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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Відповідно до чинного законодавства України і на підставі цих Правил 

добровільного страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного) (далі – 

Правила) Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» 

(далі - Страховик) укладає договори добровільного страхування наземного транспорту (крім 

залізничного) (далі – договір страхування) з юридичними особами та дієздатними фізичними 

особами (далі – Страхувальник). 

1.2. Страхувальниками можуть виступати дієздатні фізичні особи та юридичні 

особи, які є власниками транспортного засобу, зазначеного в договорі страхування, або інша 

особа, яка має майновий інтерес, що не суперечить чинному законодавству України, щодо 

володіння, користування, розпорядження цим транспортним засобом (повного 

господарського відання, оперативного управління, на праві оренди, за довіреністю на право 

управління транспортним засобом тощо). 

1.3. Страхувальником також може бути будь-яка дієздатна фізична особа та 

юридична особа, що укладає договір страхування на користь особи, зазначеної у пункті 1.2. 

цих Правил. 

1.4. Страхувальники можуть при укладанні договорів страхування призначати 

фізичних осіб або юридичних осіб (Вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків у 

результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також 

замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором 

страхування.  

Укладання договору страхування на користь Вигодонабувача не звільнює 

Страхувальника від виконання обов’язків за договором страхування, якщо інше ним не 

передбачено або обов’язки Страхувальника виконані Вигодонабувачем. 

1.5. Основні терміни використані в цих Правилах в наступному тлумаченні: 

Абандон – документ, що підтверджує відмову Страхувальника від усіх прав 

власності на застрахований транспортний засіб на користь Страховика за умови отримання 

від останнього всього належного страхового відшкодування. Застосовується в разі 

викрадення транспортного засобу або конструктивної загибелі. 

Аварійні комісари - особи, які займаються визначенням причин настання 

страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні вимоги до яких встановлюються 

актами чинного законодавства України. 

Власник транспортного засобу – фізична особа, яка на правах власності, чи 

юридична особа, яка на правах колективної, приватної або державної власності володіє, 
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використовує і розпоряджається транспортним засобом або особа, у якої транспортний засіб 

перебуває в повному господарському віданні чи оперативному управлінні. 

Дійсна (оціночна) вартість транспортного засобу (додаткового обладнання) - це 

ринкова вартість транспортного засобу (додаткового обладнання). Дійсна вартість 

транспортного засобу (додаткового обладнання) визначається за згодою сторін та 

підтверджується відповідними документами: експертною оцінкою, договором купівлі-

продажу, рахуноком-фактурою, каталогом офіційного дилера або іншим офіційним 

каталогом та/або документами, що визначають вартість аналогічних транспортних засобів 

(додаткового обладнання) в певному регіоні. 

Дійсна (оціночна) вартість транспортних засобів, що були у використанні, 

визначається за згодою сторін шляхом коригування ціни нового транспортного засобу, в 

залежності від строку експлуатації, фактичного пробігу, дійсного технічного стану, умов 

експлуатації і зберігання. 

Договір страхування - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком 

(далі разом – сторони), згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання 

страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній 

у договорі страхування Страхувальником, на користь якої укладено договір страхування 

(подати допомогу, виконати послугу тощо), а Страхувальник зобов'язується сплачувати 

страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору страхування. 

Додаткове обладнання (далі – ДО) - обладнання, що стаціонарно встановлене на 

транспортному засобі з дотриманням усіх технологічних вимог понад комплектацію 

підприємства-виробника конкретної моделі, має індивідуальні номери чи інші 

ідентифікаційні ознаки, що можуть бути документально підтверджені. 

Експлуатант - особа, яка, згідно з договором страхування, набуває прав і обов'язків 

Страхувальника, вказаних у цьому договорі, за умови експлуатації на законних підставах 

транспортного засобу, зазначеного у договорі страхування. 

Знос складових частин транспортного засобу – це зменшення дійсної вартості 

складових частин транспортного засобу (додаткового обладнання), зумовлене частковою або 

повною втратою його первісних технічних та технологічних якостей, що визначається діючої 

в Україні Методикою товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів 

(далі – Методика), якщо інше не передбачено договором страхування. 

Компетентні органи – державні органи, до компетенції яких належать ліквідація 

наслідків страхових випадків, встановлення причин та обставин настання страхових 

випадків, оцінка їх наслідків, а також надання офіційних роз'яснень щодо питань, що 

стосуються обставин настання страхового випадку; юридичні особи, що мають відповідні 
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повноваження, до яких може звертатися Страховик або Страхувальник для вирішення 

суперечок та інших питань, що стосуються договору страхування. Компетентними органами 

вважаються: ДАІ, медичні установи, органи внутрішніх справ, пожежної охорони, аварійні 

служби та інші органи, які наділені відповідними повноваженнями.  

Ліміт відповідальності  - грошова сума в межах страхової суми, в рамках якої 

Страховик зобов’язаний здійснити страхове відшкодування при настанні страхового випадку 

відповідно до умов договору страхування. 

Незаконне заволодіння транспортним засобом (НЗ) – вчинене умисно, з будь-

якою метою та будь-яким способом протиправне вилучення транспортного засобу у 

власника чи користувача всупереч їх волі, крім випадків, коли Страхувальником була дана 

згода на такі дії. 

Обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового 

ризику є: місцезнаходження застрахованого транспортного засобу (додаткового обладнання) 

чи його зміна, оточуюче середовище, умови його зберігання та наявність при зберіганні 

охорони (охоронних засобів); факти настання збитків Страхувальника, причиною яких були 

події, аналогічні ризикам, що приймаються на страхування за останні 3 (три) роки; передача 

транспортного засобу в оренду, заставу, лізинг, тощо; наявність інших діючих договорів 

страхування щодо предмету страхування за договором страхування; пошкодження, знищення 

або викрадення застрахованого транспортного засобу (додаткового обладнання) чи його 

відновлення після таких подій; інші обставини, передбачені договором страхування чи 

заявою на страхування. 

ПДР – діючі Правила дорожнього руху, затверджені в установленому порядку. 

Повна загибель (конструктивна або фактична) - страхові випадки, коли вартість 

збитку складає певну частину страхової суми (дійсної вартості), що визначена в договорі 

страхування. 

Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов 

договору страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.  

Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у 

межах страхової суми за договорами страхування при настанні страхового випадку.  

Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування або 

законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити 

виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу). 

Страховий платіж - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести 

Страховику згідно з договором страхування, та обчислюється як добуток страхової суми та 

страхового тарифу. 
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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. 

Транспортний засіб (далі – ТЗ) – пристрій, призначений для перевезення людей та 

(або) вантажу, зі встановленим на ньому спеціальним обладнанням чи механізмами, який 

підлягає реєстрації у відповідних органах, може бути учасником дорожнього руху та має 

індивідуальні заводські номери двигуна, кузова або інших агрегатів. 

Треті особи – будь-які особи, крім Страховика, Страхувальника, Вигодонабувача, 

Експлуатанта, якщо інше не передбачено договором страхування. 

Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з 

договором страхування. Франшиза може встановлюватись в абсолютному значенні, у 

відсотках від страхової суми або суми страхового відшкодування в залежності від умов 

договору страхування. 

Франшиза безумовна – тип франшизи, при якій Страховик зобов’язаний 

відшкодувати збитки за вирахуванням встановленої франшизи. 

Франшиза умовна – тип франшизи, при якій Страховик не несе відповідальності за 

збитки, що не перевищують розміру франшизи, та зобов’язаний відшкодувати збитки 

повністю, якщо їх розмір перевищує розмір встановленої франшизи.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і 

пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним транспортним засобом, у 

тому числі причепом до нього, та всіма видами транспортних засобів спеціального 

призначення (далі – застрахований ТЗ) та/або ДО до нього. 

