ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ
Вигодонабувач – фізична або юридична особа, які призначені Страхувальником для
одержання страхового відшкодування в результаті настання страхового випадку.
Диспаша – розрахунок витрат, пов’язаних із загальною аварією, який складає
диспашер. Диспаша містить докладний виклад причин загальної аварії, а також розподіл їх
між учасниками морських перевезень; виконується на підставі заяви зацікавленої особи і
висновку диспашера про визнання аварії загальною.
Договір страхування – письмова угода між Страхувальником та Страховиком, згідно з
якою Страховик бере на себе зобов’язання в разі настання страхового випадку, визначеного в
цих Правилах, здійснити страхову виплату в межах страхової суми Страхувальнику чи іншій
особі, визначеній Страхувальником, або на користь якої укладений договір страхування
(Вигодонабувачу), а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у
визначений строк та виконувати інші умови договору страхування.
Загальна аварія – збитки, що виникли в результаті навмисно проведених дій по
порятунку судна, вантажу, що перевозиться на ньому, внаслідок виникнення надзвичайних,
непередбачених обставин.
Коносамент – товаророзпорядчий документ, що містить умови договору морського чи
авіаційного перевезення вантажу, посвідчує факт укладення договору та служить доказом
прийому вантажу до перевезення.
Ліміт відповідальності – максимально можлива відповідальність Страховика. Може
бути встановлена по окремому страховому ризику, предмету страхування або по окремому
страховому випадку.
Прямий майновий збиток – шкода, завдана вантажу, яка підлягає відшкодуванню в
еквіваленті вартості повністю знищеного або частково пошкодженого вантажу.
Страхова вартість – дійсна ринкова вартість застрахованого вантажу на день
укладення договору страхування.
Страхова премія (платіж, внесок) – плата за страхування, яку Страхувальник
зобов’язаний внести Страховику згідно з договором страхування.
Страхова сума – грошова сума, у межах якої Страховик відповідно до умов
страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
Страхувальник – юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком
договір страхування.
Страхове відшкодування – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно
до умов договору страхування при настанні страхового випадку в межах страхової суми,
визначеної договором.
Страховий випадок – подія, яка визначена договором страхування, що відбулася і з
настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або іншій третій особі.
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
Страховик – юридична особа, що у встановленому порядку одержала ліцензію на
здійснення страхової діяльності і приймає на себе за договором страхування за певну
винагороду (страхову премію) зобов’язання відшкодувати Страхувальнику або іншій третій
особі збитки, що виникли внаслідок настання страхового випадку.
В цих Правилах Страховик – ТДВ “СК Роксолана”.
Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з договором
страхування і на яку при виплаті страхового відшкодування зменшується сума страхового
відшкодування.
Фрахт – плата за перевезення вантажу водним шляхом.
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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На підставі цих Правил та відповідно до Закону України “Про страхування” й
цивільного законодавства України, ТДВ “СК “Роксолана”, (далі по тексту - Страховик)
укладає з юридичними та дієздатними фізичними особами, надалі Страхувальниками,
договори добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).
1.2. Ці Правила регулюють відносини між Страховиком та Страхувальником з приводу
страхування на випадок завдання матеріального збитку останньому внаслідок втрати,
пошкодження чи повної загибелі всього або частини вантажу при настанні визначених
договором страхування страхових випадків.
1.3. За цими Правилами не проводиться страхування протиправних інтересів.
1.4. Положення даних Правил страхування, включаючи права та обов’язки сторін є
обов’язковими для виконання сторонами договору за умови зазначення даних положень в
договорі страхування.
1.5. Договором страхування можуть бути передбачені додаткові умови, що не
зазначені у цих Правилах – за згодою Страховика та Страхувальника, та які не суперечать
чинному законодавству України.
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 вантажем
(багажем).
2.2. Відповідно до цих Правил предметом договору страхування є вантаж (багаж), що
належить Страхувальнику (або іншій особі) та перевозиться ним власним транспортом або
транспортом перевізника.
3.

СТРАХОВІ ВИПАДКИ ТА СТРАХОВІ РИЗИКИ

3.1. Страховим випадком за цими Правилами визнається подія, яка відбулася після
набуття чинності договору страхування та передбачена договором страхування і з настанням
якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або Вигодонабувачеві.
