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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ПрАТ СК “РАРИТЕТ” (надалі - Страховик) на умовах цих Правил здійснює 

добровільне страхування транспортних засобів. 

1.2. Правила розроблені відповідно до вимог Закону України “Про страхування” та 

інших законодавчих актів України. 

1.3. Договір страхування укладається з дієздатними фізичними особами або юридичними 

особами (надалі - Страхувальники), що мають транспортні засоби на правах володіння, 

користування або розпорядження при пред’явленні ними документів, що необхідні для 

внесення достовірних даних у Договір страхування. 

1.4. Страхувальник має право укласти Договори страхування на користь іншої особи 

(Вигодонабувача), яка може зазнати збитків внаслідок настання страхового випадку. В цьому 

разі потрібно довести наявність у Вигодонабувача майнового інтересу. Вигодонабувачем може 

бути законний спадкоємець (спадкоємці) на випадок смерті або загибелі Страхувальника. 

Також Вигодонабувач може визначатися згідно чинного законодавства. 

1.4.1.При укладанні Договору страхування на користь Вигодонабувача Страхувальник не 

звільняється від обов’язків за Договором страхування. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 2.1. Предметом договору страхування 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, а саме: 

2.1.1. легкові автомобілі; 

2.1.2. вантажні автомобілі; 

2.1.3. автобуси; 

2.1.4. мікроавтобуси; 

2.1.5. мотоцикли; 

2.1.6. причепи до автомобілів; 

2.1.7. приладдя та додаткове обладнання транспортного засобу. 

2.2. На страхування не приймається : 

2.2.1. транспортний засіб, що знаходиться в експлуатації більше 10 років; 

2.2.2. транспортний засіб, що має серйозні пошкодження і значну корозію; 

2.2.3. транспортний засіб, що підлягає конфіскації на підставі рішення суду, що набуло 

законної сили; 

2.2.4. транспортний засіб, що є музейним експонатом, незалежно від того в робочому стані 

він чи ні; 

2.2.5. транспортний засіб, що використовується в цілях, які не передбачені заводською 

конструкцією. 

2.2.6 майно, в тому числі вантаж та багаж (вантажобагаж), що перевозиться наземним 

транспортним засобом, у тому числі причепом до нього, та неодержані доходи у наслідок 

пошкодження, знищення або втрати наземного транспортного засобу. 

  2.3. Страховик може відшкодовувати витрати на  заходи: 

  2.3.1. що пов’язані з рятуванням транспортного засобу і запобіганню його подальшого 

пошкодження, які Страхувальник здійснює при настанні страхового випадку; 

2.3.2 витрати на транспортування транспортного засобу, після настання страхового 

випадку, якщо він не може рухатись сам, до місця проведення ремонтних робіт. 

2.4. Витрати зазначені в п.2.3.1 та 2.3.2 включаються в умови Договору страхування за 

згодою Страховика і Страхувальника. 

2.5. Цими Правилами передбачено обов'язок Страховика за встановлену договором 

страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити страхову 

виплату відповідно до умов договору 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 
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спеціального призначення, а також, якщо це передбачено Правилами та Договором 

страхування, додаткового обладнання до них. 

 

                 3. ПОРЯДОК  ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. 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. Страхова сума не повинна перевищувати дійсної вартості (ринкової вартості) 

транспортного засобу з урахуванням його зносу на момент укладення Договору страхування. 

   Якщо дійсну вартість транспортного засобу визначити важко чи ця 

вартість швидко змінюється, то максимальна страхова сума встановлюється виходячи із 

середньої ціни на даний транспортний засіб за відрахуванням сум, що враховують 

його амортизацію. 

      3.3 На страхування приймаються транспортні засоби у непошкодженому стані, що пройшли 

техогляд в установлений термін і не застраховані в інших страхових компаніях за тими ж 

видами ризиків, якщо інше непередбачене умовами Договору страхування. 

