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1. ТЕРМІНОЛОГІЯ 
В цих Правилах добровільного страхування цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника. Нова редакція (далі – 
Правила) терміни та визначення вживаються у такому значенні: 

Автотранспортний засіб – механічний дорожній транспортний засіб, а також будь-
який причіп або напівпричіп, призначений для його буксирування таким транспортним 
засобом, що відповідає вимогам глави 3 Конвенції про дорожній рух 1968 року та всім 
технічним умовам щодо допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень під 
митними печатками й пломбами згідно ст.12 Конвенції МДП 1978 року й додатку 2 до неї і 
має відповідне Свідоцтво про таке допущення, який призначений для наземного 
перевезення вантажів як територією України, так і територією іноземних держав. 

Агент, транспортний агент – особа, яка надає агентські послуги у відповідності з 
агентськими угодами (договорами). 

Відповідальність перед третіми особами – відповідальність організації, яка 
проводить страхування, перед фізичними чи юридичними особами за загибель чи шкоду, 
заподіяну їх здоров’ю або майну внаслідок спричинення такої шкоди вантажем. 

Власник транспортного засобу - юридична чи фізична особа, яка експлуатує 
транспортний засіб, що належить їй на праві власності, повного господарського відання, 
оперативного управління або на інших підставах, що не суперечать чинному 
законодавству (договір оренди, доручення тощо). 

Гарантійне об’єднання (асоціація) – національне гарантійне об’єднання, яке 
створюється з метою представлення перевізника в країні-учасниці Конвенції МДП, 
визнане митними органами цієї країни і яке гарантує виплату всіх митних платежів і 
податків, які можуть підлягати виплаті у разі виявлення будь-якого порушення, 
допущеного під час проведення операції МДП на території такої країни. Національне 
гарантійне об’єднання гарантує оплату всіх митних платежів і податків як національними, 
так й іноземними перевізниками, що здійснюють транспортні операції з використанням 
книжок МДП, виданих їм самим або подібним об’єднанням другої країни. Національні 
гарантійні об’єднання складають єдину в своєму роді систему гарантій, керування й 
фінансування якого здійснюється Міжнародним союзом з автомобільного транспорту 
(МСАТ) у Женеві (Швейцарія). В Україні таким гарантійним об’єднанням є Асоціація 
міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП України).  

Груба необережність - коли особа передбачала, або повинна була передбачити 
можливість настання страхового випадку, але легковажно розраховувала на уникнення 
даного випадку. 

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) – подія, що виникла у процесі руху чи 
стоянки транспортного засобу і спричинила загибель або тілесні ушкодження людей, 
пошкодження транспортних засобів, споруд, вантажів чи інші матеріальні збитки. 

Забезпечений транспортний засіб – транспортний засіб, зазначений у Договорі 
страхування. 

Книжка МДП (Car-net TIR) – визнаний всіма країнами-учасниками Конвенції 
МДП (ТІR) документ, який використовується в країні відправлення вантажу й слугує в 
якості контрольного документа в країнах відправлення, транзиту й призначення. Розмір 
гарантій за кожну книжку МДП визначається національними митними органами й 
погоджується з національним Гарантійним об’єднанням (асоціацією). 

Конвенція КДПВ 1956 року (СМR) – Конвенція про договір міжнародного 
перевезення вантажів, яка була підписана в Женеві 19 травня 1956 року (із змінами й 
доповненнями, внесеними Протоколом від 5 липня 1978 року), регулює правила дорожніх 
перевезень вантажів транспортними засобами за винагороду, коли місце прийняття 
вантажу до перевезення і місце здачі цього вантажу одержувачу, зазначені в договорі 
перевезення, знаходяться в різних країнах, із яких хоча б одна є учасницею Конвенції 
незалежно від місця проживання й національності сторін Договору. 

Конвенція МДП 1975 року (ТІR) - Митна Конвенція про міжнародне перевезення 
вантажів із застосуванням Книжки МДП, яка підписана в Женеві 14 листопада 1975 року 
на підсумковій конференції під егідою Європейської економічної комісії Організації 
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Об’єднаних Націй (ЄЕК/ООН), регулює питання перевезень вантажів, які здійснюються 
без їх проміжкового перевантаження, в дорожніх транспортних засобах, складі 
транспортних засобів або контейнерах, з перетином одного чи декількох кордонів від 
митниці місця відправлення однієї Сторони за Договором до митниці місця призначення 
іншої Сторони або тієї ж самої Сторони за умови, що певна частина операцій МДП між її 
початком й закінченням проводиться автомобільним транспортом. Термін “МДП” означає 
“Міжнародні дорожні перевезення”. 

Коносамент FIATA – документ, затверджений Міжнародною федерацією 
транспортно-експедиційних асоціацій (FIATA), який посвідчує прийняття вантажу до 
перевезення й видається вантажовідправнику. Коносамент виконує функцію 
товаророзпорядчого документа з повною відповідальністю. 

Міжнародна товарно-транспортна накладна (СМR) – документ, який 
підтверджує Договір перевезення вантажу у міжнародному сполученні відповідно до умов 
Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів (КДПВ), складається у трьох 
примірниках і підписується відправником й перевізником. Міжнародна товарно-
транспортна накладна (СМR) повинна містити такі відомості, як місце й дата її складання, 
ім’я й адреса відправника, ім’я й адреса транспортного агента, місце й дата прийняття 
вантажу до перевезення і місце його доставки, ім’я й адреса одержувача, прийняте 
визначення характеру вантажу й тип його упакування і т.п. 

Непереборна сила - дія надзвичайної ситуації техногенного, природного або 
екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до 
умов договору. 

Несвоєчасна доставка вантажу – порушення строків доставки вантажу, 
встановлених відповідно до вимог Конвенції КДПВ, Статуту автомобільного транспорту 
України або іншими нормативними актами й правилами. 

Оператор - юридична особа, яка відповідає за організацію транспортування і 
експедирування вантажів при комбінованому перевезенні різними видами транспорту. 

Позов – вимога, яка пред’являється в арбітражному чи судовому порядку до особи, 
відповідальність якої випливає з умов Договору страхування. 

Потерпіла особа (Особа якій заподіяно шкоду): 
1) фізична особа - пішохід, пасажир або водій будь-якого іншого транспортного 

засобу (власником якого не є Страхувальник і який Страхувальник не експлуатує, як 
перевізник), життю і здоров’ю якої завдано шкоди під час руху (експлуатації) 
транспортного засобу Страхувальника; 

2) юридична або фізична особа, майну якої завдано шкоди під час руху 
(експлуатації) транспортного засобу Страхувальника; 

3) юридична або фізична особа - відправник або одержувач вантажу, яка уклала зі 
Страхувальником договір перевезення вантажу, і майну (вантажу) якої завдано шкоди під 
час руху (експлуатації) визначеного у Договорі страхування транспортного засобу; 

4) фізична особа - пасажир визначеного в Договорі страхування транспортного 
засобу, яка уклала зі Страхувальником як перевізником договір перевезення і перевезення 
особистого багажу, і життю, здоров’ю, майну якої завдано шкоди під час руху 
(експлуатації) визначеного транспортного засобу. 

Спеціальні права запозичення (SDRs) – (особливі права зняття грошей) 
розрахункова одиниця, яка відповідає визначенню Міжнародного валютного фонду і 
застосовується, згідно ст.23 КДПВ, у разі коли перевізник зобов’язаний відшкодувати 
збиток, викликаний повною або частковою втратою вантажу чи його пошкодженням. 
Розмір належної до відшкодування суми визначається на підставі вартості вантажу в місці 
і в час прийняття його до перевезення, але не може перевищувати 8,33 розрахункових 
одиниць (SDR) за один кілограм відсутньої ваги. Держави, які не є членами МВФ й, 
національне законодавство яких не дозволяє застосовувати п.7 вказаної статті, можуть 
заявити, що передбачена в п.3 статті 23 КДПВ межа відповідальності, яка застосовується 
на їх території, становить 25 розрахункових одиниць. Вказана розрахункова одиниця 
відповідає 10/31 граму золота 0,900 проби. Переведення сум, вказаних у розрахункових 
одиницях, в національну валюту проводиться у відповідності з національним 
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законодавством зацікавленої країни.  
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов 

страхування зобов’язаний провести виплату у разі настання страхового випадку, а також 
сума, що виплачується за особистим страхуванням 

Страховий випадок – подія, передбачувана Договором страхування, яка відбулась 
і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхової суми 
(страхового відшкодування) Страхувальнику. 