2.2. Страховик бере на себе обов'язок за встановлену договором страхування плату 

(страховий  внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового 

відшкодування відповідно до умов договору страхування шляхом відшкодування 

Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником у договорі страхування 

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

втратою застрахованого наземного транспортного засобу, у тому числі причепа до нього, та 

всіх видів транспортних засобів спеціального призначення, а також додаткового обладнання 

до них. 

2.3. На страхування згідно з цими Правилами приймаються: 
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2.3.1. Мотоцикли. 

2.3.2. Легкові, вантажні, вантажопасажирські ТЗ, включаючи причепи та 

напівпричепи. 

2.3.3. Автобуси. 

2.3.4. Трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-

будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, сільськогосподарський 

інвентар. 

2.3.5. Інші типи ТЗ, якщо це передбачено договором страхування. 

2.3.6. ДО (теле-, відео-, аудіо- і радіоапаратура, художнє оформлення (малюнки, 

наклейки тощо), газове обладнання, сигнальне, нагрівальне та інше обладнання салонів чи 

кузова транспортного засобу, тощо). 

2.4. Електромобілі (ТЗ оснащені електричним двигуном), якщо інше не передбачено 

договором страхування, прирівнюються до аналогічних типів транспортних засобів зі 

звичайним двигуном (внутрішнього згорання). 

 

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 

 

3.1. Страховими ризиками за цими Правилами є: 

3.1.1. Пошкодження, знищення або втрата застрахованого ТЗ або ДО внаслідок 

настання наступних подій: 

3.1.1.1. Дорожньо-транспортної пригоди (далі –ДТП) - подія, що сталася під час 

руху ТЗ (зіткнення, перекидання, наїзд на транспортний засіб, що стоїть, наїзд на перешкоду, 

наїзд на рухомі чи нерухомі об’єкти, пригоди інших видів), внаслідок якої загинули або 

поранені люди чи завдані матеріальні збитки застрахованному ТЗ (ДО). 

3.1.1.2. Протиправних дій третіх осіб (далі - ПДТО) - пошкодження, знищення, 

грабіж, розбій або крадіжка частин, деталей, приладів та обладнання застрахованого ТЗ, крім 

Викрадення.  

Якщо інше не передбачено договором страхування, ПДТО визнається страховим 

випадком, якщо за фактом цих подій розпочато досудове розслідування (внесено відомості 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань) за ознаками злочину, передбаченого статтями 

194, 185, 186, 187, 347, 352, 378, 399 Кримінального кодексу України. 

3.1.1.3. Інших випадкових подій  (далі – ІВП), а саме:  

3.1.1.3.1. Напад тварин.  

3.1.1.3.2. Самовільне падіння предметів на застрахований ТЗ. 

3.1.1.3.3. Виліт каміння з-під коліс інших транспортних засобів. 
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3.1.1.3.4. Пожежа, вибух. 

3.1.1.3.5. Самозаймання. 

3.1.1.3.6. Стихійні явища (удар блискавки; буря, вихор, ураган, шквал, смерч, 

шторм, сильні  пилові бурі; повінь, водопілля, підвищення рівня ґрунтових вод, паводок, 

льодохід, злива; переміщування або просадка ґрунту, зсув, обвал, осип, осідання земної 

поверхні, карстове провалля, ерозія ґрунту; град; ожеледиця, сильний снігопад, тиск снігу, 

що виник внаслідок сильного снігопаду, сильне налипання снігу; дія морозів, спеки; сильний 

туман; інші природні сили та стихійні явища, що зазначені в договорі страхування). 

3.1.1.3.7. Інші випадкові події, не передбачені пунктами 3.1.1.1. та 3.1.1.2. цих 

Правил та передбачені договором страхування. 

3.1.2. Викрадення застрахованого ТЗ - незаконне заволодіння застрахованим ТЗ 

шляхом крадіжки, грабежу чи розбою (далі – Викрадення). 

3.1.3. Відмови в роботі окремих агрегатів, систем, пристроїв застрахованого ТЗ 

(двигуна, трансмісії, ходової частини, рульового управління, гальмів, запалювача, 

паливоподачі, системи охолодження, електрообладнання, тощо), що перешкоджає руху 

застрахованого ТЗ та для усунення їх потрібне залучення відповідних спеціалістів (далі - 

Допомога на дорозі). 

Відмова в роботі – неможливість виконувати функціональне призначення 

конкретним агрегатом, системою, пристроєм застрахованого ТЗ внаслідок неприпустимої 

зміни параметрів або властивостей під впливом внутрішніх фізико-хімичних процесів, 

зовнішніх кліматичних впливів, природного зносу, виробничого браку, тощо. 

Договором страхування може бути передбачений перелік конкретних агрегатів, 

систем, пристроїв застрахованого ТЗ, на випадок відмови в роботі яких укладається  договір 

страхування, мінімальні (максимальні) кількості таких відмов у роботі, об’єми необхідних 

ремонтних робіт тощо для визнання такої відмови в роботі страховим ризиком. 

3.2. Договором страхування може бути передбачений мінімальний об’єм, сила чи 

інші показник для визнання стихійного явища страховим ризиком. 

3.3. Збитки, які виникають під дією стихійних явищ відносяться до окремого 

страхового випадку, якщо причини які їх викликають, діяли безперервно протягом часу, 

зазначеного в договорі страхування. Інакше збитки розглядаються як належні до різних 

страхових випадків. 

3.4. По бажанню Страхувальника, договором страхування може бути передбачено 

страхування як від всіх, так і від окремих з перерахованих в пункті 3.1. цих Правил 

страхових ризиків. 
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3.5. Вичерпний перелік страхових ризиків, на випадок настання яких проводиться 

страхування, визначається договором страхування. 

3.6. Страховим випадком за цими Правилами є пошкодження (знищення) 

застрахованого ТЗ (ДО) та/або викрадення застрахованого ТЗ (ДО), внаслідок настання 

страхового ризику, що трапився під час та на території дії договору страхування. 

3.7. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страховик несе 

зобов’язання за подіями ПДТО та Викрадення, якщо вони є застрахованими за договором 

страхування, під час знаходження застрахованого ТЗ (ДО) у будь-якому місці та в будь-який 

час. 

3.8. Подія Викрадення може бути включена в страхове покриття тільки в сукупності 

з іншими подіями, якщо інше не передбачено договором страхування. 

3.9. Якщо інше не передбачено договором страхування, страхування ДО 

здійснюється за умови страхування самого ТЗ. При цьому ДО вважається застрахованим на 

випадок настання тих же подій, що і ТЗ.  

3.10. Договором страхування може передбачатися відшкодування додаткових витрат 

з переліку: 

3.10.1. Доцільні витрати по запобіганню та зменшенню збитків, витрати з рятування 

застрахованого ТЗ при настанні страхового випадку. 

3.10.2. Витрати по приведенню до ладу застрахованого ТЗ (очищення, прибирання, 

демонтаж) внаслідок страхового випадку. 

3.10.3. Витрати на транспортування (буксування) пошкодженого застрахованого ТЗ 

від місця виникнення страхового випадку до місця зберігання чи місця ремонту, якщо 

застрахований ТЗ не може рухатися своїм ходом через пошкодження, що є наслідками 

страхового випадку. 

3.10.4. Витрати, пов’язані з отриманням документів, що підтверджують факт 

настання страхового випадку або визначають розмір збитків. 

3.10.5. Зменшення дійсної вартості застрахованого ТЗ через виконання ремонтних 

робіт внаслідок страхового випадку, передбаченого пунктом 3.1.1. цих Правил. 

3.10.6. Інші додаткові витрати, передбачені договором страхування. 

3.11. Договором страхування можуть бути передбачені додаткові умови страхування 

для: 

3.11.1. Страхування спеціальних ТЗ (санітарних, технологічних, ветеринарних, 

пожежних, аварійних, майстерень, автолавок тощо); ТЗ, що призначені для перевезення 

легкозаймистих і вогненебезпечних речовин; тракторів колісних і гусеничних, засобів 

сільгосптехніки (комбайнів, причепів до тракторів). 