3.2. За цими Правилами підлягають відшкодуванню збитки Страхувальника внаслідок
втрати, пошкодження чи повної загибелі всього або частини вантажу в результаті дії будьякого з наступних ризиків:
– пожежі чи вибуху;
– стихійного лиха (землетрусу, бурі, урагану, вихру, блискавки та інших);
– викидання на берег, затоплення або перекидання судна, перекидання або
сходу з рейок наземного засобу транспортування;
– катастрофи або зіткнення суден, літаків та інших транспортних засобів між
собою, або з будь-яким нерухомим чи плаваючим предметом;
– посадки судна на мілину;
– провалу мостів;
– падіння вантажу під час його перевезення, навантаження або розвантаження
та
інші
пошкодження
вантажу
при
прийнятті
судном
пального,
навантажувально/розвантажувальних роботах;
– намокання вантажу внаслідок непередбаченої дії води (в тому числі
забортної) та інших рідин, а також заходів, вжитих для рятування або гасіння пожежі;
– втрата вантажу в результаті зникнення засобу транспортування без вісті;
– протиправних дій третіх осіб відносно застрахованого вантажу;
– інших ризиків пошкодження вантажу (багажу).
3.3. У відповідності до цих Правил між Страховиком та Страхувальником може бути
укладено договір страхування на підставі однієї з наступних умов:
3.3.1. “З відповідальністю за всі ризики”.
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За договором, укладеним на цих умовах, страхуванням покриваються всі ризики
втрати, пошкодження чи повної загибелі всього або частини застрахованого вантажу, за
винятком випадків, зазначених в розділі 4 цих Правил.
Підлягають відшкодуванню також витрати по загальній аварії, які повинен нести
Страхувальник.
3.3.2. “З відповідальністю за часткову аварію”.
За Договором, укладеним на цих умовах, підлягають відшкодуванню збитки від
втрати, пошкодження чи повної загибелі всього або частини застрахованого вантажу
внаслідок чи з причин:
– пожежі чи вибуху;
– стихійного лиха (землетрусу, бурі, урагану, вихру, блискавки та інших);
– викидання на берег, затоплення або перекидання судна, перекидання або
сходу з рейок наземного засобу транспортування;
– катастрофи або зіткнення суден, літаків та інших транспортних засобів між
собою, або з будь-яким нерухомим чи плаваючим предметом;
– посадки судна на мілину;
– провалу мостів;
– падіння вантажу під час його навантаження або розвантаження та інші
пошкодження
вантажу
при
прийнятті
судном
пального,
навантажувально/розвантажувальних роботах;
– намокання вантажу внаслідок непередбаченої дії води (в тому числі
забортної) та інших рідин, а також заходів, вжитих для рятування або гасіння пожежі;
– втрати вантажу в результаті зникнення засобу транспортування без вісті.
Підлягають відшкодуванню також витрати і внески по загальній аварії, які
повинен нести Страхувальник.
3.3.3. “Без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи”.
За Договором, укладеним на цих умовах, підлягають відшкодуванню збитки від
повної загибелі чи втрати всього або частини застрахованого вантажу внаслідок чи з
причин:
– пожежі чи вибуху;
– стихійного лиха (бурі, урагану, вихру, блискавки та інших);
– викидання на берег, затоплення або перекидання судна, перекидання або
сходу з рейок наземного засобу транспортування;
– катастрофи або зіткнення суден, літаків та інших транспортних засобів між
собою, або з будь-яким нерухомим чи плаваючим предметом;
– посадки судна на мілину;
– провалу мостів;
– падіння вантажу під час його навантаження або розвантаження та інші
пошкодження
вантажу
при
прийнятті
судном
пального,
навантажувально/розвантажувальних роботах;
– намокання вантажу внаслідок непередбаченої дії води (в тому числі
забортної) та інших рідин, а також заходів, вжитих для рятування або гасіння пожежі;
– втрати вантажу в результаті зникнення засобу транспортування без вісті.
Підлягають відшкодуванню збитки від пошкодження застрахованого вантажу
внаслідок чи з причин:
– пожежі чи вибуху;
– катастрофи або зіткнення суден, літаків та інших транспортних засобів між
собою, або з будь-яким нерухомим чи плаваючим предметом;
– посадки судна на мілину;
Підлягають відшкодуванню також витрати і внески по загальній аварії, які
повинен нести Страхувальник.
3.4. Страхувальник може обрати будь-яку із умов страхування із вищезазначених,
доповнити перелік ризиків, або застрахувати вантаж від конкретних ризиків.