 3.4 Транспортний засіб може бути застрахований: 

 3.4.1 на повну вартість, при цьому страхова сума дорівнює його дійсній вартості. Якщо 

заявлена Страхувальником вартість викликає сумніви у Страховика, останній має право 

вимагати надання документів, що підтверджують її достовірність, або провести 

автотоварознавчу експертизу; 

 3.4.2 на суму в частині від повної вартості. Якщо транспортний засіб застрахований за 

балансовою або заявленою вартістю, яка менше ніж повна вартість, Страховик відшкодовує 

збитки пропорційно відношенню страхової суми до дійсної вартості транспортного засобу. 

 3.5 В Договорі страхування передбачається франшиза (умовна та безумовна) - частина 

збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно Договору страхування. 

3.5.1 В разі встановлення умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за 

збиток, якщо його розмір не перевищує франшизу. 

3.5.2 В разі встановлення безумовної франшизи відповідальність Страховика визначається 

розміром збитку за відрахуванням франшизи. 

3.5.3 Франшиза визначається за згодою сторін при укладанні Договору  страхування в 

відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі. 

3.6 Страхувальнику за згодою  Страховика, надається право укладати Договір страхування за 

умови відшкодування збитків без урахування знижки на знос частин, деталей і приладдя, що 

підлягають заміні у разі їхнього пошкодження або знищення, із сплатою додаткового платежу 

до тарифу залежно від терміну експлуатації транспортного засобу. 

3.7 Після виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на розмір такої 

виплати. 

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ І 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 передбачена цими Правилами та Договором страхування, що 

відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового 

відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу). 

4.3 До страхових випадків відносяться: 

4.3.1. пошкодження чи знищення транспортного засобу та причепів до нього, приладдя, 

додаткового обладнання внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (далі ДТП) та інші 

пошкодження, що сталися в процесі руху застрахованого транспортного засобу; 

4.3.2 пошкодження чи знищення транспортного засобу та причепів до нього, приладдя, 

додаткового обладнання внаслідок протиправних дій третіх осіб при знаходженні 

транспортного засобу та причепів до нього у будь-якому місці; 

4.3.3 пошкодження або знищення транспортного засобу та причепів до нього, приладдя, 

додаткового обладнання внаслідок стихійних лих (повінь, буря, ураган, смерч, цунамі, шторм, 

злива, град, лавина, вихід підгрунтових вод, паводок, сель, удар блискавки, просадка грунту, 

землетрус), падіння дерев та інших предметів, нападу тварин, а також пожежі чи вибуху 



 
4 

транспортного засобу; 

4.3.4. угон або викрадення транспортного засобу та причепів до нього, а також крадіжка їх 

приладдя та додаткового обладнання: 

Страхувальнику пропонуються два варіанти страхового покриття за цим ризиком: 

1) незаконне заволодіння ТЗ під час його знаходження в будь-якому місці в денний час. 

Незаконне заволодіння ТЗ під час його знаходження на стоянці, що охороняється, або в 

зачиненому гаражі, обладнаному замками, за наявності слідів злому, у нічний час. При цьому, 

якщо інше не передбачено в Договорі страхування, під нічним часом вважається період з 23-00 

до 6-00. 

2) незаконне заволодіння ТЗ в будь-який час при їх зберіганні  у будь-якому місці. 

4.4 Страхування може бути здійснене на підставі одного, декількох чи усіх ризиків 

зазначених в п.п.4.3.1.-  4.3.4. 

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

5.1. До страхових випадків не відносяться і виплати страхового відшкодування не 

здійснюється при знищенні, пошкодженні, викраденні транспортного засобу або крадіжці його 

окремих частин і деталей внаслідок: 

5.1.1. гниття, корозії та інших природних хімічних процесів матеріалів, що 

використовуються в автомобілі, через зберігання у несприятливих умовах; 

5.1.2 обробки теплом, вогнем чи іншим термічним впливом на автомобіль (сушіння, 

зварювання, гаряча обробка та інше); 

5.1.3. використання Страхувальником транспортного засобу в аварійному стані (визначення 