 9 

3.11.2. Використання ТЗ для навчальної або спортивної їзди, здійснення будь-яких 

спеціальних випробувань якостей ТЗ, а також передаванням транспортного засобу в оренду 

тощо. 

 

4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

 

4.1. Страховими випадками не визнаються (не здійснюється страхове 

відшкодування), події, що виникли внаслідок: 

4.1.1. Війни, військових дій будь-якого роду; дії засобів ведення війни; 

надзвичайного стану, оголошеного органами влади; революції, заколоту, повстання, 

громадських заворушень, страйку, путчу; ядерного вибуху; дії радіації, іонізуючого 

випромінювання; бактеріологічного, хімічного або радіоактивного забруднення. 

4.1.2. Керування Експлуатантом застрахованим ТЗ у стані алкогольного, 

наркотичного або токсичного сп’яніння, а також добровільної передачі ним управління 

особі, яка знаходилась у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, або 

особі без відповідних законних підстав. 

4.1.3. Самогубства або замаху на самогубство Страхувальника чи Експлуатанта з 

використанням застрахованого ТЗ. 

4.1.4. Дій Експлуатанта у психічно хворобливому стані або при знаходженні в 

несамовитому стані. 

4.1.5. Навмисних дій (бездіяльності) з боку Страхувальника, Експлуатанта, 

Вигодонабувача, що призвели до 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. 

4.1.6. Непідкорення представникам влади, втеча з місця ДТП чи злочину, 

переслідування робітниками ДАІ, надання застрахованого ТЗ працівникам міліції або 

охорони здоров’я для використання при виконанні ними невідкладних службових обов’язків. 

4.1.7. Невжиття Експлуатантом всіх заходів, щоб не допустити самовільний рух 

застрахованого ТЗ. 

4.1.8. Зазначених в договорі страхування порушень ПДР. 

4.1.9. Технічних несправностей застрахованого ТЗ, за наявності яких відповідно до 

ПДР заборонена експлуатація чи рух такого ТЗ. 

4.1.10. Використання застрахованого ТЗ у спосіб не узгоджений Страховиком 

(прокат, таксі, навчання володінню тощо). 
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4.1.11. Перевезення застрахованого ТЗ (ДО) будь-яким засобом транспорту та/або 

навантаження/розвантаження застрахованого ТЗ на такий засіб транспорту. 

4.1.12. Буксируванням іншим ТЗ або буксирування іншого транспортного засобу 

застрахованим ТЗ, якщо це заборонено ПДР. 

4.1.13. Викрадення коліс (у тому числі запасних), ковпаків чи дисків до них, щіток-

очищувачів скла, реєстраційних номерів, комплекту інструментів, аптечки, вогнегасника, 

знака аварійної зупинки, стаціонарних засобів проти викрадення, якщо останні не були 

встановлені заводом-виробником або не були застраховані як додаткове обладнання, антен, 

емблем, молдінгів та інших декоративних елементів застрахованого ТЗ. 

4.1.14. Дрібних пошкоджень застрахованого ТЗ (ДО), визначених договором 

страхування. 

4.1.15. Попадання в робочі циліндри двигуна чи внутрішні порожнини агрегатів 

рідини, сторонніх предметів та речовин за будь-яких причин. 

4.1.16. Пошкодження вантажем, тваринами, птахами чи комахами, що знаходилися в 

салоні, кузові застрахованого ТЗ. 

4.1.17. Пошкодження вантажем через недотримання діючих вимог та норм щодо 

розміщення та кріплення вантажів при їх перевезенні. 

4.1.18. Порушення правил протипожежної безпеки при експлуатації застрахованого 

ТЗ (ДО). 

4.1.19. Обробки теплом, вогнем чи іншого термічного впливу на застрахований ТЗ 

(ДО), а саме: сушка, зварювання, гаряча обробка тощо. 

4.1.20. Незаконного заволодіння застрахованим ТЗ під час його купівлі-продажу, до 

моменту реєстрації ТЗ, в порядку передбаченому чинним законодавством України. 

4.1.21. Незаконного заволодіння та/або набуття права власності на застрахований 

ТЗ, здійсненого шляхом обману, шахрайства, зловживання довірою тощо, включаючи 

випадки неповернення застрахованого ТЗ, що був переданий іншій особі, згідно з 

відповідним договором, довіреністю або іншим чином в користування, на збереження, для 

ремонту, для продажу, в оренду, прокат, лізинг чи з іншою метою. 

4.1.22. Незаконного заволодіння застрахованим ТЗ, який знаходився в розшуку, 

ввезений на територію України з порушенням вимог митного законодавства або 

зареєстрований з порушенням вимог чинного законодавства України. 

4.1.23. Незаконного заволодіння застрахованим ТЗ, якщо Страхувальнику 

відмовлено в порушенні кримінальної справи з будь-якої підстави. 

4.1.24. Викрадення додаткового обладнання салону (чохли на сидіння тощо), теле-, 

аудіо- і радіоапаратури (радіоприймачі, магнітоли, телевізори, радіотелефони, антирадари, 
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тощо), світлового та сигнального устаткування, будь-якого іншого майна, що не вмонтоване 

стаціонарно в застрахований ТЗ. 

4.1.25. Гниття, корозії та інших природних процесів і властивостей матеріалів, що 

використовуються в ТЗ, внаслідок експлуатації чи зберігання у несприятливих умовах, 

фізичного зносу, заводського браку тощо. 

4.1.26. Технічного браку деталей, матеріальні збитки від якого повинні 

відшкодовуватися за гарантійними зобов’язаннями підприємства-виробника чи торгівельної 

організації. 

4.1.27. Захоплення застрахованого ТЗ третіми особами, добровільно допущеними 

Страхувальником, Експлуатантом або його довіреною особою до керування застрахованим 

ТЗ. 

4.1.28. Експлуатації легкових ТЗ у зимовий період із літніми автопокришками. 

4.1.29. Короткого замикання електроустаткування ТЗ, якщо при цьому ТЗ не 

одержав інших пошкоджень. 

4.2. Страховик не несе відповідальність (не здійснює страхове відшкодування), за: 

4.2.1. Випадки, що сталися до моменту укладання договору страхування. 

4.2.2. Події, якщо в момент їх настання, застрахованим ТЗ керувала особа без 

відповідних законних підстав. 

4.2.3. Збитки, що виникли внаслідок зміни конструкції застрахованого ТЗ (ДО) 

(наприклад тонінг) або установки деталей чи обладнання, на яке не має дозволу виробника 

або відповідних органів та експлуатація якого заподіяла збитки самому застрахованому ТЗ 

(ДО). 

4.2.4. Збитки, що виникли внаслідок пошкодження (знищення) або викрадення ДО, 

якщо страхування цього ДО не було окремо обумовлено умовами договору страхування. 

4.2.5. Збитки, що виникли внаслідок порушення правил безпеки при ремонті чи 

обслуговуванні застрахованого ТЗ (ДО). 

4.2.6. Відшкодування вартості ремонтних робіт по усуненню пошкоджень, не 

пов’язаних із страховим випадком. 

4.2.7. Відшкодування вартості технічного обслуговування та гарантійного ремонту 

застрахованого ТЗ (ДО). 

4.2.8. Відшкодування вартості фарбування всього застрахованого ТЗ (ДО), якщо 

його ремонт потребує фарбування окремих його площин згідно з технологією. 

4.2.9. Відшкодування вартості заміни складових частин застрахованого ТЗ (ДО), які 

по своєму технічному стану придатні для подальшого використання або є можливість їх 

відновлення відповідно до технології ремонту. 
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4.2.10. Відшкодування вартості заміни складових частин застрахованого ТЗ (ДО), 

які не можуть бути відремонтовані через неспроможність ремонтного підприємства (далі - 

СТО) здійснити їх ремонт, за умови, що такий ремонт передбачений технологією. 