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. 

Страхове покриття - обсяг прийнятих Страховиком зобов’язань відносно предмету 
страхування. Характеризується періодом страхування, страховими сумами, страховими 
ризиками згідно Договору страхування. 

Страховик – юридична особа, яка приймає на себе за умовами договору 
страхування за певну винагороду (страховий платіж) зобов’язання відшкодувати 
Страхувальнику або іншій особі, на користь якої здійснене страхування, збитки, які 
виникли в результаті настання страхових випадків, передбачених Правилами. 

В цих Правилах Страховик Товариство з додатковою відповідальності «Страхова 
компанія «Мотор-Гарант». 

Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала зі 
Страховиком договір страхування. 

Транспортний засіб - засіб, що підлягає реєстрації в органах Державної 
автомобільної інспекції (ДАІ) Міністерства внутрішніх справ України (автомобілі, 
автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли, причепи, 
напівпричепи, мотоколяски тощо), засоби, що реєструються відповідними державними 
органами України та інших держав, і які мають індивідуальні заводські номери двигуна, 
кузова або інших агрегатів (трактори, сільськогосподарські і дорожні машини та інші). 

Транспортно-експедиційне обслуговування – комплекс послуг, який передбачає 
виконання дій, пов’язаних із забезпеченням перевезення, відправкою й одержанням 
вантажу і здійснюється транспортним експедитором у відповідності з укладеними 
договорами. 

Треті особи - особи, життю, здоров’ю та/ або майну яких може бути заподіяна 
шкода або юридичні особи, майну яких може бути завданий збиток внаслідок будь-якої дії 
або бездіяльності Страхувальника. 

Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з 
договором страхування. Франшиза може встановлюватись як в абсолютному значенні, так 
і у відсотках від страхової суми та використовуватись як до загальної страхової суми, так і 
до страхової суми по кожному окремому предмету страхування, в залежності від умов 
договору страхування. 

Умовна франшиза - страховик не несе відповідальності за збитки, що не 
перевищують розміру франшизи, та зобов’язаний відшкодувати збитки повністю, якщо їх 
розмір перевищує розмір встановленої франшизи. 

Безумовна франшиза - страховик зобов’язаний відшкодувати збитки за 
вирахуванням встановленої франшизи. 

 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Дані Правила розроблені й застосовуються відповідно до Законів України «Про 
страхування», «Про транспорт», «Про дорожній рух», «Про зовнішньоекономічну 
діяльність», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших 
чинних нормативно-правових актів України.  

2.2. Страховик відповідно до чинного законодавства України і на підставі цих 
Правил укладає договори добровільного страхування цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту (надалі – Договір страхування) зі Страхувальниками. 
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2.3. Договір страхування має бути оформлений у письмовій формі. Факт укладання 
Договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом, 
сертифікатом), що є формою Договору страхування. 

2.4. Положення цих Правил можуть бути змінені (виключені або доповнені) за 
письмовою згодою Страховика та Страхувальника при укладанні Договору страхування 
або під час його дії, за умови, що такі зміни не суперечать законодавству України. 

2.5. За Договором страхування цивільної відповідальності власника наземного 
транспортного засобу (включаючи відповідальність перевізника), може бути застрахований 
ризик відповідальності тільки самого Страхувальника-власника транспортних засобів, який 
одночасно може виконувати наступні функції: 

2.5.1. автоперевізника; 
2 5.2. власника кур’єрської служби; 
2.5.3. експедитора, який діє як агент перевізника; 
2.5.4. оператора трейлерів або контейнерів; 
2.5.5. оператора складу або депо, який використовує власний склад, включаючи 

використання власного автомобільного парку. 
2.6. Договір страхування може укладатися Страхувальником на користь його 

штатних та позаштатних працівників, якщо вони використовують транспортний засіб у 
службових цілях, що оформлено згідно з чинним законодавством. Дія Договору 
страхування цивільної відповідальності поширюється на водія, який керує цим 
транспортним засобом на законних підставах, а при страхуванні відповідальності 
перевізника - також на агентів перевізника і інших осіб, послугами яких він користується 
при здійсненні перевезення, якщо ці агенти і особи діють в рамках покладених на них 
обов’язків. 

2.7. Не дозволяється страхування протиправних майнових інтересів. 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,  

пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної Страхувальником або іншою особою, 
цивільна відповідальність якої застрахована, життю, здоров’ю, працездатності, майну 
третіх осіб, включаючи власників вантажу та багажу (вантажобагажу), під час експлуатації 
наземного транспортного засобу та здійснення перевезень чи транспортного 
експедирування вантажу. 

3.2. Страховик бере на себе зобов’язання за встановлену Договором страхування 
плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити виплату 
страхового відшкодування відповідно до умов Договору страхування третій особі або її 
спадкоємцю (спадкоємцям) за шкоду, яка була заподіяна життю, здоров’ю і працездатності 
та/або майну цієї третьої особи особою, цивільна відповідальність якої застрахована, 
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди під час експлуатації вказаного в Договорі 
страхування наземного транспортного засобу. 

 
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 

4.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої провадиться страхування і яка 
має ознаки ймовірності та випадковості настання.  

4.2. За цими Правилами страховими ризиками є: 
4.2.1. Настання події, внаслідок якої заподіяно шкоду життю, здоров’ю та 

працездатності третіх осіб, в результаті експлуатації Забезпеченого транспортного засобу. 
4.2.2.Настання події, внаслідок якої заподіяно шкоду майну третіх осіб, в результаті 

експлуатації Забезпеченого транспортного засобу. 
4.3. При страхуванні цивільної відповідальності автоперевізників і експедиторів 

страховими ризиками за даними Правилами є: 
4.3.1. Відповідальність за вантаж (відповідальність Страхувальника за повну чи 

часткову втрату або загибель, викрадення, пошкодження вантажу), згідно з: 
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4.3.1.1. положеннями міжнародних транспортних конвенцій, що застосовуються в 
обов’язковому порядку або внаслідок умов Договору (зокрема, для міжнародних 
автомобільних перевезень - Конвенції КДПВ 1956 р.); 

4.3.1.2. положеннями державного транспортного законодавства відповідної країни; 
4.3.1.3. стандартними умовами надання послуг, схвалених Асоціаціями 

експедиторів та дорожніх перевізників країни Страхувальника; 
4.3.1.4. положеннями інших угод, схвалених Страховиком та вказаних у страховому 

полісі. 
4.3.2. Відповідальність за помилки і упущення (відповідальність Страхувальника за 

фінансовий збиток, нанесений замовнику за договором перевезення, внаслідок 
невиконання Страхувальником частково або повністю його договірних зобов’язань), 
включаючи: 

4.3.2.1. відповідальність за несвоєчасну доставку вантажу (умовами виникнення 
відповідальності автоперевізника/експедитора за несвоєчасну доставку вантажу є 
порушення строків доставки, встановлених КДПВ, умовами FIATA, Статутом 
автомобільного транспорту України або іншими виданими у встановленому порядку 
нормативними документами або правилами й обґрунтований доказ заявника вимоги, що 
прострочення нанесло збиток); 

4.3.2.2. відповідальність за видачу вантажу у порушення вказівок про затримку 
видачі; 

4.3.2.3. відповідальність за пересилання вантажу за неправильною адресою, яке 
відбулось з вини працівників Страхувальника; 

4.3.2.4. відповідальність за відшкодування замовнику за договором перевезення 
митних зборів, податків та інших офіційних зборів а також витрат за виконання митних 
формальностей у випадку повної загибелі (втрати) вантажу, а у випадку часткової загибелі 
(втрати) вантажу – у пропорції, яка відповідає розміру збитку. 

4.3.3. Відповідальність перед третіми особами (відповідальність Страхувальника за 
шкоду, заподіяну здоров’ю або майну третіх осіб вантажем, що перевозиться 
Страхувальником), яка виникла внаслідок: 

4.3.3.1. загибелі чи пошкодження майна третіх осіб; 
4.3.3.2. загибелі, тимчасової або постійної (інвалідність) непрацездатності третіх 

осіб, включаючи витрати на надання медичної допомоги та поховання. 
4.3.4. Штрафи і мита (відповідальність Страхувальника перед митними органами, 

що виникає внаслідок порушення митного законодавства): 
4.3.4.1. у зв’язку з штрафними санкціями за порушення митного законодавства 

щодо ввізного і вивізного мита й зборів, а також стосовно відсотків за прострочення у 
виплатах, які можуть накладатися згідно митного законодавства і правил відповідних 
країн, у разі порушення процедури перевезення вантажу із застосуванням книжки МДП, 
встановленої Конвенцією МДП 1975 року; 

4.3.4.2. відповідальність у випадках конфіскації вантажу відповідними відомствами 
(санітарною інспекцією, тощо), якщо це спеціально обумовлено в Договорі страхування. 