технічного стану та обладнання транспортних засобів згідно з п.31 Правил дорожнього руху, 

далі - ПДР); 

5.1.4 управління транспортним засобом особою, яка не має посвідчення водія та/або 

перебуває у стані алкогольного сп’яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин; 

5.1.5 непідкорення владі (втеча з місця пригоди, переслідування працівниками ДАІ), 

вчинення кримінально-карних дій, крім дій, що пов’язані з порушенням ПДР; 

5.1.6 перевезення його морським, залізничним та іншими видами транспорту; 

5.1.7 участі у спортивних змаганнях (якщо інше не передбачено договором страхування); 

5.1.8 використання отранспортного засобу для навчальної їзди (якщо інше не передбачено 

договором страхування). 

5.2. До страхових випадків не відноситься захоплення транспортного засобу третіми 

особами, які добровільно допущені власником чи його довіреною особою в салон, чи при 

використанні транспортного засобу як таксі (якщо це не обумовлено у Договорі страхування - 

“автомобіль-таксі”). 

5.3. Страховик не відшкодовує збитки за пошкодження (знищення) автошин, а також 

крадіжку інструментів та коліс, що входять у комплектність транспортного засобу (якщо інше 

не передбачено договором страхування). 

5.4. Цими правилами не передбачається відшкодування збитків Страхувальнику внаслідок: 

5.4.1. військових дій, громадських заворушень; 

5.4.2. захвату, конфіскації, арешту, що проведені цивільною чи військовою владою; 

5.4.3. радіоактивного забруднення, у результаті якого неможлива експлуатація транспортного 

засобу; 

5.4.4. вибуху внаслідок перевезення, зберігання боєприпасів, вибухових речовин; 

5.4.5. пожежі з причини порушення правил техніки безпеки під час користування пальними 

рідинами на автотранспорті. 

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.  

6.1 Строк дії Договору страхування визначається за згодою сторін. 

6.2 Місце дії Договору страхування - територія України, якщо інше не передбачено умовами 

Договору страхування. 

 

7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

7.1. Договір страхування може укладати будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка 

має майновий інтерес, що не суперечить закону і пов`язані з володінням, користуванням і 
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розпорядженням транспортним засобом. Така особа може укладати договір страхування 

особисто, або через належним чином уповноваженого представника. 

7.2. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви про страхування.  

7.2.1 При заповненні бланку заяви Страхувальнику необхідно відповісти на ряд запитань, на 

підставі яких визначається розмір страхового тарифу. Заповнення заяви не зобов’язує 

Страхувальника укладати Договір страхування. 

7.3. При укладанні Договору страхування Страхувальник надає Страховику: 

7.3.1. можливість оглянути транспортний  засіб у світлий час доби; 

7.3.2. усі необхідні дані про предмет страхування, за достовірність яких він несе 

відповідальність; 

7.3.3.інформацію про Договори страхування, що укладені щодо даного предмету договору з 

іншими страховими організаціями. 

7.4. Страхувальник має право сплачувати страхові платежі готівкою або шляхом 

безготівкових розрахунків. 

7.5. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу, 

якщо інше не передбачено договором страхування. 

7.6. Страховик залишає за собою право відмовитися від прийняття ризику на 

страхування без пояснення причин відмови. 

7.7. У випадку втрати Страхувальником  Договору страхування  йому видається 

дублікат.  

8. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ. 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 Страховий платіж визначається залежно від страхової суми, вибраних 

Страхувальником страхових ризиків, строку страхування, відповідних розмірів базового 

страхового тарифу та поправочних коефіцієнтів, які враховують конкретні умови страхування 

та порядок сплати страхового платежу, розміру франшизи. 

8.3 Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений 

період страхування. 

8.4 Страхові тарифи визначаються Страховиком актуарно на підставі відповідної 

статистики настання страхових випадків. 

Страхові тарифи наведені в Додатку №1 цих Правил. 