4.2.11. Збитки, що завданні життю та здоров’ю Експлуатанта та пасажирів 

застрахованого ТЗ, особистим речам чи вантажу (багажу), що знаходиться у ТЗ, а також 

збитки пов’язані з цивільною відповідальністю Страхувальника перед третіми особами. 

4.2.12. Витрати на паливно-мастильні матеріали. 

4.2.13. Витрати на усунення пошкоджень, які мав застрахований ТЗ (ДО) на дату 

укладання договору страхування відповідно до акту огляду, або аналогічних пошкоджень, 

отриманих за попередніми страховими випадками, якщо факт усунення таких пошкоджень 

не підтверджений відповідним актом огляду. 

4.2.14. Непрямі збитки, викликані страховим випадком: моральна шкода, втрачений 

прибуток/вигода, простій, перерва у виробництві, штрафи, банківське обслуговування, 

витрати, пов’язані з реєстрацією та знаттям ТЗ з обліку в ДАІ, податки, суми за кредитними 

зобов’язаннями тощо. 

4.2.15. Розмір непрямих платежів (податків), що включаються в рахунки на 

відновлювальний ремонт пошкодженого застрахованого ТЗ (ДО), за умови відсутності 

документального підтвердження факту сплати таких платежів. 

4.2.16. Збиток, викликаний ушкодженням або крадіжкою тенту - при страхуванні 

вантажних автомобілів, вантажних модифікацій легкових автомобілів, причепів і 

напівпричепів, якщо інше не передбачено договором страхування. 

4.3. Обмеження страхування. Якщо інше не передбачено договором страхування, на 

страхування не приймаються:  

4.3.1. ТЗ та ДО, які мають значні механічні та/або корозійні пошкодження кузову та 

лакофарбового покриття. 

4.3.2. ТЗ, що знаходяться в експлуатації більше десяти років. 

4.3.3. ТЗ, що не мають постійних номерних знаків. 

4.3.4. ТЗ, що зареєстровані за межами України. 

4.3.5. Моторолери, мотоколяски, мопеди. 

4.3.6. Трамваї, тролейбуси. 

4.3.7. ТЗ, ввезені в Україну під зобов’язання про зворотне/подальше вивезення. 

4.3.8. ТЗ, у яких в свідоцтвах про реєстрацію або тимчасовому реєстраційному 

талоні, є відмітка «Розшукується Інтерполом». 

4.3.9. ТЗ, номери вузлів та/або агрегатів яких не відповідають реєстраційним 

документам, відсутні або пошкоджені. 
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4.3.10. ТЗ, який підлягає конфіскації на підставі рішення суду, що набуло законної 

сили. 

4.3.11. ТЗ, який використовується в цілях, що не передбачені заводською 

конструкцією. 

4.3.12. ТЗ, який є музейним експонатом, незалежно від того, в робочому він стані чи 

ні. 

4.4. Питання про прийняття на страхування того чи іншого ТЗ та/або ДО 

вирішується Страховиком в односторонньому порядку. 

4.5. Включення в договір страхування перелічених в пункті 4.1., 4.2. та 4.3. цих 

Правил умов можливе шляхом передбачення у договорі страхування додаткових умов та 

збільшення страхового тарифу, що окремо обговорюється в кожному конкретному договорі 

страхування. 

4.6. Договором страхування можуть передбачатися також інші виключення зі 

страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать чинному законодавству. 

 

5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. ПОРЯДОК 

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ 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. При укладанні договору страхування Страховик має 

право запросити у Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені 

аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки Страховиком 

страхового ризику.  

5.1.1. Заповнена заява на страхування не зобов’язує Страховика укладати договір 

страхування.  

5.2. Страховик має право здійснювати огляд ТЗ (ДО) при укладанні договору 

страхування та під час його строку дії. Страхувальник зобов’язаний надати Страховику або 

його уповноваженій особі ТЗ (ДО) для огляду. За результатами огляду ТЗ (ДО) складається 

акт огляду, який підписується Страхувальником та Страховиком. 

5.3. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим 

свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування. 

Договір страхування складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну 

силу і знаходяться (по одному примірнику) у кожної із сторін. 
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5.4. У випадку втрати договору страхування (полісу, свідоцтва, сертифікату) в 

період дії договору страхування, Страховик на підставі заяви Страхувальника видає дублікат 

відповідного документа. Після видачі дублікату, втрачений примірник вважається недійсним 

та виплата страхового відшкодування по ньому не проводиться. 

Умови і порядок видачі дублікату втраченого примірника договору страхування 

(полісу, свідоцтва, сертифікату) зазначаються в договорі страхування. 

5.5. Страхова сума встановлюється в межах дійсної вартості транспортного засобу 

за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено 

договором страхування або законом. 

Страхова сума визначається за згодою сторін договору страхування окремо по 

кожному ТЗ (ДО) в межах заявленої Страхувальником дійсної вартості ТЗ (ДО) на момент 

укладання договору страхування. 

5.6. Страховик має право вимагати у Страхувальника документ, що підтверджує 

заявлену дійсну вартість ТЗ (ДО) або запропонувати визначити вартість ТЗ (ДО) шляхом 

проведення незалежної експертної оцінки. 

5.7. ТЗ (ДО) може бути застраховано: 

5.7.1. На повну дійсну вартість ТЗ (ДО) 

5.7.2. На частину дійсної вартості ТЗ (ДО), але не менше 10% дійсної вартості. При 

цьому договором страхування може бути передбачено встановлення пропорціональної 

відповідальності, що передбачає визначення розміру збитку в такому відсотку, який страхова 

сума становить від дійсної вартості ТЗ (ДО). 

5.8. Договором страхування може бути передбачено, що в межах страхової суми 

застрахованого ТЗ (ДО) встановлюється ліміт відповідальності Страховика (за договором в 

цілому, за окремим страховим випадком, по першому страховому випадку тощо) за 

окремими предметами договору страхування, за окремими видами ризиків та за іншими 

критеріями, а також можуть бути передбачені ліміти відповідальності Страховика за видами 

витрат, визначених пунктом 3.10. цих Правил. 

5.9. За згодою сторін договір страхування, може бути укладено з умовою виплати 

страхового відшкодування (при настанні страхових випадків) за деталі, вузли, частини 

застрахованого ТЗ (ДО), що підлягають заміні при настанні пошкоджень без або з 

урахуванням їх зносу. 

Термін «знос» відноситься до всього періоду експлуатації автомобіля, не 

обмежуючись строком дії Договору страхування. 



 15 

5.10. В період дії договору страхування страхова сума може бути змінена за згодою 

сторін шляхом внесення відповідних змін в умови договору страхування та сплати 

додаткового страхового платежу. 

5.11. Договором страхування може бути передбачена франшиза (умовна та 

безумовна). Розмір та вид франшизи визначається за згодою сторін при укладанні договору 

страхування. 

5.12. Строк дії договору страхування згідно з цими Правилами визначається за 

згодою сторін та вказується в договору страхування. 

5.13. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не передбачено договором страхування. 

Моментом внесення страхового платежу (чергової його частини) визнається 00 

годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження на поточний рахунок або до каси 

Страховика зазначеного платежу, якщо інше не передбачено договором страхування. 

5.14. Дія договору страхування закінчується о 24 годині 00 хвилин дня, який 

зазначений в договорі страхування як дата закінчення дії договору страхування. 

5.15. Дія договору страхування розповсюджується на територію країн, зазначених в 

договорі страхування (за винятком офіційно визнаних зон бойових дій або військових 

конфліктів), якщо інше не передбачено договором страхування. 

 

6. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ ТА ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ 

 

6.1. Базові страхові тарифи на 1 рік наведені у Додатку № 1 до цих Правил.  

6.2. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за 

згодою сторін з урахуванням оцінки страхового ризику за договором страхування та 

конкретних умов страхування (Додаток № 1 до цих Правил). 