4.3.5. Витрати, понесені Страхувальником: 
4.3.5.1. розумно проведені витрати на запобігання чи зменшення розмірів шкоди, 

відповідальність за яку покладається на Страхувальника, у тому числі заходи щодо 
збереження вантажу після аварії транспортного засобу (зберігання, перевантаження, 
сортування, перепакування, реалізація пошкодженого вантажу); 

4.3.5.2. витрати на розслідування обставин страхового випадку і захисту 
Страхувальником своїх інтересів у судових та арбітражних органах по випадках, 
відповідальність за яку покладається на Страхувальника. 

4.4. Конкретний перелік страхових ризиків за кожним окремим Договором 
страхування визначається Страхувальником та Страховиком та зазначається в Договорі 
страхування. 

4.5. Умовами Договору страхування можуть бути змінені вищевказані ризики, а 
також передбачені інші ризики з настанням яких у Страховика може виникнути обов’язок 
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здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику чи третім особам, за умови, 
що це не суперечитиме законодавству України. 

4.6. Страховим випадком є факт настання цивільної відповідальності 
Страхувальника, визнаної ним добровільно, за попередньою згодою Страховика, чи 
встановленої чинним рішенням суду за зобов’язаннями, що виникають при заподіянні 
шкоди потерпілим третім особам в результаті настання події, передбаченої  п.п. 4.2.- 4.3. 
Правил, що мала місце під час дії Договору страхування. 

 
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ  І ОБМЕЖЕННЯ 

СТРАХУВАННЯ 
5.1. Згідно з цими Правилами до страхових випадків не відноситься 

відповідальність, що виникла внаслідок:  
5.1.1. Прямого чи побічного впливу ядерного вибуху, радіації чи радіоактивного 

забруднення, яке пов’язане з любим застосуванням ядерної енергії або радіоактивних 
матеріалів.  

5.1.2. Різного роду військових дій, військових маневрів, інших військових заходів та 
їх наслідків; громадянської війни, народних заворушень, різного роду страйків; 
конфіскації, реквізиції, арешту чи знищення вантажу за вимогою військової чи цивільної 
влади. 

5.1.3. Надзвичайного і невідворотного стихійного лиха (повінь, бурі, бурани, 
урагани, смерчі, торнадо, тайфуни, цунамі, шторми, землетруси, селеві потоки, снігові 
лавини, виверження вулканів, зсуви, обвали, виходи підгрунтових вод, паводок тощо). 

5.1.4. Навмисних дій (бездіяльності) або грубої необережності Страхувальника, 
його службовців стосовно порушення правил перевезення, зберігання або декларування 
вантажів. 

5.1.5. Управління транспортним засобом особою, що не має посвідчення водія 
відповідної категорії, або що не має право на управління транспортним засобом, 
зазначеним у договорі страхування. 

5.1.6. Управління транспортним засобом водієм, що знаходиться в стані 
алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння. 

5.1.7. Непідкорення владі (втеча з місця пригоди, переслідування робітниками 
правоохоронних органів), вчинення дій, що караються згідно з карним законодавством 
країн, на території яких діє страховий захист, крім дій, пов’язаних з порушенням Правил 
дорожнього руху. 

5.1.8. Передачі Страхувальником або його водієм управління транспортним засобом 
особі, що знаходиться в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, а 
також особі, що не має посвідчення водія з відповідною категорією, або яка не має права 
управління транспортним засобом, зазначеним у договорі страхування; 

5.1.9. Здійснення самогубства або спроби до самогубства. 
5.1.10. Будь-якого використання транспортного засобу не за призначенням. 
5.1.11. Невідповідності технічного стану та обладнання транспортного засобу 

вимогам діючих Правил дорожнього руху. 
5.1.12. Пожежі або вибуху при навантаженні, розвантаженні або транспортування 

паливних чи вибухонебезпечних речовин та предметів на непристосованому для цих цілей 
транспортному засобі. 

5.1.13. Експлуатації технічно несправних транспортних засобів, у тому числі 
рефрижераторного обладнання, які потребують у процесі перевезення вантажів 
спеціального температурного режиму перевезення. 

5.1.14. Перевезення вантажу з використанням відкритих або не відкритих 
транспортних засобів без тенту, якщо таке використання було спеціально обумовлено й 
вказано у товарно-транспортній накладній. 

5.1.15. Переміщення, навантаження, розміщення чи вивантаження вантажу 
відправником або одержувачем чи особами, які діють на законних підставах від їх імені. 

5.1.16. Перевезення вантажу, вантажні місця якого незадовільно або недостатньо 
марковані чи нумеровані. 
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5.1.17. Перевезення вантажів, які за своїми природними властивостями піддаються 
повній або частковій втраті чи пошкодженню, зокрема у наслідок бою, корозії, 
спонтанного гниття, всихання, витоку, усадки, нападу паразитів і гризунів. 

5.1.18. Видачі вантажу неправомочному одержувачу (правомочним 
вантажоодержувачем є дієздатна фізична чи юридична особа, яка зафіксована в товарно-
транспортній накладній як вантажоодержувач і яка володіє правом власності на вантаж або 
уповноважена іншою юридичною чи фізичною особою на одержання вантажу). 

5.1.19. Невідповідності упакування чи закупорки, відправки вантажів у 
пошкодженому стані, а також відсутності чи пошкодження упакування вантажів, які за 
своєю природою піддаються псуванню й пошкодженню без упакування (незадовільного 
упакування). 

5.1.20. Недостачі вантажу за умови цілісності зовнішнього упакування й 
неушкоджених пломбах вантажовідправника. 

5.1.21. Перевезень чи експедиційного обслуговування контрабандних вантажів і 
вантажів незаконної торгівлі. 

5.1.22. Прийняття міжнародних й місцевих законодавчих актів, положень, 
інструкцій тощо, які змінюють порядок ввезення, вивезення чи транзиту вантажів або 
потребують додаткової сертифікації якості товарів що перевозяться, і дія яких почалась 
після прийняття Страхувальником вантажу до перевезення. 

5.1.23. Укладення й виконання Страхувальником договорів з іншими перевізниками 
(субконтракторами), якщо такий ризик не обумовлений в Договорі страхування. 

5.1.24. Передачі книжки МДП третій особі. 
5.1.25. Несвоєчасного повідомлення Страхувальником (його законним 

представником) Гарантійного об’єднання (асоціації) у разі втрати книжки МДП (під 
несвоєчасним повідомленням Гарантійного об’єднання (асоціації) слід розуміти 
неповідомлення більше трьох діб про факт утрати книжки МДП). 

5.1.26. Участі у спортивних змаганнях, конкурсах, змаганні у швидкості i підготовці 
до них, прокладенні шляху, у випробуваннях на надійність, тесті на швидкість, в тесті 
переміщення по гірській місцевості або проходженні перевірки для участі в таких заходах. 

5.1.27. Смерті, тілесних пошкоджень чи збитку, заподіяних транспортним засобом 
співробітникам Страхувальника під час виконання ними службових обов’язків, які не 
знаходились в транспортному засобі в момент настання страхового випадку і не 
виконували обов’язки осіб, що супроводжують цей засіб, пасажирів, багаж, вантаж. 

5.1.28. Використання транспортного засобу у цілях, що відрізняються від 
зазначених у Договорі страхування, включаючи його тимчасове передання працівникам 
міліції або охорони здоров’я для виконання ними своїх невідкладних службових або 
професійних обов'язків згідно з чинним законодавством. 

5.1.29. Знаходження транспортного засобу поза територією дії Договору 
страхування, яку вказано у Договорі (якщо у Договорі не вказана така територія, дія 
Договору розповсюджується на всю митну територію України). 

5.1.30. Буксирування або транспортування транспортного засобу Власника за 
допомогою належних засобів. 