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3.5. Страхування розповсюджується на страхові випадки, які наступили в період дії
договору страхування. Якщо страховий випадок відбувся в період дії договору страхування з
причин, що мали місце або почали діяти до початку страхування, відшкодування буде
виплачено тільки в тому випадку, якщо Страхувальнику нічого не було відомо і не повинно
було бути відомо про причини, які призвели до настання цього страхового випадку.
3.6. “Примітка”.
В цих Правилах зникнення транспортного засобу без вісті визначається наступним
чином:
Зникнення без вісті морських та річних суден – судно вважається зниклим без вісті,
якщо від судна не поступило ніякої звістки протягом строку, що перевищує вдвічі строк,
необхідний в нормальних умовах для переходу від місця, звідки поступило останнє
повідомлення про судно, до порту призначення. Строк, необхідний для визнання судна
зниклим без вісті, не може бути меншим одного місяця чи більшим ніж три місяці з дня
останньої звістки про судно, а в умовах військових дій – не менше шести місяців.
Зникнення без вісті повітряного судна – повітряне судно вважається зниклим без вісті,
якщо його місцезнаходження або його уламків не було встановлено й пошук його офіційно
припинено.
Зникнення без вісті автомобільного чи залізничного транспортного засобу – засіб
транспортування вважається зниклим без вісті, якщо про нього не було отримано жодної
звістки протягом 60 днів з дати розрахункового прибуття в пункт призначення, зазначений в
договорі страхування.
Вантаж (багаж) приймається на страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних
явищ за у мови наявності у Страховика чинної ліцензії на страхування від вогневих ризиків
та ризиків стихійних явищ.
4.

ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

4.1. За цими Правилами не вважаються страховими випадками, якщо інше спеціально
не зазначено в договорі страхування, збитки Страхувальника внаслідок втрати, пошкодження
чи повної загибелі всього або частини вантажу в результаті:
4.1.1. будь-якого роду військових дій та їх наслідків, терористичних актів,
громадянських хвилювань, піратських дій, страйків, бунту, локаутів, конфіскації,
реквізиції, припинення роботи, арешту, знищення або пошкодження майна за
розпорядженням цивільної або військової влади, примусової націоналізації, введення
надзвичайного положення, бунту, путчу, державного перевороту, повстання, революції;
4.1.2. впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі;
4.1.3. пошкодження чи знищення мінами, торпедами, бомбами та іншими
видами військової зброї.
4.1.4. навмисних дій або необережності Страхувальника чи Вигодонабувача або
їх представників, а також порушення будь-ким з них встановлених правил перевезення
та зберігання вантажу;
4.1.5. пожежі або вибуху внаслідок завантаження без відома Страховика
речовин та предметів, небезпечних у відношенні вибуху чи самозаймання;
4.1.6. незабезпечення вантажу достатньою чи відповідною упаковкою або
неправильної підготовки застрахованого вантажу;
4.1.7. відправлення вантажу в пошкодженому стані;
4.1.8. недостачі вантажу при цілісності зовнішньої упаковки;
4.1.9. впливу температури, трюмного повітря, нормативного витікання, втрати
ваги та об’єму або нормативного зносу, дефектів застрахованого вантажу;
4.1.10. пошкодження вантажу черв’яками, комахами або гризунами;
4.1.11. неплатоспроможності або невиконання зобов’язань власниками,
керуючими, фрахтувальниками або операторами судна;
4.1.12. непридатності судна, літака чи іншого транспортного засобу або
підйомника для безпечного транспортування, навантаження/розвантаження вантажу;
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4.1.13. безпосередньої затримки доставки вантажу, падіння цін.
4.2. Якщо договір страхування укладено на умовах вказаних в п.п. 3.3.2. й 3.3.3., також
не відшкодовуються збитки Страхувальника внаслідок втрати, пошкодження чи повної
загибелі всього або частини вантажу в результаті:
4.2.1. намокання вантажу через атмосферні опади;
4.2.2. падіння чи змиття хвилею за борт палубного вантажу;
4.2.3. повені й землетрусу;
4.2.4. його знецінення внаслідок забруднення або псування тари при
неушкодженості зовнішнього упакування.
4.3. Якщо в договорі страхування не зазначено інше, Страховик не відшкодовує
витрати на рятування, тимчасове зберігання, перевантаження та зворотне транспортування
вантажу в результаті страхового випадку.