6.3. Загальний розмір страхового платежу за договором страхування в цілому 

визначається як сума страхових платежів по кожному виду страхових ризиків.  

Страховий платіж по кожному виду страхових ризиків встановлюється виходячи із 

страхової суми і страхового тарифу по даному виду страхових ризиків. 

6.4. Страховий платіж може бути сплачений в готівковій чи в безготівковій формі. 

6.5. Порядок сплати страхового платежу визначається в договорі страхування. 

6.6. Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право 

вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник-нерезидент - у 

іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, 

передбачених чинним законодавством України. 
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Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до 

укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється 

відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання. 

6.7. Якщо під час дії договору страхування виникають обставини, що збільшують 

страховий ризик, Страховик має право поставити вимогу про внесення змін в умови 

договору страхування та сплату додаткового страхового платежу. Відмова Страхувальника 

від внесення змін в умови договору страхування та сплати додаткового страхового платежу є 

підставою для дострокового припинення дії договору страхування з моменту зміни 

страхового ризику на умовах, що передбачаються договором страхування.  

6.8. Якщо відбулася зміна умов страхування чи страхового ризику, 

Страхувальником сплачується додатковий страховий платіж, який розраховується за 

формулою: 

ДП = СС * (Т2 - Т1) * n , де: 

ДП – додатковий страховий платіж; 

СС – страхова сума; 

Т1 - тариф на момент укладення договору страхування; 

Т2 - тариф на момент внесення змін до умов договору страхування; 

n – співвідношення терміну страхування, що залишається до закінчення договору 

страхування з моменту внесення змін до умов договору страхування, та строку страхування 

за договором страхування (неповний місяць вважається за повний). 

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

7.1. Страхувальник має право: 

7.1.1. Вимагати від Страховика здійснити страхове відшкодування на умовах, 

передбачених договором страхування. 

7.1.2. Отримати дублікат договору страхування (свідоцтва, сертифіката, поліса), у 

разі його втрати, при цьому оригінал вважається недійсним. 

7.1.3. Оскаржити у встановленому законодавством України порядку відмову 

Страховика у виплаті страхового відшкодування або розмір страхового відшкодування. 

7.1.4. Ініціювати внесення змін до умов договору страхування протягом його дії. 

7.1.5. Достроково припинити дію договору страхування з врахуванням умов розділу 

12 цих Правил. 

7.1.6. Вимагати виконання Страховиком інших умов договору страхування. 

7.2. Страхувальник зобов’язаний: 
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7.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі. 

7.2.2. 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. 

7.2.3. При укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні 

договори страхування щодо цього предмета договору страхування.  

7.2.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 

настання страхового випадку. 

7.2.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, 

передбачений умовами договору страхування. 

7.2.6. Своєчасно виконувати інші умови договору страхування. 

7.2.7. Ознайомити всіх Експлуатантів застрахованого ТЗ (ДО) з умовами 

страхування. 

7.2.8. Дотримуватися умов експлуатації, збереження та обслуговування 

застрахованого ТЗ (ДО) відповідно до вимог виробника. 

7.2.9. Виконувати рекомендації компетентних органів і представників Страховика 

для запобігання збитків. 

7.2.10. Повідомляти Страховика про всі випадки отримання компенсації, 

повернення або відновлення третіми особами пошкодженого (знищеного) застрахованого ТЗ 

(ДО). 

7.3. Страховик має право: 

7.3.1. Під час укладання договору страхування та за домовленістю із 

Страхувальником у будь-який момент дії договору страхування проводити огляд 

застрахованого ТЗ (ДО), у тому числі на відповідність умовам, що зазначені в договорі 

страхування, дійсним обставинам, незалежно від того чи відбулася зміна в умовах 

страхування. 

7.3.2. Перевіряти надану Страхувальником інформацію. 

7.3.3. Самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, а також 

робити запити про відомості, пов’язані зі страховим випадком, до відповідних компетентних 

органів, що володіють інформацією про обставини страхового випадку. 

7.3.4. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у відповідності по розділу 11 

цих Правил.  

7.3.5. Достроково припинити дію договору страхування з врахуванням умов розділу 

12 цих Правил. 

7.3.6. Ініціювати внесення змін до умов договору страхування протягом його дії. 
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7.3.7. На огляд застрахованого ТЗ (ДО) після страхового випадку. Умови здійснення 

такого огляду визначаються договором страхування. 

7.3.8 Приймати участь в збереженні, спасінні застрахованого ТЗ (ДО), надавати 

Страхувальнику інструкції щодо зменшення збитків, що є обов’язковими для виконання. Ці 

дії Страховика не можуть розглядатися як обов’язок Страховика здійснити страхове 

відшкодування за цим випадком. 

7.3.9. Рекомендувати Страхувальнику станцію технічного обслуговування (далі – 

СТО) для усунення пошкоджень, завданих застрахованому ТЗ (ДО) при настанні страхового 

випадку, та визначати розмір збитків на підставі даних цієї СТО. 

7.3.10. Вимагати пред’явлення застрахованого ТЗ (ДО), відновленого після 

страхового випадку, з метою підтвердження факту усунення наслідків такої події. 

7.3.11. Вимагати від Страхувальника повернути здійснене страхове відшкодування, 

якщо виявляться обставини, що позбавляють Страхувальника права на отримання страхового 

відшкодування відповідно до умов договору страхування чи цих Правил. 

7.4. Страховик зобов’язаний: 

7.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування. 

7.4.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання 

страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 

своєчасного здійснення страхового відшкодування Страхувальнику. 

7.4.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового 

відшкодування у передбачений договором страхування строк. Страховик несе майнову 

відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати 

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

страхування або законом. 

7.4.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 

випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору 

страхування. 

7.4.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили 

страховий ризик, або збільшення вартості застрахованого ТЗ (ДО) переукласти з ним договір 

страхування. 

7.4.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове 

становище, крім випадків, встановлених законом. 

7.5. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права та 

обов’язки Страховика та Страхувальника. 
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8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

8.1. При настанні страхового випадку Страхувальник (Експлуатант) зобов'язаний:  

8.1.1. Вжити заходів щодо рятування застрахованого ТЗ (ДО) та зменшення 

завданих збитків. 

8.1.2. Протягом строку, передбаченого договором страхування, викликати на місце 

виникнення страхового випадку відповідні компетентні органи та зафіксувати його. 

Якщо виклик відповідних компетентних органів на місце страхового випадку 

неможливий через об’єктивні причини, рішення про визнання події страховим випадком 

буде прийматися Страховиком на підставі документів, отриманих від Страхувальника. 

Договором страхування може бути передбачені випадки, коли при настанні 

страхового випадку Страхувальник може не викликати на місце його виникнення 

компетентні органи. В таких випадках, виплата страхового відшкодування здійснюється в 

порядку та на умовах, передбачених договором страхування. 

8.1.3. У випадках, передбачених договором страхування, пройти медичний огляд на 

наявність стану алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння та/або вживання 

медичних препаратів, протипоказаних при керуванні транспортним засобом. 

8.1.4. Протягом строку, передбаченого договором страхування, повідомити 

Страховика або його представника за телефоном, вказаним в договору страхування, або 

іншим чинним у відповідності до умов договору страхування, та діяти у відповідності з 

інструкціями Страховика або його представника. 

8.1.5. Протягом строку, передбаченого договором страхування, надати Страховику 

письмове повідомлення про настання страхового випадку, за встановленою формою 

Страховика. 

8.1.6. Приймати заходи щодо збереження слідів страхового випадку, до огляду їх 

представниками компетентних органів та/або представником Страховика. 

8.1.7. При ДТП діяти відповідно до ПДР. 

8.1.8. Протягом строку, передбаченого договором страхування, надати Страховику 

пошкоджений застрахований ТЗ (ДО) для огляду та складання акту огляду, крім випадку 

його викрадення. Якщо після первинного огляду виникає необхідність у додатковому огляді 

в умовах СТО для виявлення та фіксування, шляхом складання додаткового акту огляду, 

прихованих пошкоджень, Страховик зобов’язаний запросити Страховика на проведення 

такого огляду. 