8.5 Страхову премію за Договором страхування, що укладений на 1 рік, Страхувальник, 

за погодженням зі Страховиком, має право внести як одноразово, так і декількома частинами. 

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

9.1. Страховик зобов’язаний: 

9.1.1. ознайомити Страхувальника з Правилами страхування; 

9.1.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане йому відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного 

здійснення  виплати  страхового відшкодування Страхувальнику; 

9.1.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування 

Страхувальнику в строки, що передбачені в п.11.2  цих Правил. Страховик несе майнову 

відповідальність за несвоєчасне здійснення  виплати страхового відшкодування шляхом сплати 

Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору 

страхування або законом; 

9.1.4.відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку 

щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору; 

9.1.5. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий 

ризик, або збільшення  вартості майна переукласти з ним Договір страхування; 

9.1.6. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, 

крім випадків, встановлених законом.  

9.2 Страхувальник зобов’язаний: 

9.2.1. своєчасно вносити страхові платежі; 

9.2.2.при укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі 
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відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі 

інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; 

9.2.3. ставитися до застрахованого транспортного засобу так, як би він не був 

застрахований;  

9.2.4. при зміні умов страхування (наприклад: заміна водіїв, які мають довіреність на 

керування автомобілем, зміна власника автомобіля та інше) у п’ятиденний строк письмово 

повідомити про це Страховика на предмет внесення змін в Договір страхування; 

9.2.5.повідомити Страховика про всі інші діючі Договори страхування щодо цього 

предмета страхування; 

9.2.6.вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 

настання страхового випадку;  

9.2.7. повідомити Страхувальника про настання страхового випадку в строк, 

передбачений умовами страхування. 

9.2.8. на вимогу Страховика передати останньому пошкоджені запчастини (деталі, вузли, 

агрегати), замінені при ремонті (відновленні) застрахованого Транспортного засобу внаслідок 

настання страхового випадку. Передача Страховикові зазначених запчастин (деталей, вузлів, 

агрегатів) здійснюється Страхувальником протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання від 

Страховика такої вимоги. 

9.2.9. надати Страховикові застрахований Транспортний засіб для огляду та здійснення 

фото фіксації після завершення ремонтних (відновлювальних) робіт пошкоджень, що виникли 

внаслідок настання страхового випадку. 

9.3 Страховик має право: 

9.3.1. змінювати умови Договору страхування і вимагати від Страхувальника сплати 

додаткового платежу при зміні ступеню страхового ризику після укладання цього Договору. У 

разі, якщо Страхувальник не погодиться на зміну умов Договору страхування або відмовиться 

від сплати додаткового платежу, виплати по страхових випадках, якщо вони стануться 

внаслідок збільшення ступеню ризику, будуть зменшені пропорційно зростанню ступеню 

ризику; 

9.3.2. перевіряти інформацію, яку повідомив Страхувальник, а також виконання 

Страхувальником  умов Договору страхування; 

9.3.3. у разі необхідності звертатися із запитами до уповноважених органів; 

9.3.4. самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку; 

9.3.5. відмовити у виплаті страхового відшкодування в випадках передбачених в розділі 

13 цих Правил та умовами Договору страхування; 

9.3.6. у разі невиконання Страхувальником зобов`язання, визначеного умовами пункту 

9.2.8. Правил Страховик має право зменшити розмір страхового відшкодування на розмір 

вартості запчастин (деталей, вузлів, агрегатів) що були замінені на застрахованому 

Транспортному засобі, а також на розмір робіт по заміні та регулюванні таких запчастин 

(деталей, вузлів, агрегатів) та матеріалів, що при цьому використовувались. 

При цьому у разі, якщо Страховик здійснив виплату страхового відшкодування (його 

частину) до закінчення ремонтних (відновлювальних) робіт, Страхувальник зобов`язаний 

повернути Страховикові таке страхове відшкодування (його частину) протягом 3 (трьох) 

робочих днів з дня отримання вимоги про повернення. 