4.4. Договір страхування може передбачати інші виключення зі страхування та
обмеження страхування, що не суперечать чинному законодавству України.
5.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

5.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову
заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір
укласти договір страхування. Письмова заява Страхувальника, якщо не погоджено інше,
повинна містити:
– точне найменування вантажу, вид вантажу, його особливості, вагу та
кількість, вид упаковки, номера та дати коносаментів чи інших документів на
перевезення, вид транспорту, спосіб відправки вантажу, наявність супроводження,
маршрут перевезення, період страхування, страхову суму, умови страхування та інше.
В обов'язковому порядку письмова заява повинна бути підписана керівником
Страхувальника – юридичної особи або Страхувальником – фізичною особою.
5.2. При укладанні договору страхування, Страхувальник повинен обов’язково
сповістити Страховика про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для
визначення ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків при його
настанні.
5.3. Якщо після укладення договору страхування було встановлено, що Страхувальник
повідомив наперед неправдиві відомості про обставини, які мають важливе значення для
визначення імовірності настання страхового випадку i обсягу можливих збитків в разі його
настання, Страховик має право вимагати визнання договору недійсним.
5.4. При укладанні договору страхування, Страхувальник повинен обов’язково
сповістити Страховика про всі укладені договори страхування, а також про ті, що
укладаються в цей час для страхування даного предмету договору страхування.
5.5. Договором страхування може бути встановлена франшиза.
5.6. Договір страхування видається Страхувальнику після його підписання сторонами.
При втраті примірника договору страхування Страхувальник звертається до Страховика із
заявою про видачу йому дубліката.
5.7. Факт укладання договору страхування може посвідчуватись страховим
сертифікатом, що є формою договору страхування.
6.

СТРАХОВА СУМА, ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ФРАНШИЗА.
СТРАХОВИЙ ТАРИФ

6.1. Страхова сума визначається за згодою між Страховиком і Страхувальником на
підставі документів, що підтверджують вартість застрахованого вантажу та інші витрати на
транспортування.
6.2. Вартість ювелірних та антикварних виробів, колекцій, унікальних речей повинна
бути підтверджена документально. Виняток може бути зроблено тільки для речей, сумарна
страхова вартість яких не перевищує 1000 доларів США в національній валюті по курсу
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Національного банку України.
6.3. Страхові суми встановлюються окремо по кожному окремому або по сукупності
предметів страхування, вказаних в договорі страхування.
6.4. За договором страхування може встановлюватись ліміт відповідальності
Страховика.
6.5. За бажанням Страхувальника, договір страхування може бути укладено як на
повну вартість вантажу, так і на певну частину вартості. Таке пропорційне зниження
страхової суми поширюється на весь вантаж, що зазначений в договорі страхування (якщо
інше не передбачене договором страхування). В цьому випадку діє страхування в долі
вартості вантажу (неповне страхування).
6.6. В договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна чи безумовна).
Франшиза визначається за згодою Страховика і Страхувальника при укладанні договору
страхування у відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.
6.6.1. Франшиза безумовна – частина збитків, що в будь-якому разі не
відшкодовується Страховиком згідно з договором страхування і на яку при виплаті
страхового відшкодування зменшується сума страхового відшкодування.
6.6.2. Франшиза умовна – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком
у разі, коли сума такого збитку не перевищує встановленого розміру франшизи. В разі
перевищення розмірів збитку над розмірами умовної франшизи, відшкодування
виплачується у повному обсязі.
6.7. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за
згодою сторін, в залежності від виду та вартості вантажу, виду транспорту, відстані та
маршруту перевезення, наявності охорони та спеціального супроводження та інших суттєвих
умов. Базові річні страхові тарифи (в % від страхової суми), норматив витрат Страховика на
ведення страхової справи, визначений при розрахунках відповідних страхових тарифів,
наведені в Додатку №1.
6.8. Порядок сплати страхового платежу встановлюється договором страхування.
Страховий платіж може бути сплачений Страхувальником Страховику як одноразово, так і
декількома платежами.
7.

СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Договір страхування може бути укладено на конкретне одиничне перевезення
вантажу, на перевезення партії вантажів, на перевезення вантажів, які здійснюються на
протязі певного часу.
7.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
7.3. Відповідальність по договору страхування починається з моменту, коли вантаж
буде взято зі складу в пункті відправки, та діє на протязі всього строку перевезення за
встановленим маршрутом (включаючи перевантаження й перевалки, а також зберігання на
складах в пунктах перевантаження й перевалки) та закінчується тоді, коли вантаж буде
доставлено на склад вантажоодержувача або інший кінцевий склад у пункті призначення.