8.1.9. Без письмового дозволу Страховика не проводити ніяких робіт щодо 

відновлення та зміни стану застрахованого ТЗ (ДО), крім заходів, необхідних для 
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транспортування, рятування (у тому числі людей, тварин) чи запобіганню надзвичайної 

ситуації. 

8.1.10 Не перешкоджати Страховикові в з’ясуванні причин та обставин настання 

страхового випадку та надати йому докладну та достовірну інформацію, що стосується 

страхового випадку. 

8.1.11. У випадку Викрадення застрахованого ТЗ передати Страховику оригінал 

свідоцтва про реєстрацію ТЗ (тимчасовий реєстраційний талон) та повний комплект 

оригінальних ключів від застрахованого ТЗ та протиугінних систем до нього, за винятком 

випадків, коли ці речі були вилучені у Страхувальника компетентними органами або їх 

надання є неможливим через об’єктивні причини (в цих випадках Страхувальник повинен 

надати документи, що посвідчують цей факт). 

8.1.12. Вжити всіх можливих заходів для встановлення і фіксації у документальному 

вигляді реквізитів третіх осіб, які можуть бути визнані винними у заподіянні збитків 

застрахованому ТЗ. 

8.1.13. Повідомити Страховика про можливість пред’явлення права вимоги до осіб, 

винних у заподіяні збитків, вжити всіх можливих заходів для здійснення Страховиком права 

вимоги до цих осіб та, у разі отримання компенсації збитків від винних осіб, повідомити про 

такий факт та повернути отримане відшкодування на умовах передбачених договором 

страхування.  

8.2. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник повинен надати 

Страховику протягом строку, передбаченого договором страхування, належним чином 

оформлені документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків. 

Ненадання цих документів дає право Страховикові відстрочити виплату страхового 

відшкодування до моменту їх надання в частині збитків, які не підтверджені цими 

документами. Якщо документи ненадані протягом строку передбаченого договором 

страхування, Страховик має право відмовити в здійснені страхової виплати в частині збитків, 

які не підтверджені цими документами. 

8.3. Якщо існували істотні причини, через які Страхувальник (Експлуатант) не 

вчасно виконав вимоги пунктів 8.1.2., 8.1.4, 8.1.5., 8.1.8., 8.2. цих Правил, ці дії виконуються 

як тільки це стане можливим, з обґрунтуванням причин такої затримки. 

8.4. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші дії 

Страхувальника (Експлуатанта) при настанні страхового випадку. 
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9. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО 

ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

 

9.1. Для підтвердження факту настання страхового випадку та розміру збитків 

Страхувальник зобов'язаний надати: 

9.1.1. Заяву про настання страхового випадку, за формою Страховика. 

9.1.2. Договір страхування. 

9.1.3. Довідку компетентного органу (відповідно до ризику, за яким стався 

страховий випадок), встановленого зразка про факт звернення Страхувальника 

(Вигодонабувача) та/або про характер та обставини настання страхового випадку. 

9.1.3.1. У випадках, передбачених договором страхування, натомість довідки 

компетентного органу може бути використаний акт, який складають уповноважені 

представники Страховика і Страхувальника. 

9.1.4. Посвідчення водія особи, що керувала застрахованим ТЗ під час ДТП. 

9.1.5. Документи, що підтверджують право особи, яка під час ДТП керувала 

застрахованим транспортним засобом, на керування цим транспортним засобом (свідоцтво 

про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон, маршрутний чи 

подорожній лист, довідку про наявність трудових відносин зі Страхувальником – 

юридичною особою тощо). 

9.1.6. Акт медичного огляду на наявність/відсутність стану алкогольного, 

наркотичного, токсичного сп’яніння та/або вживання медичних препаратів, протипоказаних 

при керуванні транспортним засобом, якщо це передбачено умовами договору страхування. 

9.1.7. Фотографії пошкодженого застрахованого ТЗ (ДО), якщо страховий випадок 

стався за межами України і внаслідок цього випадку застрахований ТЗ не міг самостійно 

рухатися або такий рух забороняється ПДР. 

9.1.8. Експертне (автотоварознавче) дослідження або рахунок, калькуляцію 

виконавця ремонтних робіт, акт виконаних робіт, в яких обов’язково зазначаються окремо 

вартості за кожним видом робіт, за кожною деталлю та вартість і обсяг витратних матеріалів. 

9.1.9. Письмове пояснення про факт, обставини та характер настання страхового 

випадку. 

9.1.10. Письмову заяву Вигодонабувача (Страхувальника) про виплату страхового 

відшкодування за формою Страховика. 

9.1.11. Документи, що посвідчують особу одержувача страхового відшкодування: 

для фізичних осіб – паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; для 

юридичних осіб – свідоцтво про державну реєстрацію, лист із зазначенням платіжних 
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реквізитів; для фізичних осіб-підприємців – свідоцтво платника податків, платіжний 

документ про сплату податків. 

9.1.12. Абандон (у випадку Викрадення). 

9.1.13. Інші документи на вимогу Страховика, які необхідні для підтвердження 

причин та обставин страхового випадку, розміру завданих збитків. 

9.2. Договором страхування може бути передбачено ненадання деяких документів, 

передбачених пунктом 9.1. цих Правил. 

9.3. Документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків 

мають бути достовірними, поданими в об'ємі, якого вимагає Страховик, оформленими і 

засвідченими належним чином. 

9.4. Умовами договору страхування може бути передбачені інші документи, що 

підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків. 

 

10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. СТРОК 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕНІ СТРАХОВИХ 

ВИПЛАТ. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ 

 

10.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком згідно з 

договором страхування, на підставі заяви Страхувальника (Вигодонабувача) про настання 

страхового випадку і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається 

Страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що 

визначається Страховиком. 

10.1.1. Страхове відшкодування здійснюється в межах страхової суми (ліміту 

відповідальності) та не може перевищувати розміру прямого збитку, завданого майновим 

інтересам Страхувальника (Вигодонабувача). 

10.2. Розмір збитку визначається Страховиком відповідно до даних огляду 

пошкодженого ТЗ (ДО), складеного Страховиком, умов страхування та наданих 

Страхувальником документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір 

збитків. 

10.3. Страховик та Страхувальник мають право залучити за свій рахунок аварійного 

комісара до розслідування обставин страхового випадку. Страховик не може відмовити 

Страхувальнику в проведенні розслідування і повинен ознайомити аварійного комісара з 

усіма обставинами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази та 

документи. 
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10.4. У випадку виникнення спорів між сторонами щодо причини та розміру збитку, 

кожна із сторін має право вимагати проведення експертизи. Експертиза здійснюється за 

рахунок тієї сторони, що вимагала її проведення, якщо інше не передбачено договором 

страхування. 

10.5. Якщо інше не передбачено договором страхування, розмір збитків 

визначається: 

10.5.1. При пошкодженні застрахованого ТЗ (ДО), окрім випадків повної 

конструктивної загибелі, у розмірі вартості відновлювального ремонту застрахованого ТЗ 

(ДО). 

10.5.2. При повній конструктивній загибелі застрахованого ТЗ (ДО): 

10.5.2.1. При передачі Страхувальником та прийняття Страховиком права власності 

на пошкоджений застрахований ТЗ (ДО) (підписання абандону) – в розмірі дійсної вартості 

застрахованого ТЗ (ДО) на дату настання страхового випадку. 

10.5.2.2. В разі залишення застрахованого ТЗ (ДО) у власності Страхувальника, або 

відмови Страховика в прийнятті права власності на пошкоджений ТЗ (ДО) – в розмірі дійсної 

вартості застрахованого ТЗ (ДО) на дату настання страхового випадку, за вирахуванням 

вартості залишків. 