9.3.7 у разі невиконання Страхувальником вимог пункту 9.2.9. Правил Страховик 

звільняється від зобов`язання виплачувати страхове відшкодування при повторному 

пошкодженні в результаті настання страхового випадку тих самих запчастин (деталей, вузлів, 

агрегатів) застрахованого Транспортного засобу, заміну (ремонт) яких було виконано, але після 

завершення ремонтних робіт Транспортний засіб не було н7адано Страховикові для огляду. 

9.3.8. достроково припинити дію Договору страхування, якщо це передбачено умовами 

Договору страхування; 

9.3.9. на право вимоги щодо особи, відповідальної за заподіяні збитки. 

9.4 Страхувальник має право: 

9.4.1. отримати страхове відшкодування в межах страхової суми (але не більше розміру 

заподіяного прямого збитку); 
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9.4.2.призначити Вигодонабувача для одержання страхового відшкодування; 

9.4.3. у разі втрати Договору страхування у період його дії, звернутися до Страховика з 

письмовою заявою про видачу дубліката Договору;  

9.4.4. достроково припинити дію Договору страхування, якщо передбачено умовами 

Договору страхування. 

9.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки 

сторін, за їх згодою. 

 

10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

           10.1  Протягом  24 (двадцяти чотирьох годин)  з моменту, коли Страхувальник дізнався 

про подію, яка має ознаки страхового випадку, повідомити про це Страховика 

телефонограмою, факсограмою,  іншим способом і узгодити з Страховиком місце та час огляду 

пошкоджень транспортного засобу експертом страхової компанії. 

10.1.1 Забезпечити  можливість огляду представником Страховика пошкодженого 

транспортного засобу у світлий час доби. 

10.2 Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли Страхувальник дізнався про 

подію, яка має ознаки страхового випадку  надати Страховику письмову заяву про цю подію. 

10.3 Вжити всіх необхідних, розумних та посильних заходів для збереження 

транспортного засобу та зменшення можливих збитків. 

            10.4. Негайно повідомити до відповідних уповноважених державних органів і викликати 

їх представників на місце події, а саме: 

            10.4.1. в органи ДАІ у  випадку будь-яких пошкоджень транспортного засобу; 

            10.4.2. в органи Державної пожежної охорони, в разі пошкоджень які виникли внаслідок 

пожежі; 

            10.4.3. в слідчі органи МВС, в разі крадіжки автотранспортного засобу. 

10.5.Подаючи заяву на отримання страхового відшкодування, Страхувальник 

зобов`язаний документально довести  наявність страхового випадку, для чого представити 

документи встановленого зразку від органів МВС або інших уповноважених державних органів 

(пожежної охорони, сейсмологічної служби або інше). 

       10.6. Надати Страховику всю доступну йому інформацію і документацію, яка дозволить 

Страховику зробити висновок щодо причин, дії і наслідків страхового випадку, про характер та 

розмір заподіяного збитку. 

         10.7. У разі угону або викрадення транспортного засобу передати Страховику в 3-х 

денний термін технічний паспорт і повний комплект оригінальних  ключів або довідку з органів 

МВС про їх вилучення у власника транспортного засобу, яким  незаконно заволоділи. 

        10.8. Для виплати страхового відшкодування Страхувальник зобов’язаний  надати 

Страховику  документи, що  підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків, які 

зазначені в п.п.11.9.1-11.9.9 цих Правил. 
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11. ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИПЛАТИ 

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

11.1. При настанні страхового випадку відшкодуванню підлягають тільки прямі збитки, 

виключаючи втрачену вигоду, витрати на оренду чи наймання іншого транспортного засобу, 

моральні збитки та інше. Сума страхових відшкодувань за один або декілька страхових 

випадків не може перевищувати страхову суму, що обумовлена Договором страхування. 

11.2.Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом 30 (тридцяти) 

календарних днів з моменту прийняття рішення про виплату. 

11.3. Рішення про виплату  страхового відшкодування приймається Страховиком 

протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з дня отримання всіх необхідних документів, що 

підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків. 