Термін транзитного зберігання (складування) вантажу не повинен перевищувати 30 днів,
якщо інше не вказано у договорі страхування.
7.4. Страховик несе відповідальність згідно з договором страхування в межах строку,
передбаченого таким договором.
7.5. Дія договору страхування закінчується о 24 годині дня, визначеного договором як
день закінчення його дії.
7.6. В разі необхідності продовження строку дії договору страхування Страхувальник
повідомляє про це Страховика не менш ніж за 3 робочі дні до його закінчення, після чого за
згодою сторін укладається додаткова угода до договору страхування про продовження його
дії.
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8.

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Страхувальник має право:
8.1.1. Одержати пояснення стосовно цих Правил.
8.1.2. При настанні страхового випадку, одержати відповідно до цих Правил
страхове відшкодування в розмірі прямого дійсного збитку в межах страхової суми з
урахуванням конкретних умов, обумовлених в договорі страхування.
8.1.3. При укладанні договору страхування призначити осіб для одержання
страхового відшкодування, а також замінити їх до настання страхового випадку.
8.1.4. Ініціювати внесення змін в умови конкретного договору страхування.
8.1.5. Достроково припинити договір за згодою Страховика та отримати суму
страхових платежів, які повертаються, на умовах цих Правил, якщо це передбачено
договором страхування.
8.1.6. У разі реорганізації Страхувальника всі його права та обов’язки,
передбачені договором страхування переходять до правонаступника Страхувальника за
згодою Страховика, про що вносяться відповідні зміни в договір страхування.
8.1.7. Отримати дублікат договору страхування у разі його втрати. У разі
повторної втрати договору страхування протягом його дії, з Страхувальника може
додатково стягуватися платіж в розмірі фактичної вартості виготовлення договору
страхування.
8.2. Страхувальник має право за згодою Страховика:
8.2.1. Під час укладання договору страхування встановлювати граничні суми
виплат страхового відшкодування (ліміти відповідальності Страховика).
8.2.2. Під час дії договору страхування змінити страхову суму або ліміти
відповідальності до настання страхового випадку шляхом укладання додаткової Угоди
на умовах цих Правил.
8.2.3. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права
Страхувальника.
8.3. Страхувальник зобов’язаний, якщо це передбачено договором страхування:
8.3.1. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові
про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового
ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.
8.3.2. При укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші
чинні договори страхування щодо цього предмета договору.
8.3.3. Своєчасно вносити страхові платежі.
8.3.4. Вживати необхідні заходи безпеки під час перевезення, а також
виконувати рекомендації та розпорядження компетентних органів та представників
Страховика щодо запобігання збитків та пошкоджень, що можуть бути завдані вантажу
при перевезенні.
8.3.5. При будь-якій зміні ступеню страхового ризику (наприклад: значне
уповільнення відправки вантажу, відхилення від встановленого маршруту, зміна пункту
перевантаження чи призначення, перевантаження на інше судно, зміна способу
перевезення та інше) в триденний строк в письмовій формі повідомити про це
Страховика.
8.3.6. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк,
передбачений умовами страхування.
8.3.7. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих
внаслідок настання страхового випадку.
8.3.8. Надати Страховику всі документи, що підтверджують факт настання
страхового випадку і розмір завданих збитків.
8.3.9. Не перешкоджати Страховику або його представникам у визначенні
обставин виникнення, характеру та розміру збитків.
8.3.10. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші
обов’язки Страхувальника.
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8.4. Страховик має право:
8.4.1. Перевіряти надану Страхувальником інформацію про застрахований
вантаж, перевіряти його стан, контролювати виконання Страхувальником вимог та умов
договору страхування.
8.4.2. У випадку збільшення ступеню ризику, змінити умови договору
страхування та отримати додаткову страхову премію. Якщо Страхувальник буде не
згоден на таку зміну умов договору, Страховик може достроково припинити договір
страхування в односторонньому порядку з моменту виникнення змін у ступені ризику.
8.4.3. Достроково припинити дію договору страхування за згодою
Страхувальника та повернути Страхувальнику страхові платежі на умовах цих Правил,
якщо це передбачено договором страхування.