5.2. В будь-якому випадку не вважається страховим випадком факт заподіяння 
шкоди: 

5.2.1. Життю та здоров’ю особи, відповідальність якої застрахована. 
5.2.2. Будь-якому майну, яке належить особі, відповідальність якої застрахована, 

та/або власнику забезпеченого транспортного засобу, що знаходилось у забезпеченому 
транспортному засобі на момент настання ДТП. 

5.2.3. Антикваріату та унікальним предметам, виробам з дорогоцінних металів, 
дорогоцінному та напівдорогоцінному камінню, предметам релігійного культу, колекціям, 
рукописам, грошовим знакам, цінним паперам, всякого роду документам, фотознімкам, 
плівкам та слайдам. 

5.3. Не підлягають відшкодуванню моральна шкода та упущена вигода та інші 
непрямі збитки. 

5.4. По пп. 4.3.1. Правил не покривається відповідальність Страхувальника, якщо 
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втрата вантажу, його викрадення або пошкодження не були викликані виною 
Страхувальника (його законного представника), а сталися з вини правомочної за 
договором перевезення особи внаслідок наказу останньої (у письмовій формі). Також за 
пп. 4.3.1. Правил  не покривається відповідальність, що виникла внаслідок дії 
непереборної сили. 

5.5. По пп. 4.3.2.3. Правил не покривається відповідальність Страхувальника, що 
виникла внаслідок видачі вантажу з вини працівників Страхувальника неповнолітньому 
отримувачу. 

5.6. Страхуванням по пп. 4.3.3. Правил не покриваються: 
5.6.1. відповідальність Страхувальника перед своїми працівниками (службовцями); 
5.6.2. відповідальність перед третіми особами, що виникла внаслідок дії 

непереборної сили. 
5.7. По пп. 4.3.4. не покриваються штрафні і інші фінансові санкції, які 

накладаються органами влади за порушення митних законів і правил відповідних країн, 
якщо Страхувальник не виконав умови (вимоги) договору перевезення, інструкції щодо 
доставки і процедури митного оформлення вантажу. У разі відсутності чітких письмових 
інструкцій правомочної за договором перевезення сторони (замовника), Страхувальник 
зобов’язаний керуватись Інструкціями Страховика, які викладені у Договорі  страхування. 

5.8. Тільки якщо це спеціально обумовлено в Договорі страхування, покривається 
відповідальність Страхувальника по перевезенням: 

5.8.1. цінних вантажів, а саме: 
5.8.1.1. злитків дорогоцінних металів і виробів із них; 
5.8.1.2. дорогоцінного каміння і дорогих ювелірних виробів; 
5.8.1.3. банкнот і монет; 
5.8.1.4. облігацій, платіжних засобів або цінних паперів іншого роду; 
5.8.1.5. витворів мистецтва; 
5.8.1.6. племінних тварин; 
5.8.1.7. обробленого тютюну та тютюнових виробів; 
5.8.1.8. алкогольних напоїв; 
5.8.1.9. побутової техніки; 
5.8.1.10. аудіо- та відеотехніки; 
5.8.1.11. комп’ютерів та мобільних телефонів та електронних комплектуючих до 

них; 
5.8.1.12. хутра та виробів з нього; 
5.8.1.13. запчастин до автомобілів; 
5.8.2. вантажів з об’явленою вартістю. 
5.9. В рамках цих Правил під обмеженням відповідальності Страховика розуміється 

максимальна сума страхового відшкодування, яку Страховик повинен виплатити 
Страхувальнику у разі настання обумовленої в Договорі страхування  події, враховуючи 
обмеження відповідальності, які встановлені для автомобільного перевізника і експедитора 
нормами відповідних міжнародних конвенцій, договорів, внутрішнього законодавства, а 
також умовами Договору страхування. 

5.10. Якщо транспортний засіб викрадений, дія Договору в частині страхування 
цивільної відповідальності власника наземного транспорту припиняється до дати 
повернення транспортного засобу Страхувальнику, якщо це передбачено Договором 
страхування. 

5.11. При укладанні Договору страхування можуть передбачатись інші виключення  
із страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать закону. 

5.12. Окремі виключення із числа перелічених у даному розділі можуть бути 
скасовані за особливих умов, передбачених Договором страхування. 

 



11 
 

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА (АБО) 
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ФРАНШИЗА 

6.1. Страхова сума визначається за згодою Страховика та Страхувальника, окремо 
по кожному транспортному засобу та/або по кожній особі, відповідальність якої 
застраховано, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

6.2. При укладанні Договору страхування можуть встановлюватися ліміти 
відповідальності для виплати страхового відшкодування за одним або декількома 
транспортними засобами, по одній Потерпілій особі або по кожному страховому випадку, 
а також окремі страхові суми для виплат по шкоді майну та шкоді життю та здоров’ю 
фізичних осіб. При страхуванні відповідальності перевізника, додатково страхові суми 
можуть встановлюватися за одним або декількома перевезеннями, одним або декількома 
транспортними засобами, або на одну Потерпілу особу. 

6.3. Договором страхування може бути передбачена безумовна та/або умовна 
франшиза, вид та розмір якої визначається за згодою Сторін: 

6.3.1. За безумовної франшизи при розрахунку страхового відшкодування її  розмір 
в усіх випадках вираховується (віднімається) з розміру страхового  відшкодування, 
належному до сплати Страхувальнику. 

6.3.2. За умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за  збиток, 
що не перевищує розмір встановленої франшизи, і відшкодовує збиток цілком, якщо його 
розмір перевищує встановлену франшизу. 

6.4. Якщо протягом строку дії Договору страхування мали місце декілька  
страхових випадків, розмір франшизи вираховується при розрахунку страхового 
відшкодування за кожним та будь-яким випадком, якщо інше не передбачено умовами 
Договору страхування. 

6.5. Страховик несе відповідальність за Договором страхування в розмірі реального 
збитку, понесеного Страхувальником, та в межах страхових сум (лімітів відповідальності 
Страховика), визначених в Договорі страхування. 

6.6. Страховик не несе відповідальності і не відшкодовує ту частину збитків, що 
перевищує страхову суму (відповідний ліміт відповідальності) за Договором  страхування. 

6.7. Протягом строку дії Договору страхування страхова сума може бути змінена  за 
згодою Страховика та Страхувальника. 

Зміна страхової суми оформлюється додатковою угодою до Договору страхування. 
6.8. Страхова сума, зазначена у Договорі страхування, після здійснення страхового 

відшкодування автоматично зменшується на розмір такого відшкодування. 
 

7. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ 
7.1. Страхові тарифи, обчислені актуарно, наведені в Додатку № 1 до цих Правил, 

який є невід’ємною частиною цих Правил. 
7.2. Страховий тариф може бути встановлено у вигляді фіксованої річної ставки на 

один транспортний засіб. 
7.3. В залежності від ступеня страхового ризику до страхових тарифів можуть 

застосовуватись підвищуючі та понижуючі коефіцієнти. 
7.4. Норматив витрат Страховика на ведення справи при страхуванні фінансових 

ризиків, визначений при розрахунках відповідних страхових тарифів, зазначений у 
Додатку №1 до цих Правил. 

7.5. Страховий платіж сплачується Страхувальником одноразово при укладанні 
Договору страхування, якщо інше не встановлено Договором страхування. Строк сплати 
страхового платежу зазначається в Договорі страхування. 

7.6. Договором страхування може бути передбачена сплата Страхувальником 
страхового платежу декількома частинами. При цьому строки сплати першої і кожної 
наступної частини страхового платежу обумовлюються в Договорі страхування.  

7.7. Страховий платіж сплачується Страхувальником згідно статті 19 Закону 
України «Про страхування»: Страхувальник – резидент згідно з укладеним Договором 
страхування має право вносити страхові платежі лише у грошовій одиниці України, а 
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Страхувальник - нерезидент - іноземною вільно конвертованою валютою або у грошовій 
одиниці України у випадках, передбачених чинним законодавством України.  

7.8. Страхувальник може сплатити страховий платіж за Договором страхування 
шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок або готівкою в касу Страховика.   

7.9. Якщо страховий платіж сплачується частинами, то Страховик при виплаті 
страхового відшкодування має право утримати з страхового відшкодування, що 
нараховане до виплати, неоплачену частину страхового платежу.  

7.10. Зміна страхового платежу оформлюється додатковою угодою до Договору 
страхування. 

 
8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

8.1. Договір страхування може бути укладений на строк від 15 (п’ятнадцяти) 
календарних днів до 1 (одного) року, якщо інше не передбачено Договором страхування.  