11.4. Розмір страхового відшкодування визначається: 

11.4.1 при повній або конструктивній загибелі транспортного засобу – у розмірі його 

дійсної вартості по Договору страхування за вирахуванням вартості його залишків (вузлів, 

деталей та устаткування), що придатні для подальшого використання або реалізації, а також 

вартості металобрухту; 

11.4.2. при пошкодженні транспортного засобу чи його додаткового обладнання і 

приладдя – в розмірі витрат на його відновлення (з урахуванням зносу на день настання 

страхового випадку) згідно з кошторисом-розрахунком, який складено експертом Страховика і 

погоджений із Страхувальником. 

11.4.2.1.В документах, що підтверджують затрати на відновлення транспортних засобів, 

до сплати приймаються тільки ті, у яких ціни на запасні частини прийняті за рекомендацією 

Страховика. 

11.4.2.2.Якщо Страховик не може забезпечити Страхувальника запасними частинами на   

відновлення транспортних засобів, то перший сплачує останньому вартість запасних частин за 

цінами, зазначеними в поданих документах. 

11.5. Витрати на відновлення включають: 

11.5.1. витрати на матеріали і запасні частини, які необхідні для ремонту, по цінам на 

дату страхового випадку за вирахуванням зносу частин, вузлів і агрегатів та деталей, що 

підлягають заміні в процесі відновлення (ремонту); 

11.5.2. витрати на оплату ремонтних робіт по відновленню за тарифами на дату 

страхового випадку; 

11.5.3. витрати на заходи по приведенню транспортного засобу до ладу (очищення, 

прибирання, демонтаж), якщо це необхідно у зв’язку з настанням страхового випадку; 

11.5.4.витрат на незалежну автотоварознавчу експертизу. 

11.6. Не включається в кошторис витрат вартість: 

11.6.1. ремонту і технічного обслуговування транспортного засобу, що не викликані 

настанням страхового випадку; 

11.6.2. робіт, що пов’язані з переобладнанням транспортного засобу, ремонтом або 

заміною його окремих частин, деталей і приладдя внаслідок їхнього зносу, технічного браку, 

поломки та інше; 

11.6.3. заміни замість ремонту тих чи інших вузлів та агрегатів у зборі через відсутність у 

ремонтних підприємствах необхідних запасних частин і деталей для ремонту цих вузлів та 

агрегатів; 

11.6.4. втрати експлуатаційних якостей; 

11.6.5. втрати товарної вартості транспортного засобу; 

11.6.6. яка перевищує ціну на запасні частини до транспортних засобів, запропонованих 

Страховиком, якщо Страхувальник відмовиться від його послуг і придбає запасні частини за 

більш високими цінами. 

11.7. Відшкодування збитків здійснюється за вирахуванням амортизаційного зносу 

частин,  деталей і приладдя, що підлягають заміні, якщо інше не було обумовлено при 

укладанні Договору страхування. 

11.8. Якщо майно було прийнято на страхування у визначеній частці (%) від повної його 

вартості, то Страховик несе відповідальність за відшкодування шкоди у тій пропорції, у якій 
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страхова сума співвідноситься з вартістю майна, що є предметом договору страхування. 

11.9 Перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір 

збитків: 

11.9.1 заява про виплату страхового відшкодування; 

    11.9.2 Договір страхування; 

                11.9.3 довідка  ДАІ про факт настання страхового випадку (ДТП) із зазначенням 

прізвища особи (осіб), які винні у скоєнні ДТП; 

    11.9.4 довідка з метеорологічної або  сейсмологічної служби  про стихійне лихо; 

         11.9.5 довідка слідчих органів МВС про порушення кримінальної справи по факту 

викрадення транспортного засобу, а також його приладів та додаткового обладнання або по 

факту протиправних дій третіх осіб щодо застрахованого транспортного засобу; 

           11.9.6 акт товарної експертизи про величину збитків чи рахунок сервісного центру про 

розмір необхідних затрат на відновлення транспортного засобу; 

           11.9.7 фотографії пошкодженого транспортного засобу (на вимогу Страховика, а також 

обов`язково - якщо страховий випадок стався за межами України); 

           11.9.8 документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звертається до 

Страховика (у випадку смерті Страхувальника); 

    11.9.9 свідоцтво про смерть (завірену копію) Страхувальника (фізичної особи) у разі його 

смерті. 