8.4.4. Приймати участь в рятуванні і зберіганні застрахованого вантажу,
приймаючи й вказуючи необхідні для цього заходи, але ці дії Страховика не можуть
розглядатися як визнання його обов’язку виплатити страхове відшкодування.
8.4.5. Отримувати у Страхувальника будь-яку інформацію та документи, які
відносяться до страхового випадку.
8.4.6. При необхідності, робити запити до установ, підприємств, відомств і
організацій, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також
самостійно з’ясовувати причини і обставини страхового випадку.
8.4.7. У разі виникнення причин для сумнівів в обґрунтованій (законній) виплаті
страхового відшкодування, відстрочити виплату до отримання підтвердження або
спростування цих причин відповідними органами на строк не більше 90 днів.
8.4.8. Відмовити у виплаті страхового відшкодування на умовах цих Правил.
8.4.9. Змінювати та уточнювати окремі пункти цих Правил страхування згідно з
діючим законодавством України. У цьому випадку зміни, внесені в Правила
страхування, розповсюджуються тільки на договори, укладені після внесення змін до
Правил страхування.
8.4.10. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права
Страховика.
8.5. Страховик зобов’язаний:
8.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування.
8.5.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для
своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику.
8.5.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачений договором страхування строк. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати
Страхувальнику неустойки, розмір якої визначається умовами договору страхування або
законом.
8.5.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні
страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено
умовами договору.
8.5.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик, переукласти з ним договір страхування.
8.5.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, встановлених законом.
8.5.7. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші
обов’язки Страховика.
9.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Відповідальність Страховика визначається розміром страхової суми за договором,
в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний провести виплату
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страхового відшкодування при настанні страхового випадку.
9.2. У випадку виплати страхового відшкодування Страховик продовжує нести
відповідальність до кінця строку дії договору у розмірі різниці між визначеною в ньому
страховою сумою та сумою зроблених виплат страхового відшкодування. Якщо страхове
відшкодування виплачене у розмірі повної страхової суми, то дія договору припиняється з
моменту такої виплати.
9.3. Страховик не має права розголошувати одержані ним внаслідок своєї професійної
діяльності відомості про Страхувальника, в тому числі про його майновий стан. За
порушення таємниці страхування Страховик в залежності від виду порушених прав та
характеру порушення несе відповідальність в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
9.4. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового
відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої
визначається умовами договору страхування або законом.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
10.1. При настанні події, що може бути кваліфікована як страховий випадок,
Страхувальник зобов’язаний без затримки, але у будь-якому разі не пізніше 48 годин (за
винятком вихідних та святкових днів), якщо інше не обумовлено в договорі страхування,
повідомити про це Страховика або його представника.
Повідомлення може бути зроблено у наступній формі:
– особисто Страхувальником або його представником за адресою Страховика;
– повідомлення факсом з отриманням підтвердження трансакції на номер факсу
Страховика;
– повідомлення електронною поштою з підтвердженням доставки електронного
листа;
– надсилання листа з повідомленням або кур’єром на адресу офісу Страховика
(датою повідомлення вважається дата відправлення листа, згідно поштового
штемпеля).
Несвоєчасне повідомлення Страховика про настання страхового випадку без поважних
на це причин надає останньому право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо
не буде доведено, що Страховику своєчасно стало відомо про настання страхового випадку.
10.2. При настанні страхового випадку Страхувальник або його представник також
зобов’язаний:
10.2.1. Виконати всі необхідні заходи для рятування вантажу, запобігання і
усунення причин, які можуть привести до нанесення додаткових збитків.
10.2.2. Прийняти міри для забезпечення права вимоги до винної сторони.
10.2.3. Повідомити про випадок компетентні органи: органи правопорядку,
пожежної охорони та інші.
10.2.4. Подати письмову заяву встановленої форми про виплату страхового
відшкодування з визначенням обставин страхового випадку.
10.2.5. Надати Страховику всю доступну йому інформацію та документацію,
необхідну для встановлення останнім причин та наслідків події, що відбулась,
характеру та розміру заподіяного збитку.
10.2.6. Надати Страховику або його представникам можливість проводити огляд
застрахованого вантажу та розслідування причин страхового випадку.
10.2.7. Надати Страховику опис пошкодженого, знищеного чи втраченого
застрахованого майна, з визначенням його вартості. Витрати по складанню опису несе
Страхувальник.