8.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового платежу 
(його першої частини), якщо інше не передбачено Договором страхування. Договір 
страхування діє лише протягом того періоду страхування, за який сплачено страховий 
платіж. 

8.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, зобов’язання Страховика 
перед Страхувальником щодо сплати страхового відшкодування настає: 

8.3.1. при сплаті страхового платежу у безготівковій формі - з 00.00 годин дня, 
наступного за днем надходження страхового платежу (або його першої частини) на 
рахунок Страховика; 

8.3.2. при сплаті страхового платежу у готівковій формі - з 00.00 годин дня, 
наступного за днем внесення страхового платежу (або його першої частини) у касу (або 
відповідальній особі) Страховика згідно з датою, вказаною у виданому Страхувальнику 
корінці прибуткового ордеру. 

8.4. При страхуванні цивільної відповідальності автоперевізника та експедитора 
зобов’язання Страховика за кожним конкретним перевезенням починається з моменту 
прийняття Страхувальником вантажу до перевезення чи експедиційного обслуговування і 
діє до моменту здачі вантажу правомочному одержувачу (з урахуванням запізнення у 
доставці), якщо інше не обумовлено в Договорі страхування. 

8.5. У випадку несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені 
Договором строки, Договір вважається достроково припиненим на умовах п. 3 ст. 28 
Закону України «Про страхування». Договором страхування може бути передбачений 
такий порядок припинення Договору страхування у цьому випадку: 

8.5.1. у випадку несплати Страхувальником страхового платежу (або його першої 
частини) у встановлений у Договорі страхування строк, зобов’язання Страховика щодо 
сплати страхового відшкодування не настає і укладений Договір  страхування чинності не 
набуває; 

8.5.2. при сплаті страхового платежу частинами в разі несплати чергового 
страхового платежу Договір страхування вважається достроково припиненим (і 
зобов’язання Страховика щодо сплати страхового відшкодування припиняється) в 24.00 
годин останнього дня оплаченого періоду. У разі сплати Страхувальником заборгованого 
страхового платежу, Договір поновлює свою дію з 00.00 годин дати, наступної за датою 
надходження заборгованого страхового платежу в повному обсязі на рахунок Страховика. 
При цьому Страховик не несе зобов’язань по страхових випадках, що стались в період 
припинення дії Договору страхування. 

8.6. Договір страхування діє на території, в напрямку або у межах маршруту 
доставки (експедиційного обслуговування) вантажу, вказаних в ньому. 

8.7. Якщо територія, напрямок або маршрут перевезення змінюється без 
попереднього погодження із Страховиком, то дія Договору страхування може бути 
припинена Страховиком в тій частині перевезення чи експедиційного обслуговування, яка 
відноситься на зміну території, напрямку або маршруту.  
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9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
9.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику 

письмову заяву, за формою, яка встановлена Страховиком, або іншим чином заявляє про 
свій намір укласти Договір страхування. Заява повинна бути підписана Страхувальником 
та містити наступні данні: 

9.1.1. назва (прізвище, ім'я, по-батькові), адреса, банківські реквізити, телефон, факс 
Страхувальника; 

9.1.2. відомості про транспортний засіб (тип, марка, державний номерний знак, 
місце реєстрації т/засобу) і характер його експлуатації (маршрути перевезень, особливості 
вантажу, тощо); 

9.1.3. термін та територія страхування; 
9.1.4. розмір страхової суми; 
9.1.5. обсяг річного обігу перевезень в грошовому виразі, запланований річний обіг 

(на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності), розмір витрат за останні кілька 
років, пов'язаних з усуненням наслідків аварій з транспортними засобами, власником яких 
він є; 

9.1.6. відомості про порушення в минулому правил дорожнього руху і вимог 
законодавства щодо експлуатації транспортного засобу; 

9.1.7. будь-яка інша інформація, яка сприяє оцінюванню ризику небезпеки, що веде 
до порушень в експлуатації транспортного засобу. 

Страховик також проводить безпосередній огляд транспортного засобу, який 
включається в Договір страхування, для оцінки ступеню небезпеки його експлуатації, 
знайомиться з технічним паспортом транспортного засобу, збирає статистичні дані про 
дорожні аварії за попередні роки, що сталися з транспортними засобами Страхувальника 
або інших осіб - власників подібних транспортних засобів. При укладанні Договору 
страхування з юридичною особою Страховик має право вимагати від неї баланс або 
довідку про її фінансовий стан, підтверджений аудитором (аудиторською фірмою). 

9.2. Подання заяви на страхування не зобов’язує жодну із Сторін укласти Договір 
страхування. Однак, якщо Договір страхування буде укладено, всі відомості щодо 
предмету Договору страхування, які були наведені в заяві на страхування, мають суттєве 
значення для оцінки ступеню ризику та формують основні дані укладеного договору. 
Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих ним даних. Підписана 
Страхувальником заява має юридичну силу незалежно від того, ким була підписана або 
якими технічними засобами вона заповнена та у разі укладання договору страхування є 
невід’ємною його частиною. 

9.3. При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний сповістити 
Страховика про усі відомі йому обставини, що мають суттєве значення для визначення 
ступеню страхового ризику щодо предмету договору, а також письмово дати відповіді на 
усі поставлені йому Страховиком запитання з метою визначення ступеню ризику у 
відношенні предмету договору, що страхується. Якщо після укладання Договору 
страхування буде встановлено, що Страхувальник повідомив свідомо невірні відомості, 
Страховик має право  відмовити у виплаті страхового відшкодування. 

9.4. На підставі даних, отриманих від Страхувальника, Страховик приймає рішення 
про укладання Договору страхування або відмовляє в його укладанні. Договір страхування 
укладається шляхом його підписання Сторонами. 

9.5. Зміна умов Договору страхування в період його дії здійснюється за згодою 
Сторін шляхом укладання додаткової угоди до Договору страхування. 

9.6. Додаткова угода набирає чинності з дати його підписання Сторонами, якщо 
інше не передбачено його умовами. 

9.7. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору і укладається в кількості 
примірників Договору. 

 
10. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

10.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою  
Сторін, а також у разі: 
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10.1.1. Закінчення строку дії Договору страхування. 
10.1.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному 

обсязі. 
10.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором  

страхування строки. 
10.1.4. 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». 

10.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України. 
10.1.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування  

недійсним. 
10.1.7. У інших випадках, передбачених законодавством України. 
10.2. Дію Договору страхування також може бути припинено за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 
10.3. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сторона 

зобов’язана повідомити іншу не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати 
припинення Договору страхування, якщо інше ним не передбачено. 

10.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою 
Страхувальника Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що 
залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення 
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних  виплат страхового 
відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. 

10.5. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов 
Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачений ним страховий 
платіж повністю. 

10.6. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою 
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. 

10.7. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов 
Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, 
що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення 
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу та виплат  страхового 
відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. 

10.8. У випадку дострокового припинення дії Договору страхування повернення 
страхового платежу не може бути здійснено в іншій формі, ніж та, в якій був сплачений 
платіж (безготівковий або готівковий розрахунок). 

11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
11.1. Права та обов’язки Страхувальника за Договором страхування не можуть бути 

передані будь-кому без письмової на те згоди Страховика. 
11.2. Страхувальник має право: 
11.2.1. На відшкодування збитків, завданих страховим випадком, при умові надання 

Страховику всіх необхідних документів для визначення причин страхового випадку і 
розміру страхового відшкодування. 

11.2.2. На зміну умов Договору страхування відповідно до п.9.5. цих Правил. 
11.2.3. На дострокове припинення дії Договору на умовах Розділу 10 цих Правил. 
11.2.4. Звернутися до Страховика з письмовою заявою про видачу дубліката та 

отримати дублікат Договору страхування (полісу, свідоцтва), у випадку його втрати. 
11.2.5. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в 

судовому порядку. 
11.3. Страхувальник зобов’язаний: 
11.3.1. При укладанні Договору, надати Страховику усю необхідну достовірну 

інформацію, що характеризує обставини, які є суттєвими для страхування. 
11.3.2. Інформувати Страховика про всі договори страхування, що укладені раніше 

або укладаються з іншими страховиками щодо цього предмета страхування. 
11.3.3. Вчасно сплачувати страховий платіж в розмірі і порядку, що обумовлені в 

Договорі страхування. 
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11.3.4. Письмово сповістити Страховика про зміни ступеня ризику або інших 
істотних обставин протягом 3 календарних днів з моменту їх виникнення. 