    11.10 Розмір збитків визначається з урахуванням цін на трудовитрати, які діють на 

сервісних центрах чи СТО. 

    11.11 Вибір сервісної станції Страхувальник зобов’язаний узгоджувати із Страховиком, у 

протилежному випадку Страховик має право переглянути і змінити розмір відшкодування. 

    11.12 Пошкоджені при страховому випадку запасні частини та деталі транспортного 

засобу, заміна яких оплачена при відшкодуванні збитків, повинні бути передані Страховику. 

   11.13 Виплати за п.4.3.2. та п.4.3.4. цих Правил провадяться тільки при порушенні 

кримінальної справи. 

   11.13.1 По фактах незаконного заволодіння транспортним засобом, за якими порушено 

кримінальну справу, проводиться попередня виплата у розмірі 30% страхового відшкодування, 

якщо інше не передбачено Договором страхування. 

   11.13.2 Остаточна виплата відшкодування за фактами викрадення здійснюється не 

раніше, ніж через два місяці по закінченні терміну  попереднього розслідування органами МВС 

(припинення чи призупинення судового розгляду з даної справи). Страхувальнику, в разі його 

невинуватості, виплачуються 70% страхового відшкодування, що залишилися, за вирахуванням 

обумовленої Договором страхування франшизи. 

   11.13.3  Після цього Страхувальник зобов’язаний здійснити документальну передачу 

права власності на транспортний засіб до Страховика. 

   11.14. Якщо у період дії Договору страхування страхові випадки виникали неодноразово, 

то наступні виплати страхового відшкодування провадитимуться з розрахунку страхової суми 

зменшеної на величину сум страхового відшкодування, що раніше виплачені. 

   11.15. Страхувальник, який одержав від особи, винної у настанні страхового випадку 

повне відшкодування збитків, втрачає право на одержання страхового відшкодування від 

Страховика. У разі, якщо збитки відшкодовано частково, страхове відшкодування виплачується 

Страховиком з урахуванням суми, що одержана Страхувальником від особи, яка заподіяла 

збитки. 

   11.16. У разі, якщо Страхувальнику було повернено викрадений транспортний засіб, він 

зобов’язаний не пізніше одного місяця повернути Страховику одержане за нього страхове 

відшкодування за вирахуванням витрат на ремонт та приведення його в належний стан. В 

протилежному випадку Страховик пред’являє Страхувальнику позов у порядку встановленому 

чинним законодавством. 

11.17. При страхуванні транспортного засобу на повну вартість, у разі його повного 

знищення (коли вартість відновлювального ремонту перевищує 80% страхової суми) Страховик  

виплачує  всю страхову суму по транспортному засобу (але не більше розміру збитку, 

заподіяного Страхувальникові) за вирахуванням безумовної франшизи. 
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                                                  12.ПРАВО  ВИМОГИ 

12.1 До Страховика який виплатив страхове відшкодування за Договором  страхування, в 

межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або Вигодонабувач, має 

до особи, відповідальної за заподіяний збиток. 

12.2. Право пред’явлення Страховику вимоги щодо виплат за Договором страхування діє в 

межах терміну позовної давності, передбаченому законодавством України. 