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11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ І РОЗМІР ЗБИТКІВ. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ
РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
11.1. Для виплати страхового відшкодування Страхувальник надає Страховику наступні
документи:
– заяву про виплату страхового відшкодування;
– офіційні документи, що підтверджують настання страхового випадку (довідки
МНС, ДАІ чи правоохоронних органів, акт про причини страхового випадку, виписка з
судового журналу та інше);
– документи на перевезення вантажу (коносаменти, залізничні накладні, інші
транспортні документи, рахунки, фактури та інше);
– документи, що підтверджують розмір збитків (акт огляду вантажу, акт оцінки,
рахунки по збитку та інше);
– документи, що підтверджують витрати та внески по загальній аварії (диспаша
чи інше);
– договір страхування;
– інші документи, які можуть бути передбачені в договорі страхування.
Фізичні особи для отримання відшкодування додатково надають копії паспорту та
довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
11.2. Розмір
збитку
встановлюється
Страховиком,
на
підставі
наданих
Страхувальником документів.
11.3. Кожна зі сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи, яка
проводиться за рахунок сторони, що вимагає її проведення. Витрати на проведення
експертизи по випадках, які визнаються після її проведення не страховими, відносяться на
Страхувальника.
11.4. Страхове відшкодування сплачується у розмірі дійсного збитку. Відшкодування
втрати очікуваного прибутку, витрат на комісію, фрахт та інших видатків, пов’язаних з
перевезенням вантажу сплачується пропорційно відношенню розміру дійсного збитку до
вартості вантажу.
11.5. Без згоди Страховика, якщо це передбачено договором страхування,
Страхувальник не має права відмовлятися від застрахованого вантажу (його частин), що
залишився після страхового випадку, навіть і пошкодженого. Залишкова вартість такого
вантажу підлягає вирахуванню із суми збитку.
11.6. У разі, коли страхова сума на момент укладання договору страхування становила
певну частку страхової вартості застрахованого вантажу, різниця між вартістю вантажу та
встановленою в договорі страхування страховою сумою страховим захистом не покривається,
а виплати при настанні страхових випадків здійснюються тільки в пропорційному
відношенні страхової суми до цієї вартості.
Співвідношення страхової суми і страхової вартості встановлюється окремо по
кожному застрахованому предмету страхування або їх сукупності, згідно договору
страхування.
11.7. Зі страхового відшкодування може утримуватись за згодою сторін не внесена сума
страхового платежу, для якого встановлена оплата частинами.
11.8. Страхове відшкодування сплачується з врахуванням розміру і виду обумовленої в
договорі страхування франшизи, та з вирахуванням сум, одержаних Страхувальником в
порядку відшкодування заподіяного збитку від третіх осіб.
11.9. Якщо при настанні страхового випадку по відношенню до зазначеного в договорі
страхування предмету діяли інші договори добровільного страхування, Страховик виплачує
відшкодування в частині, яка припадає на його долю. При цьому, загальна сума страхового
відшкодування, виплачена усіма Страховиками, не може перевищувати обсягу збитку, який
фактично завданий Страхувальнику.
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12. СТРОКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ
У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
12.1. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування
приймається Страховиком в строк, що не перевищує 15 календарних днів (якщо інший строк
не передбачений Договором страхування), з моменту надання Страхувальником всіх
необхідних документів і відомостей про факт настання події, що має ознаки страхового
випадку та документів, що підтверджують розмір збитків Страхувальника.
12.2. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку,
коли у нього з’явились обґрунтовані сумніви стосовно законності прав Страхувальника на
отримання страхового відшкодування. Відшкодування не виплачується до тих пір, поки
Страховиком не будуть отримані необхідні докази (документи компетентних органів чи
рішення суду щодо законності прав Страхувальника), але не більше 3-ох місяців після строку,
передбаченого п.12.1.
12.3. Страховик має право відстрочити виплату у випадку, якщо відповідними
органами внутрішніх справ порушено карну справу проти Страхувальника-фізичної особи
або посадових осіб Страхувальника - юридичної особи, і виконується розслідування
обставин, які привели до виникнення збитку. Відшкодування не виплачується до закінчення
розслідування.
12.4. У випадку прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування,
таке рішення повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин
відмови протягом 15 робочих днів з моменту його прийняття.
12.5. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена
Страхувальником у судовому порядку.
13. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком на підставі заяви
Страхувальника та страхового акту після отримання всіх необхідних документів по
страховому випадку та узгодження з усіма зацікавленими особами остаточного розміру
збитків.