11.3.5. Вживати усіх можливих заходів щодо запобігання або зменшення збитків, 
при настанні страхового випадку. 

11.3.6. Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, 
передбачений Договором страхування. 

11.3.7. Надавати представнику Страховика можливість для проведення 
розслідування після настання страхового випадку.  

11.3.8. Дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах зі Страховиком, не 
допускати передачі інформації, що є комерційною таємницею, стороннім особам, якщо 
інше не передбачено законодавством. 

11.4. Страховик має право: 
11.4.1. Перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей, 

вимагати додаткові документи, що мають значення для визначення ступеня ризику, а 
також стан бухгалтерської документації Страхувальника в частині, що стосується  
Договору страхування  у будь-який момент протягом  його дії. 

11.4.2. 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. 

11.4.3. Відстрочити прийняття рішення щодо виплати або відмови у виплаті 
страхового відшкодування у випадках, передбачених цими Правилами. 

11.4.4. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених 
цими Правилами. 

11.4.5. Ініціювати внесення змін та/або припинення дії Договору страхування, 
відповідно до умов цих Правил та Договору страхування. 

11.5. Страховик зобов’язаний: 
11.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами  та Правилами страхування. 
11.5.2. Виконувати прийняті на себе зобов’язання згідно з умовами Договору 

страхування. 
11.5.3. Не розголошувати відомостей про Страхувальника і його майнове 

становище, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 
11.5.4. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного 
страхового відшкодування Страхувальнику. 

11.5.5. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового 
відшкодування у передбачений Договором страхування строк. Страховик несе майнову 
відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати 
Страхувальнику пені у розмірі, передбаченому Договором страхування, але в будь-якому 
випадку не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від 
суми заборгованості за кожний день прострочення. 

11.5.6. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами 
Договору. 

11.5.7. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили 
страховий ризик, переукласти з ним Договір страхування. 

11.6. У Договорі страхування можуть бути передбачені також інші права та 
обов’язки сторін, які не суперечать чинному законодавству України. 

 
12. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

12.1. При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник або 
особа, відповідальність якої застрахована, зобов’язаний (якщо інше не передбачено 
Договором страхування): 

12.1.1. Письмово повідомити Страховика протягом трьох робочих днів із моменту, 
коли Страхувальнику стало відомо про подію. 
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12.1.2. Прийняти всі можливі заходи щодо запобігання або зменшення розміру 
збитків, відшкодування яких у відповідності до цих Правил може бути покладено на 
Страховика.  

12.1.3. Без письмової згоди Страховика не брати зобов’язання й не робити 
пропозицій щодо добровільного відшкодування збитків і не визнавати повністю або 
частково свою відповідальність. 

12.1.4. Надавати Страховику всю доступну інформацію і документацію, яка 
дозволяє проаналізувати причини, хід й наслідки події, характер й розмір нанесеного 
збитку. 

12.2. Якщо Страхувальник не виконав вимоги, вказані в  п. 12.1. Правил, Страховик 
має право відхилити вимоги щодо виплати страхового відшкодування або зменшити суму 
відшкодування. 

12.3. Страхувальник за згодою Страховика має право: 
12.3.1. Самостійно провадити претензійні й судові справи. 
12.3.2. Призначати для провадження претензійних і судових справ сюрвейерів, 

експертів, адвокатів; 
12.3.3. Звертатися до Страховика за консультаціями або передавати справи для 

безпосереднього провадження. 
12.4. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права та 

обов’язки Страхувальника та Страховика при настанні події, що має ознаки страхового 
випадку. 

 
13. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІ 
13.1. Якщо страховий випадок пов’язаний з діяльністю Страхувальника, як 

власника наземного транспорту, Страхувальник повинен надати наступні документи: 
13.1.1. Договір страхування.  
13.1.2. Письмове повідомлення Страхувальника про настання події, що має ознаки 

страхового випадку, за формою, яка встановлена Страховиком.  
13.1.3. Письмову заяву Страхувальника на виплату страхового відшкодування, за 

формою, яка встановлена Страховиком. 
13.1.4. Рішення суду про настання відповідальності Страхувальника у випадку 

розгляду матеріалів у суді. Цей документ може бути замінений за згодою сторін Договору 
підтверджуючими документами, що встановлюють факт настання відповідальності 
Страхувальника та її розмір.  

13.1.5. Довідку органів внутрішніх справ про обставини скоєння дорожньо-
транспортної пригоди. 

13.1.6. Довідку (висновки експертизи, аварійний сертифікат тощо), яка підтверджує 
розмір майнової шкоди у разі її виникнення. 

13.1.7 Довідку медичних закладів про термін тимчасової непрацездатності третьої 
особи або копія свідоцтва про смерть (для загиблих під час дорожньо-транспортної 
пригоди або померлих внаслідок цієї пригоди), документ про правонаступництво та 
документ, що посвідчує особу, для спадкоємців. 

13.1.8. Інші документи, необхідні для підтвердження причин та обставин страхового 
випадку, розміру завданої шкоди і законності висунутих вимог.  

13.2. Якщо страховий випадок пов’язаний з діяльністю Страхувальника, як 
автоперевізника та експедитора, Страхувальник повинен надати наступні документи: 

13.2.1. Договір страхування.  
13.2.2. Письмове повідомлення Страхувальника про настання події, що має ознаки 

страхового випадку, за формою, яка встановлена Страховиком.  
13.2.3. Письмову заяву Страхувальника на виплату страхового відшкодування, за 

формою, яка встановлена Страховиком. 
13.2.4. Претензійний лист сторони за договором перевезення (замовника) 

Страхувальнику. 
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13.2.5. Розрахунок збитку, заявленого Страхувальнику стороною, яка вимагає 
відшкодування. 

13.2.6. Товарно-транспортні накладні з відміткою вантажоодержувача або його 
представника про недостачу чи пошкодження вантажу. 

13.2.7. Інвойси (комерційні рахунки), пакувальні листи, митні декларації. 
13.2.8. Акти огляду вантажу (аварійні сертифікати), акти експертизи, які складені 

незалежними спеціалізованими організаціями згідно чинного законодавства, практики або 
звичаїв країни місця події, або акти огляду вантажу на предмет виявлення недостачі або 
оцінки його пошкодження. 

13.2.9. Пояснювальну записку водія щодо події. 
13.2.10. В тому випадку, коли претензія Страхувальнику заявляється не 

правомочним вантажоодержувачем, а страховою компанією, яка страхувала вантаж - 
документ, який підтверджує перехід до страховика вантажу прав власника вантажу, після 
виплати відшкодування. 

13.2.11. Виправдувальні документи по витратам, які були понесені 
Страхувальником із метою запобігання або зменшення розмірів збитку й захисту своїх 
інтересів у судових чи арбітражних органах. 

13.2.12. Копію листування із заявником претензії. 
13.2.13. Документ, який підтверджує факт оплати претензії Страхувальником. 
13.2.14. Протокол (довідку) Державтоінспекції або дорожньої поліції у випадку 

дорожньо-транспортної пригоди. 
13.2.15. Довідку органів внутрішніх справ або поліції, яка підтверджує факт 

звернення в ці органи перевізника у випадку крадіжки вантажу або інших подій 
кримінального характеру, під час перевезення вантажу, або підтвердження від 
правоохоронних органів про порушення кримінального провадження за фактом крадіжки 
чи іншої події кримінального характеру. 

13.2.16. У тому разі, коли на вимогу Страхувальника витрати повинні бути 
відшкодовані Страховиком агенту або представнику Страхувальника, який фактично 
оплатив претензію - документи, які свідчать про надання Страхувальником повноважень 
агенту (представнику) на врегулювання й оплату збитків Страхувальника. 

13.2.17. Інші документи, необхідні для підтвердження причин та обставин 
страхового випадку, розміру завданої шкоди і законності висунутих вимог.  

13.3. Страховик має право обґрунтовано вимагати надання інших документів, ніж 
передбачені п.п. 13.1., 13.2. Правил, необхідних для підтвердження причин та обставин 
страхового випадку, розміру завданої шкоди і законності висунутих вимог. 

13.4. Документи, зазначені в п.п.13.1, 13.2. цих Правил можуть надаватись 
Страховику у формі оригінальних примірників, нотаріально засвідчених копій, простих 
копій, завірених органом, який видав відповідний документ або у формі простих копій, за 
умови надання Страховику можливості звірення їх з оригінальними примірниками 
документів. Якщо документи надані Страховику не в належній формі, або оформлені із 
порушенням існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, печатка, є виправлення тексту 
тощо), виплата страхового відшкодування не здійснюється до усунення цих недоліків. 