 

13.ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

13.1 Підставою для  відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є: 

         13.1.1 навмисні дії Страхувальника або  Вигодонабувача  спрямовані на настання 

страхового випадку.  Зазначена норма  не  поширюється  на  дії,  пов'язані  з виконанням  ними  

громадянського чи службового обов'язку,  в стані необхідної оборони (без перевищення її  меж)  

або  захисту  майна, життя,   здоров'я,   честі,   гідності   та   ділової   репутації. Кваліфікація  дій  

Страхувальника  або  Вигодонабувача, встановлюється відповідно до чинного законодавства 

України; 

         13.1.2 вчинення Страхувальником-громадянином або Вигодонабувачем  умисного 

злочину,  що призвів до страхового випадку; 

         13.1.3 подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору 

страхування або про факт настання страхового випадку; 

        13.1.4 отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за Договором 

страхуванням від особи, винної у їх заподіянні; 

        13.1.5  несвоєчасне  повідомлення  Страхувальником  про   настання страхового  випадку  

без  поважних  на  це  причин  або  створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,  

характеру та розміру збитків; 

        13.1.6 несвоєчасне повідомлення або неповідомлення  Страхувальником про зміни у 

страховому ризику, якщо це обумовлено Договором страхування. 

      13.1.7. у разі невиконання Страхувальником зобов`язань, визначених умовами пункту 9.2.8 

Правил; 

13.1.8. страховик звільняється від відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок 

того, що Страхувальник навмисно не вживав розумних та посильних заходів, щоб зменшити 

можливі збитки. 

        13.2. Умовами Договору  страхування  можуть  бути  передбачені інші підстави для 

відмови у здійсненні страхових  виплат,  якщо  це  не суперечить законодавству України. 

        13.3 Рішення про   відмову у виплаті страхового відшкодування  приймається Страховиком 

та одночасно повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обгрунтуванням причин 

відмови протягом 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з моменту надання Страхувальником всіх 

необхідних документів. 

 

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ 

14.1. Зміна умов Договору страхування здійснюється за згодою Страхувальника та 

Страховика на основі заяви однієї з сторін протягом п'яти днів з моменту одержання заяви 

другою стороною та оформляється у вигляді додаткової угоди  до Договору страхування. 

14.2. Якщо будь-яка з сторін не згодна на внесення змін у Договір страхування, у 

п'ятиденний строк вирішується питання про дію Договору страхування на попередніх умовах 

або про припинення його дії. 

14.3. З моменту отримання заяви однією з сторін до моменту прийняття рішення Договір 

продовжує діяти на попередніх умовах. 

 

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

      15.1 Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність  за згодою сторін, а також 

у разі: 

      15.1.1 закінчення строку дії; 
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      15.1.2 виконання  Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

      15.1.3 несплати Страхувальником страхових платежів у  встановлені Договором 

страхування   строки.   При   цьому  Договір страхування  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 

цього Закону; 

      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. 

      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  пізніш  як  за 30 (тридцять) 

календарних  днів  до дати припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не 

передбачено. 

      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, з відрахуванням нормативних витрат на ведення  справи,  визначених  

при  розрахунку  страхового тарифу, фактичних  виплат  страхового відшкодування,  що були  

здійснені  за  цим  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.  

      15.2.4  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 страхування. 

      15.3 Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в 

безготівковій формі,  за умови дострокового припинення договору страхування. 

 

16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

16.1. Спори, що виникають відносно Договору страхування, вирішуються шляхом 

переговорів. 

       16.2. Якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди, вирішення спорів здійснюється в 

порядку, встановленому чинним законодавством. 

17. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

17.1. Уразі несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором 

страхування строки страховий захист за таким Договором страхування призупиняється з 00.00 

годин дня, наступного за днем, визначеним як день сплати страхового платежу (його частини). 

При цьому страховий захист за Договором страхування поновлюється з 00.00 годин дня, 

наступного за днем надходження страхового платежу на поточний рахунок Страховика. В 

такому випадку Страховик звільнений від зобов`язання здійснити виплату страхового 

відшкодування за страховими випадками,  що сталися в період призупинення страхового 

захисту. 

17.2. Питання, неврегульовані умовами Договору страхування, вирішуються у 

відповідності до цих Правил. 

17.3. Права та обов`язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у виплаті 

страхового відшкодування, зазначені у цих Правилах, але які не передбачені Законом України 

«Про страхування», повинні бути передбачені Договором страхування. 