10.5.2.2.1. Вартість залишків визначається шляхом вивчення попиту та пропозиції на 

ринку щодо таких залишків або шляхом проведення незалежної експертної оцінки. 

10.5.3. При викраденні застрахованого ТЗ (ДО): 

10.5.3.1. Якщо шляхом проведення незалежної експертної оцінки можливо 

визначити дійсну вартість застрахованого ТЗ (ДО) на дату настання страхового випадку – в її 

розмірі. 

10.5.3.2. Якщо проведення незалежної експертної оцінки для визначення дійсної 

вартості застрахованого ТЗ (ДО) на дату настання страхового випадку неможливо з будь-

яких причин – в розмірі страхової суми за вирахуванням зносу за період дії договору 

страхування. 

10.5.3.2.1. Порядок визначення величини зносу за період дії договору страхування 

визначається умовами договором страхування. 

10.6. Розмір страхового відшкодування визначається із розміру збитку та з 

урахуванням: 

10.6.1. Розміру страхової суми (ліміту відповідальності), визначеної договором 

страхування. 

10.6.2. Виду та розміру франшизи, обумовленої договором страхування. 
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10.6.3. Наявності чи відсутності умови про здійснення страхового відшкодування 

без урахування зносу складових частин, що підлягають зміні, у відповідності до умов 

договору страхування. 

10.6.4. Здійснених раніше виплат страхового відшкодування за договором 

страхування, якщо інше не передбачено договором страхування. 

10.6.5. Сум, одержаних Страхувальником (Вигодонабувачем) в порядку 

відшкодування заподіяного збитку від осіб, винних у заподіянні збитків. 

10.6.6. Інших умов договору страхування. 

10.7. Додаткові витрати Страхувальника, передбачені пунктом 3.10. цих Правил, 

відшкодовуються в розмірі фактичних витрат та у межах відповідних лімітів 

відповідальності, передбачених договором страхування. 

10.8. Конкретний порядок здійснення страхового відшкодування обумовлюється 

договором страхування. 

10.9. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страховик приймає 

рішення про здійснення, відмову в здійснені страхового відшкодування або відстрочення 

прийняття рішення про здійснення або відмову в здійснені страхового відшкодування 

протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання всіх належним чином 

оформлених документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.  

10.9.1. Рішення про здійснення страхового відшкодування оформлюється страховим 

актом. 

10.9.2. В разі ухвалення рішення про відмову в здійснені страхового відшкодування, 

Страховик письмово повідомляє Страхувальника про таке рішення протягом 10 (десяти) 

робочих днів, з моменту прийняття такого рішення, із зазначенням причин такої відмови. 

10.9.3. В разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо обставин, характеру настання 

страхового випадку, розміру збитків та/або документів, що підтверджують настання 

страхового випадку та розмір збитків, Страховик відстрочує прийняття рішення про 

здійснення або відмову в здійснені страхового відшкодування та письмово повідомляє 

Страхувальника про це протягом 10 (десяти) робочих днів, з моменту прийняття такого 

рішення, із зазначенням причин такого відстрочення. Страховик може відстрочити 

прийняття такого рішення на строк, передбачений договором страхування. 

10.10. Якщо інше не передбачено договором страхування, виплата страхового 

відшкодування здійснюється протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту прийняття 

рішення щодо здійснення страхового відшкодування. 
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10.11. Якщо інше не передбачена договором страхування, страхове відшкодування 

здійснюється шляхом його перерахування на поточний рахунок або готівкою з каси 

Вигодонабувачу.  

10.11.1. Розмір частки страхового відшкодування, яку отримує Вигодонабувач, не 

може перевищити підтвердженого документально розміру його майнового інтересу щодо 

застрахованого ТЗ (ДО). Частину суми страхового відшкодування, що залишилася отримує 

власник застрахованого ТЗ (ДО). 

10.12. Загальний обсяг страхового відшкодування за договором страхування не 

може перебільшувати страхової суми, зазначеної в цьому договорі страхування. 

10.13. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі, що не 

перевищує розміру прямого майнового збитку, навіть якщо в момент настання страхового 

випадку, страхова сума перевищувала дійсну вартість застрахованого ТЗ (ДО). 

10.14. Якщо в договір страхування були внесені зміни стосовно розмірів страхової 

суми (ліміту відповідальності), Страховик здійснює страхове відшкодування з урахуванням 

останньої зміни, у разі якщо страховий випадок трапився після внесення таких змін. 

10.15. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, страхова сума 

після сплати страхового відшкодування зменшується на розмір такого відшкодування. При 

цьому договір страхування продовжує свою дію протягом строку страхування в межах 

страхової суми, зменшеної на сплачену суму страхового відшкодування, що була здійснена 

Страховиком. Страхова сума вважається зменшеною з дня сплати страхового відшкодування.  

10.15.1. Якщо страхове відшкодування по договору страхування було виплачено в 

розмірі страхової суми, то договір страхування щодо даного предмету страхування припиняє 

свою дію з моменту виплати страхового відшкодування. В цьому випадку за згодою сторін 

може укладатися новий договір страхування.  

10.16. У разі коли страхова сума становить певну частку дійсної вартості 

застрахованого ТЗ (ДО), страхове відшкодування виплачується у такій же частці від 

визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування. 

10.17. Якщо застрахований ТЗ (ДО) застрахований у кількох страховиків і загальна 

страхова сума перевищує дійсну вартість ТЗ (ДО), то страхове відшкодування, що 

виплачується усіма страховиками, не може перевищувати дійсної вартості ТЗ (ДО). При 

цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за 

укладеним ним договором страхування.  

10.18. Страховик в межах страхової суми (ліміту відповідальності) відшкодовує 

доцільно зроблені витрати, щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок 

настання страхового випадку. 
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10.19. Якщо Страхувальник після настання випадку продовжує експлуатувати 

застрахований ТЗ, що потребує ремонту, Страховик відшкодовує збитки тільки у розмірі, що 

не були спричиненні такою експлуатацією. 

10.20. У випадку, якщо на момент здійснення Страховиком страхового 

відшкодування, Страхувальник має несплачені частини страхового платежу або непогашену 

заборгованість по сплаті страхового платежу, Страховик має право: 

10.20.1. Здійснити страхове відшкодування без врахування цих несплачених частин 

платежу та/чи заборгованості. 

10.20.2. Здійснити страхове відшкодування за вирахуванням цих несплачених 

частин платежу та/чи заборгованості. 

10.20.3. Здійснити страхове відшкодування пропорційно сплаченому страховому 

платежу. 

10.21. Виплата страхового відшкодування не здійснюється, якщо збитки повністю 

відшкодовані особами, винними у їх заподіянні. Якщо збитки відшкодовані частково, то 

Страховик відшкодовує різницю між сумою збитків та сумою, отриманою від осіб, винних в 

їх заподіяні. 

10.22. До Страховика, після сплати страхового відшкодування, в межах фактичних 

затрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що одержала страхове 

відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.  

10.23. Страхове відшкодування здійснюється тією валютою, яка передбачена 

договором страхування, якщо інше не передбачено законодавством України. 

 

11. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

 

11.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:  

11.1.1. 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 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. 

11.1.2. Вчинення Страхувальником - фізичною особою або іншою особою, на 

користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового 

випадку. 
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11.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет 

договору страхування або про факт настання страхового випадку. 

11.1.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, 

винної у їх заподіянні. 

11.1.5. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового 

випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні 

обставин, характеру та розміру збитків. 

11.1.6. Не виконання Страхувальником (Вигодонабувачем) своїх зобов'язань згідно 

договору страхування. 

11.1.7. Випадки, які не є страховими відповідно до розділу 4 цих Правил. 

11.1.8. Відмова Страхувальника (Вигодонабувача) від свого права вимоги до особи, 

відповідальної за збитки, що відшкодовуються Страховиком або якщо здійснення цього 

права стало неможливим з вини Страхувальника (Вигодонабувача). 