 
14. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. 
СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В 

ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
14.1. Страховик приймає рішення щодо виплати страхового відшкодування або про 

відмову у виплаті на протязі 30  (тридцяти) робочих днів з моменту одержання всіх 
документів і відомостей про обставини настання страхового випадку, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 

14.2. У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування виплата 
здійснюється Страхувальнику (Вигодонабувачу) впродовж 10 (десяти) робочих днів, якщо 
інше не передбачено Договором страхування, з дня прийняття такого рішення. 

14.3. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування 
Страховик впродовж 5 (п’яти) робочих днів, якщо інше не передбачено Договором 
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страхування, з дня прийняття такого рішення повідомляє про це Страхувальника в 
письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови. 

14.4. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування у 
випадку: 

14.4.1. Якщо у Страховика виникли сумніви відносно достовірності наданих 
Страхувальником відомостей та документів. Строк прийняття рішення про визнання 
випадку страховим продовжується на період збирання Страховиком необхідних 
підтверджуючих документів від організацій, підприємств та установ, які володіють 
необхідною інформацією, але цей строк не може перевищувати 90 (дев’яносто) 
календарних днів з дня отримання всіх необхідних документів і відомостей про обставини 
настання страхового випадку. 

14.4.2. Якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини, 
причини та розмір спричинених збитків. В цьому випадку Страховик має право 
призначити розслідування або експертизу, яку виконує незалежний фахівець (експерт), 
який має відповідно до закону України належні повноваження, з метою встановлення 
обставин, причин та розміру збитків. У цьому випадку страховий акт складається 
Страховиком не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після отримання Страховиком остаточних 
результатів такого розслідування або експертизи, але не пізніше, ніж  через 90 (дев’яносто) 
календарних днів з дати звернення Страхувальника з заявою про виплату страхового 
відшкодування.  

14.4.3. Якщо відповідними органами внутрішніх справ розпочато кримінальне 
провадження або судову справу проти Страхувальника або уповноважених ним осіб, та 
ведеться розслідування обставин, що призвели до виникнення збитків, страхове 
відшкодування не виплачується до прийняття судового або досудового рішення, або 
закінчення досудового розслідування, але на строк не більше ніж 6 місяців. 

14.5. У випадку несвоєчасної виплати страхового відшкодування, Страховик 
сплачує Страхувальнику пеню за кожний день прострочення платежу, розмір якої 
визначається умовами Договору страхування. 

14.6. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходить у межах 
фактичної виплати право вимоги, яке Страхувальник має до особи, відповідальної за 
заподіяний збиток.  

14.7. При нанесенні шкоди життю і здоров’ю третьої особи страхова виплата 
здійснюється: 

14.7.1. в разі загибелі або смерті - спадкоємцю третьої особи в розмірі 100% 
страхової суми на третю особу; 

14.7.2. при встановленні третій особі інвалідності наступним чином: 
14.7.2.1. I група – 100% страхової суми; 
14.7.2.2. II група – 70% страхової суми; 
14.7.2.3. III група – 50% страхової суми. 
14.7.3. в разі тимчасової непрацездатності третьої особи - третій особі по 0,3% від 

страхової суми на третю особу за кожен день тимчасової непрацездатності, але не більше 
50% страхової суми. 

14.7.4. Розмір страхового відшкодування за збитки, завдані майну третіх осіб 
визначається на підставі експертизи, виходячи з вартості пошкодженого майна третіх осіб 
перед настанням страхового випадку з урахуванням амортизації, цін на запасні частини і 
розцінок на трудові затрати, діючих на сервісних центрах або станціях технічного 
обслуговування. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати розміру 
страхової суми.  

14.8. Сума страхового відшкодування за один страховий випадок чи декілька 
страхових випадків не може бути більше страхової суми, обумовленої Договором 
страхування. Якщо страхове відшкодування виплачено в розмірі повної страхової суми, дія 
Договору страхування припиняється. 

14.9. Страхувальник зобов’язаний інформувати Страховика щодо всіх виплат, 
одержаних від третіх осіб (в тому числі від осіб, відповідальних за спричинення збитку і 
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від інших страхових організацій) за збитками, які згідно цих Правил або за умовами 
Договору страхування підлягають відшкодуванню Страховиком. 

14.10. Якщо Страхувальник отримав відшкодування збитку від третіх осіб, 
Страховик оплачує лише різницю між сумою, належною до відшкодування за умовами 
страхування, і сумою, одержаною від третіх осіб.  

14.11. Страхувальник чи Вигодонабувач зобов’язаний повернути Страховику 
одержане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо на протязі 
передбачених законодавством України строків позовної давності будуть виявлені 
обставини, які за законом або цими Правилами повністю чи частково позбавляють 
Страхувальника або Вигодонабувача права на одержання страхового відшкодування. 

14.12. Правомочна за договором перевезення особа (замовник) може, у разі 
отримання ним відшкодування за втрачений вантаж, просити у письмовій формі про його 
негайне повернення в тому випадку, якщо вантаж буде знайдено на протязі календарного 
року, наступного після виплати відшкодування. Прийняття до відома такої його вимоги 
повинно бути підтверджено письмово. 

14.13. Протягом 30 календарних днів після одержання інформації про те, що вантаж 
знайдений, правомочна за договором перевезення особа (замовник) може вимагати, щоб 
вантаж був йому виданий після сплати боргових зобов’язань, які витікають із накладної, а 
також повернення одержаного ним відшкодування за мінусом можливих понесених 
витрат, які включені у відшкодовану суму, і з застереженням щодо збереження всіх прав 
на відшкодування за запізнення з доставкою, передбачених у ст.23 Конвенції КДПВ, і, 
якщо є підстави, в ст.26 цієї Конвенції. 

14.14. Якщо умовами Договору страхування не передбачене інше, то у разі, коли 
Страхувальник має діючі договори страхування з іншими страховими компаніями 
відносно майна, застрахованого у Страховика (подвійне страхування), то при настанні 
страхового випадку, страхове відшкодування по збитку розподіляється пропорційно 
співвідношенню страхових сум (лімітів відповідальності), встановлених кожним 
страховиком, а Страховик виплачує відшкодування лише в частині, що припадає на його 
частку. 

14.15. Договором страхування можуть бути передбачені інші умови та строки 
здійснення страхового відшкодування, якщо це не суперечить чинному законодавству 
України. 

 
15. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ 
АБО ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

15.1. Виплата страхового відшкодування не здійснюється, якщо Страхувальник: 
15.1.1. Надав Страховику свідомо недостовірні документи або відомості, які 

впливали на оцінку ризику при укладенні Договору страхування, або на об’єктивність 
встановлення причин і обставин настання страхового випадку. 

15.1.2. Несвоєчасно сповістив Страховика про виникнення збитку, в результаті чого 
стало неможливим визначити причини і розмір збитку. 

15.1.3. Скоїв навмисні дії, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена 
норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ним громадянського або 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. 

15.1.4. Одержав відшкодування в розмірі належної йому суми страхового 
відшкодування від особи (осіб) або від імені особи (осіб), відповідальної (відповідальних) 
у заподіянні матеріального збитку. 

15.1.5. Не вжив законних, офіційних та/або погоджених зі Страховиком у Договорі 
страхування заходів, спрямованих на запобігання виникненню збитку і зниження ступеня 
ризику. 
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15.1.6. Не надав Страховику необхідні документи для здійснення виплати 
страхового відшкодування, передбачені Договором страхування, та/або інформацію про 
страховий випадок. 

15.1.7. Перешкоджав Страховику або його представникам у визначенні обставин 
виникнення, характеру та розміру збитку. 

15.1.8. Вчасно не повідомив Страховика про зміни ступеня ризику. 
15.1.9. Не виконав отриманих рекомендацій Страховика або відмовився внести 

зміни в Договір страхування, ініційовані Страховиком та пов’язані зі зміною ступеня 
застрахованих ризиків, якщо така зміна ступеня ризику вплинула або могла вплинути на 
настання страхового випадку. 

15.1.10. Не виконував або виконував неналежним чином свої обов’язки згідно цих 
Правил і Договору страхування. 

15.1.11. Навмисне ввів Страховика або його представників в оману при визначенні 
причин, обставин або розміру збитку. 

