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший
(або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика
протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше
не передбачено умовами Договору;
4).
ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальникафізичної особи, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
5).
ліквідації Страховика в порядку, встановленому чинним законодавством
України;
6).
прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
7).
інших випадків, передбачених законодавством України.
14.2. Дія Договору страхування може бути достроково припинена за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
14.3. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії Договору
страхування, якщо інше ним не передбачено.
14.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових відшкодувань, які були
здійснені за Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням
Страховиком умов Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені
ним страхові платежі повністю.
14.5. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то
Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за час, що залишився до закінчення дії
Договору, з вирахуванням витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим
Договором страхування.
14.6. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у
випадках, передбачених Цивільним кодексом України.
Крім того Договір страхування визначається недійсним також у разі:
1).
якщо його укладено після страхового випадку;
2).
якщо предметом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на
підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили.
14.7. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.
14.8. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі за умови дострокового припинення Договору страхування.
14.9. Сума страхового відшкодування за один страховий випадок чи декілька
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страхових випадків не може бути більше відповідних страхових сум, обумовлених
Договором страхування. Дія Договору припиняється в частині, що стосується того об’єкту
страхування (ТЗ, причепу, додатковому обладнанню), по якому виплачено страхове
відшкодування в повному розмірі страхової суми.
15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
15.1. Спори, що виникають по Договору страхування розв'язуються шляхом
переговорів, з залученням, при необхідності, спеціально створеної експертної комісії. При
недосягненні згоди суперечка передається на розгляд суду в порядку, передбаченому діючим
законодавством України.
16. ОСОБЛИВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ
16.1. Якщо на момент укладення чи в період дії Договору страхування Страхувальник
побажає змінити умови страхування: страхову суму, список водіїв, страхові ризики, причому
як в більшу, так і в меншу сторону, адресу і місцеперебування застрахованого автомобіля
тощо, то в цьому випадку здійснюється перерахування страхової премії і вносяться
відповідні зміни в Договір страхування.
16.2. Права та обов’язки Страховика та (або) Страхувальника, підстави для відмови у
здійсненні страхових виплат, зазначені у цих Правилах, але які не передбачені Законом
України «Про страхування», повинні бути передбачені Договором страхування.
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Додаток 1 до Правил
добровільного страхування
наземного транспорту(крім залізничного транспорту)
від “07” листопада 2008 р.
БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
1. Загальні положення
1.1. Розмір страхової премії залежить від умов страхування, наведених в п.п.4.3.а,б,в,г,
марки автомобіля, об’єму двигуна, року випуску, наявності та конструкції протиугінних
пристроїв і охоронної сигналізації, стажу водія, строку страхування та розміру умовної
франшизи.
1.2. Для визначення загальної страхової премії необхідно обчислити страхову премію
за кожним пунктом, за яким здійснюється страхування, а потім скласти отримані дані.
1.3. При страхуванні автомобіля з правим розташуванням керма за п.4.3.а Правил
страхування, страховий тариф збільшується на 50 %.
1.4. Запропоновані базові річні страхові тарифи застосовуються при укладенні
договору страхування строком на один рік. Договір страхування може бути укладений на
термін менший 1 (одного) року (короткострокове страхування). При короткостроковому
страхуванні страховий тариф складає таку частку від річного тарифу:
Строк
страхування

До 7
дн.

7-14
дн.

15-21
дн.

22-31
дн.

2
міс.

3
міс.

4
міс.

5
міс.

6
міс.

7
міс.

8
міс.

9
міс.

10
міс.

11
міс.

% від
річного
тарифу

7

10

15

25

40

50

60

65

70

75

80

85

90

95

При розрахунку – кожний неповний місяць рахується як повний.
1.5. Нижче наведені базові річні страхові тарифи в відсотках від страхової суми
(Табл.1,2).
2. Базові річні страхові тарифи
2.1. При страхуванні за п.4.3.а Правил застосовуються базові річні страхові тарифи,
наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Стаж водія,
Легкові автомобілі об'єм двигуна
Вантажні
Причепи та
років
(куб.см.)
автомобілі,
напівпричепи до
автобуси
автомобілів
до 1800
понад 1800
До 1 року
2,9
3,3
2,3
0,7
Від 1 до 3
2,6
2,9
2,0
0,7
Від 3 до 10
2,3
2,6
1,7
0,7
Більше 10
2,0
2,1
1,4
0,7
Для автомобілів іноземного виробництва наведені тарифи збільшуються на 10 %.
2.2. При страхуванні за п.4.3.б,г Правил застосовуються тарифи, наведені в таблиці
2, а також коефіцієнт К 1 (таблиця 3), що залежить від наявності та устрою протиугінних
пристроїв і охоронної сигналізації.
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