11.1.9. Не пред’явлення для огляду пошкодженого застрахованого ТЗ (ДО) у 

встановлений договором страхування строк. 

11.1.10. Закриття відкритої кримінальної справи по факту викрадення 

застрахованого ТЗ з підстав відсутності події злочину чи за відсутністю в діянні складу 

злочину. 

11.1.11. Зникнення з місця ДТП, втеча від правоохоронних органів або відмова 

пройти медичний огляд (експертизу) особи, що керувала застрахованим ТЗ. 

11.1.12. Якщо обсяг і характер пошкодження застрахованого ТЗ не відповідають 

причинам і обставинам заявленої події. 

11.1.13. Ненадання протягом строку, передбаченого договором страхування, з 

моменту настання випадку Страховику документів, що підтверджують настання страхового 

випадку та розмір збитків. 

11.1.14. Інші випадки, передбачені законом. 

11.2. Якщо при настанні страхового випадку застрахований ТЗ має аналогічні 

пошкодження, що були в попередньому страховому випадку або в момент укладання 

договору страхування та засвідчені в акті огляду, то Страховик має право відмовити у 

виплаті страхового відшкодування відносно цих пошкоджень, якщо Страхувальником не 

було надано ТЗ для огляду Страховику після здійснення ремонту та/або акти виконаних 

робіт, що підтверджують відновлення пошкоджених деталей. 

11.3. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для 

відмови у здійсненні страхового відшкодування, якщо це не суперечить чинному 

законодавству України. 
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12. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

12.1. Договір страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а 

також у разі: 

12.1.1. Закінчення строку дії. 

12.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному 

обсязі. 

12.1.3. 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 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги 

Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору страхування. 

12.1.4. 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». 

12.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України. 

12.1.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним. 

12.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України. 

12.2. Якщо договором страхування передбачається страхування «до першого 

випадку», виконанням Страховиком зобов’язань у повному обсязі, вважається сплата 

страхової виплати по першому із заявлених страхових випадків по такому договору 

страхування. 

12.3. Договір страхування може бути достроково припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.  

12.3.1. Про намір достроково припинити договір страхування будь-яка сторона 

зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати 

припинення договору страхування, якщо інше ним не передбачено. 

12.3.2. У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою 

Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до 

закінчення дії договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення 

справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового 

відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога 

Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то 

останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 
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12.3.3. У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою 

Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо 

вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, 

то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії 

договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених 

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

здійснені за цим договором страхування.  

12.3.4. Договором страхування може передбачатися випадки, коли при розрахунку 

сплаченого страхового платежу, що повинен бути повернений Страхувальнику при 

припинені дії договору страхування, норматив витрат на ведення справи приймається рівним 

нулю. 

12.3.5. Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі 

дострокового припинення договору страхування здійснюється після врегулювання всіх 

заявлених Страхувальником збитків: сплати страхових відшкодувань або прийняття 

Страховиком обґрунтованих рішень про відмову сплаті страхового відшкодування. 

12.3.6. Повернення платежів здійснюється протягом 10 (десять) робочих днів після 

припинення договору страхування, якщо інший строк не обумовлений згодою сторін. 

12.3.7. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в 

безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. 

12.4. Договором страхування можуть бути передбачені інші умови припинення дії 

договору страхування. 

12.5. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у 

випадках, передбачених Цивільним кодексом України  

Відповідно до цих Правил, договір страхування визнається недійсним і не підлягає 

виконанню також у разі: якщо його укладено після страхового випадку; якщо предметом 

договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або 

рішення, що набуло законної сили.  

Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку. 

 

13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

13.1. Спори між Страховиком і Страхувальником вирішуються шляхом переговорів, 

а при недосягненні згоди - у встановленому чинним законодавством порядку.  
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13.2. У випадку невиконання або неналежного виконання умов договору 

страхування його сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України, якщо 

інше не передбачено договором страхування.  

 

14. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

 

14.1. Цими Правилами регламентуються основні умови страхування. За згодою 

сторін у договір страхування можуть бути включені застереження, доповнення, зміни та 

особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування, що не суперечать 

чинному законодавству України. 

14.2. Будь-які зміни чи доповнення до умов договору страхування вносяться за 

письмовою згодою Сторін шляхом оформлення додаткової угоди до договору страхування.  

14.3. Про намір внесення зміни чи доповнення до умов договору страхування 

сторона – ініціатор повинна письмово повідомити іншу сторону не пізніше, ніж за 10 

(десять) календарних днів до запланованого терміну внесення змін чи доповнень. 

14.4. Всі повідомлення та документи, передбачені цими Правилами та договором 

страхування (крім пункту 8.1.2. цих Правил), здійснюються сторонами в письмовій формі і 

вважаються поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або 

кур'єром, або надані особисто за вказаною адресою та вручені під розписку відповідній 

особі, або надіслані телеграфом, телефаксом з одночасним повторним відправленням 

повідомлення чи документів рекомендованим листом або доставкою такого повторного 

повідомлення кур'єром. 

14.5. По всіх питаннях, що не передбачені цими Правилами, варто керуватися 

договором страхування, Законом України «Про страхування» та іншим чинним 

законодавством. 
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Додаток №1 

до Правил добровільного страхування  

наземного транспорту (крім залізничного) 

 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 

 

1. Конкретний розмір страхового тарифу за договором добровільного страхування 

наземного транспорту (крім залізничного) розраховується за формулою: 

КТ = БТ * К, де КТ - конкретний розмір страхового тарифу за договором 

страхування, БТ – базовий страховий тариф відповідно до пункту 2 Додатку, К – добуток 

коригувальних коефіцієнтів, визначених згідно пункту 3 Додатку. 

2. Базові річні страхові тарифи (БТ) в залежності від типу ТЗ та страхових ризиків 

становлять: 

Типи транспортних засобів 
Мотоцикли, 
моторолери, 
мопеди тощо 

Легкові 
автомобілі 

Вантажні 
автомобілі 
(включаючи 
вантажопа-
сажирські) 

Автобуси Причепи та 
напівприче
пи (до 
легкових, 
вантажних 
ТЗ) 

Інші 
типи 
ТЗ 

Додаткове 
обладнання 

Страхові ризики 

Річні базові страхові тарифи, % 
ДТП 3,65 3,10 2,18 2,25 1,00 0,94 2,51 
ПДТО 1,78 0,40 0,25 0,26 0,10 0,11 0,30 
Напад тварин 0,09 0,07 0,06 0,07 0,03 0,05 0,08 
Самовільне падіння 
предметів на 
застрахований ТЗ 

0,12 0,09 0,08 0,10 0,04 0,03 0,04 

Виліт каміння з-під 
коліс інших 
транспортних засобів 

0,07 0,05 0,07 0,07 0,02 0,03 0,02 

Пожежа, вибух 0,05 0,04 0,05 0,05 0,03 0,07 0,12 
Самозаймання 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,07 0,09 
Стихійні явища 0,13 0,10 0,10 0,09 0,04 0,04 0,08 
Інші випадкові події, не 
передбачені пунктами 
3.1.1.1. та 3.1.1.2. цих 
Правил 

0,04 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 

Викрадення 2,60 1,30 0,90 0,95 0,42 0,39 1,05 
Допомога в дорозі 3,50 2,35 1,65 1,53 0,50 0,65 1,80 
Всі ризики разом 12,08 7,57 5,41 5,45 2,23 2,40 6,12 

 
3. Коригувальні коефіцієнти можуть застосовуватися в залежності від факторів, що 

суттєво впливають на визначення страхового ризику, та конкретних умов договору 

страхування, зокрема: 

Коригувальний коефіцієнт Діапазон значень 
Призначення, сфера використання ТЗ (ДО) 0,80 – 1,60 
Строк та умови експлуатації ТЗ (ДО) 0,70 – 1,40 
Наявність та рівень заходів та засобів безпеки й охорони 0,90 – 1,30 
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