15.1.12. Відмовився від прав вимоги до винних осіб або здійснення цих прав 
виявилося неможливим з його провини. 

15.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для 
відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить законодавству 
України. 

 
16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

16.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору страхування 
Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором страхування та законодавством 
України. 

16.2. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування Страховик сплачує 
Страхувальнику пеню у розмірі, передбаченому Договором страхування, але в будь-якому 
випадку не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від 
суми заборгованості за кожний день прострочення. 

16.3. Всі спори та розбіжності, які виникають з Договору страхування  вирішуються 
шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в порядку, передбаченому законодавством 
України. 

17. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
17.1. Цими Правилами регламентовано основні положення, відповідно до яких 

може укладатися Договір страхування. Однак, за домовленістю між Страхувальником і 
Страховиком до Договору страхування можуть бути внесені застереження, доповнення та 
зміни, виходячи з конкретних умов страхування, що не суперечать чинному законодавству 
України.  
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ДОДАТОК №1   
до Правил добровільного страхування 
цивільної відповідальності 
 власників наземного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 
(нова редакція) 
від  «___» _______ 2016 року 

 
Страхові тарифи  

 
1. Розмір страхового тарифу при страхуванні цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту залежить від кольору автомобіля, стажу водія, віку водія і його 
основного фаху. 

2. При страхуванні цивільної відповідальності власників наземного транспорту, 
застосовуються тарифи, наведені в таблиці 3, а також корегувальний коефіцієнт К1 
(таблиця 1), що залежить від віку водія і К2 (таблиця 2), що залежить від кольору машини. 
Коефіцієнти множаться на приведені тарифи. При страхуванні легкового автомобіля з 
причепом застосовується коефіцієнт, рівний 1,1. 

 
Тцв = Тб*К1*К2*К(причіп) 

 
Таблиця 1 

Корегувальний 
коефіцієнт К1, що 

залежить від віку водія 

Таблиця 2 
Корегувальний коефіцієнт К2, що залежить від кольору 

автомобіля 

Вік водія, років К1 Колір автомобіля К2 

До 23 1,4 
Жовтий, оранжевий, червоний та близькі до 
них відтінки 

0,9 

Від 23 до 25 1,3 
Чорний, коричневий, сірий та інші темні 
кольори 

1,1 

Від 25 до 60 1,0 

Інші кольори (білий, зелений, синій і т.д..) 1,0 
Від 60 до 65 1,2 
Від 65 до 70 1,3 
Понад 70 1,5 

 
Таблиця 3. Базові річні страхові тарифи 

Стаж водія Страховий тариф, % від 
страхової суми 

Легкові автомобілі: до 1 року 1,8 
Легкові автомобілі: від 1 року до 5 років 1,4 
Легкові автомобілі: від 5 років до 10 років 1,0 
Легкові автомобілі: понад 10 років 0,8 
Вантажні автомобілі, автобуси: до 1 року 2,0 
Вантажні автомобілі, автобуси: від 1 року до 5 років 1,6 
Вантажні автомобілі, автобуси: від 5 років до 10 років 1,2 
Вантажні автомобілі, автобуси: понад 10 років 0,8 

 
3. При розрахунку тарифів для категорії «будь-який водій» застосовуються 

максимальні тарифи. 

 
4. Власна участь Страхувальника у відшкодуванні збитку (безумовна франшиза), 

врахована у зазначених тарифах складає: 
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� 1% від страхової суми для транспортного засобу з об’ємом двигуна менше 1800 
см

3. 
� 2% від страхової суми для транспортного засобу з об’ємом двигуна більше 1800 

см
3. 

 
5. При страхуванні цивільної відповідальності автоперевізників і експедиторів, 

базовий річний тариф може бути встановлено в залежності від: 
5.1. кількості транспортних засобів (тягачів), що використовуються 

Страхувальником при перевезеннях. 
5.2. об’єму транспортних операцій Страхувальника. 
 
5.3. При встановленні тарифу в залежності від кількості транспортних засобів 

(тягачів) застосовуються наступні річні страхові тарифи на 1 тягач: 
 

Таблиця 4.1. Базові річні страхові тарифи  
при страхуванні цивільної відповідальності  

автоперевізників та експедиторів 

Загальна 
франшиза, екв. 
доларів США 

Спеціальна 
франшиза, екв. 
доларів США 

Кількість 
транспортних 

засобів 

Тариф, % від страхової суми/ 
ліміту відповідальності 

п.п. 4.3.1. – 4.3.4. Правил 

3 000,00 5 000,00 

1-5 0,176 

6-10 0,141 

11-20 0,123 

більше 20 0,106 

2 000,00 3 000,00 

1-5 0,211 

6-10 0,172 

11-20 0,145 

більше 20 0,128 

1 000,00 2 000,00 

1-5 0,229 

6-10 0,185 

11-20 0,158 

більше 20 0,134 
 

5.4. При встановленні тарифу в залежності від об’єму транспортних операцій 
Страхувальника застосовуються наступні річні страхові тарифи: 

 
Таблиця 4.2. Базові річні страхові тарифи  

при страхуванні цивільної відповідальності  
автоперевізників та експедиторів 

(у % від страхової суми / ліміту відповідальності) 

Валовий річний збір фрахту Страхувальника, екв. доларів США 
Базовий тариф,  

% від збору фрахту 
до 100 000 4,0 

від 100 000 до 300 000 3,5 

від 300 000 до 500 000 3,0 

від 500 000 до 1 000 000 2,5 

від 1 000 000 до 3 000 000 2,0 

понад 3 000 000 1,5 
 

5.5. Поправочні коефіцієнти до тарифу для вантажів, що вимагають спеціального 
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температурного та світлового режиму 
 

Таблиця 4.3. Поправочні коефіцієнти для вантажів,  
що вимагають спеціального температурного та світлового режиму 

Частка вантажів, що вимагають спеціального температурного та 
світлового режиму в загальному об’ємі перевезень Страхувальника 

Поправочний 
коефіцієнт 

від 5 % до 25 % 1,05 

від 25 % до 50 % 1,1 

від 50 % до 75 % 1,15 

від 75 % до 100 % 1,25 
 
5.6. Усі вищезазначені тарифи застосовуються при укладанні Договору страхування 

на умовах «від усіх ризиків», зазначених у п.4.3. Правил. У випадку страхування на 
окремих умовах, відповідні тарифи складають наступну частку у структурі загального 
тарифу: 

Умова страхування 
Частка у загальному 

тарифі 
Відповідальність за вантаж (п. 4.3.1.) 0,50 
Відповідальність за помилки і упущення (п.4.3.2.) 0,15 
Відповідальність перед третіми особами (п.4.3.3.) 0,25 
Штрафи і мита (п.4.3.4.) 0,10 

 
6. Базові страхові тарифи застосовуються при укладенні Договору страхування 

терміном на один рік. При страхуванні на термін менш одного року страхова премія в 
відсотках від премії, розрахованої на рік складає:  

Строк 
страхування, 

місяців 

15 
днів 

1 
міс. 

2 
міс. 

3 
міс. 

4 
міс. 

5 
міс. 

6 
міс. 

7 
міс. 

8 
міс. 

9 
міс. 

10 
міс. 

11 
міс. 

% від річного 
тарифу 

10 13 23 35 46 55 65 74 82 89 93 97 

 
7. Кінцевий розмір страхового тарифу в залежності від виробничого призначення, 

вантажопідйомності, умов експлуатації, технічних характеристик, маршрутів перевезень, 
статистичних даних про аварійність, конкретних умов Договору страхування (вид та 
розмір встановленої франшизи, розширення або ж обмеження умов відповідальності 
Страховика, встановлення лімітів та с/або сублімітів відповідальності по ризику та/або 
випадку) та з урахуванням інших об’єктивних чинників, які суттєво впливають на ступінь 
страхового ризику, розраховується за допомогою підвищувальних (від 1,0 до 5,0) та 
понижуючих (від 1,0 до 0,2) корегувальних коефіцієнтів шляхом множення корегувального 
коефіцієнту на базовий страховий тариф. 

 
8. Норматив витрат на ведення справи у вищенаведених тарифах складає 40%. 

 
 
 

Актуарій                    Поплавський О.О. 
 

Диплом №14 від 17 вересня 1999 року 
(зг. п.3. Розпорядження Держфінпослуг № 3519 від 08.02.2005р.) 
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