13.2. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою. При
необхідності, Страховик робить запит про відомості, які пов’язані зі страховим випадком, до
правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій, які володіють інформацією про
обставини страхового випадку, а також має право самостійно з’ясовувати причини та
обставини страхового випадку.
13.3. Виплата страхового відшкодування може здійснюватись безпосередньо
Страхувальнику або Вигодонабувачеві, зазначеному Страхувальником.
13.4. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в 15-денний строк з дня
прийняття рішення про виплату.
13.5. До Страховика після виплати страхового відшкодування по договору страхування
в межах фактично здійснених виплат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша
особа, яка отримала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за причинений
збиток. Страхувальник повинен передати Страховику всі необхідні документи для реалізації
даного права. Передача прав вимоги Страховику з боку Страхувальника не звільняє
останнього від прийняття всіх можливих заходів по зменшенню збитку.
14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це передбачено
договором страхування, є:
14.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не
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поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадського чи службового
обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна,
життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника
або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до
чинного законодавства України.
14.1.2. Вчинення Страхувальником – фізичною особою або іншою особою, на
користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового
випадку.
14.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку.
14.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні
обставин, характеру та розміру збитків.
14.1.5. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи,
винної у їх заподіянні.
14.1.6. Інші випадки, передбачені законом.
14.2. Якщо у договорі страхування передбачено, Страховик також має право відмовити
у виплаті страхового відшкодування у разі, якщо:
14.2.1. Буде доведено, що страховий випадок очікувався або передбачався
заздалегідь й не був випадковим.
14.2.2. Страхувальник не зробив відповідну заяву про зміну ступеню ризику у
відношенні застрахованого вантажу.
14.2.3. Експертизою, правоохоронними або судовими органами буде
встановлено, що Страхувальник з метою збільшення компенсації включив в перелік
знищеного, втраченого або пошкодженого вантажу таке майно, яке внаслідок
страхового випадку не було знищене, пошкоджене або втрачене.
14.2.4. Страхувальник (його представник) свідомо не вжив заходів щодо
запобігання або зменшення збитків.
14.2.5. Страхувальник перешкоджав Страховику або його представникам у
визначенні обставин виникнення, характеру та розміру збитків.
14.2.6. Страхувальник відмовиться від прав вимоги до винних осіб у заподіяні
збитку або реалізація цих прав стане неможливою з його вини.
15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
НЕДІЙСНІСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а
також у разі:
15.1.1. Закінчення строку дії.
15.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному
обсязі.
15.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором
строки. 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.
15.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи, або смерті Страхувальника
- фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених
статтями 22, 23 і 24 Закону України “Про страхування”.
15.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.
15.1.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування
недійсним;
15.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України.
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15.2. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика.
Про намір достроково припинити дію договору страхування, будь-яка сторона
зобов’язана повідомити іншу не пізніше як за 30 календарних днів до дати припинення дії
договору страхування.
15.3. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були
здійснені за цим договором страхування.
Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
15.4. У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору
страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були
здійснені за цим договором.
15.5. Договір страхування достроково припиняється, якщо після початку його дії
можливість настання страхового випадку відпала за обставин інших, ніж страховий випадок.
При цьому Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, який залишився
до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, якщо інше не передбачено угодою сторін.
15.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі за умови дострокового припинення договору страхування.
15.7. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у випадках,
передбачених Цивільним кодексом України.
15.8. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.
15.9. Договір страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню також у разі:
15.9.1.
якщо його укладено після страхового випадку;
15.9.2.
якщо предметом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на
підставі судового вироку або рішення, що набуло законної сили.
15.10. У разі недійсності договору страхування кожна із сторін зобов’язана повернути
іншій стороні все отримане по цьому договору, якщо інші наслідки недійсності договору не
передбачені законодавством України.
16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
16.1. Спори, які виникають між суб’єктами страхування за договором страхування,
вирішуються шляхом переговорів.
16.2. Сторони застосовують заходи досудового врегулювання спору шляхом звернення
з письмовою претензією у порядку, визначеному чинним законодавством України.
16.3. У разі недосягнення згоди між Сторонами, спір може бути передано на розгляд
суду відповідно до чинного законодавства України.
17. ОСОБЛИВІ УМОВИ
17.1. Зміни та доповнення до цих Правил обов’язково реєструються в установленому
законодавством порядку.
17.2. 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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