1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до чинного законодавства України і на підставі цих Правил
добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (далі – Правила) Товариство
з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» (далі - Страховик)
укладає договори добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (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 вантажу, багажу (вантажобагажу), зазначеного в договорі
страхування, або інша особа, яка має майновий інтерес, що не суперечить чинному
законодавству України, щодо володіння, користування, розпорядження цим вантажем,
багажем (вантажобагажем), який перевозиться будь-якими видами (повне господарське
відання, оперативне управління, на праві оренди 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:
Аварія із засобом перевезення – дорожньо-транспортна пригода із автомобільним
транспортним засобом, падіння повітряного судна (в тому числі невдале приземлення,
включаючи вимушене), перекидання чи схід з рейок залізничного транспортного засобу, а
також зіткнення морського, річкового чи повітряного судна, залізничного транспортного
засобу із іншими перевізними засобами, будь-якими нерухомими предметами чи
предметами, що рухаються, включаючи лід.
Багаж – речі, предмети, що пасажир бере з собою або здає для перевезення в
порядку, встановленому відповідними транспортними підприємствами.
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Вантаж – товар чи майно, що перевозиться з одного місця на інше будь-яким видом
транспорту.
Диспаша – документ, що встановлює факт загальної аварії, містить розрахунок і
розподіл збитків по ній між учасниками морського перевезення пропорційно вартості їх
майна.
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.
Додаткова страхова вартість – це вартість здійснення перевезення, упакування,
митного оформлення, очікуваний прибуток від реалізації.
Загальна аварія - це збитки, що розподіляються між учасниками морського
перевезення згідно з диспашею та отримані внаслідок вчинених навмисно і розумно
надзвичайних витрат чи пожертвувань з метою рятування морського судна, фрахту або
вантажу (багажу), що перевозиться на морському судні від загальної для них небезпеки.
Засоби перевезення – транспортні засоби, що використовуються для перевезення
вантажів (багажу), включаючи контейнери та інше транспортне обладнання. Можуть бути
автомобільні транспортні засоби, залізничні транспортні засоби, повітряні судна, морські та
річкові судна.
Зникнення засобу перевезення безвісті – тривала безвісна відсутність засобу
перевезення, яку прийнято вважати за його дійсну повну втрату.
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
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.
Контейнер – будь-яке устаткування, що відноситься до всіх видів транспорту і що
служить для уніфікації (об'єднання) вантажів, наприклад: всі типи контейнерів та/або вагонів
платформ міжнародного і інших стандартів, причепи, обмінна тара тощо.
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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.
Ліхтер – несамохідне морське судно для перевезення вантажів, а також для
безпричальних вантажних операцій при завантажуванні чи розвантажуванні на рейді
морських суден з глибокою осадкою, які не можуть увійти в порт.
Обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику умови складування і зберігання вантажу (багажу), що підлягає страхуванню; маршрут і
умови перевезення, вид засобу перевезення, упаковки; значна затримка у відправленні
вантажу (багажу); проміжне складування, тимчасове збереження в пункті відправлення,
призначення; перевезення вантажів на палубі морського (річкового) засобу перевезення;
факти настання збитків Страхувальника, причиною яких були події, аналогічні ризикам, що
приймаються на страхування за останні 3 (три) роки; наявність інших діючих договорів
страхування щодо предмету страхування за договором страхування; інші обставини,
передбачені договором страхування та/або заявою на страхування.
Предмети,

особливо

підвладні

поломці

та

бою

–

абразивні

вироби,

азбестоцементні плити; кераміка декоративна і художня, включаючи плитку облицювальну,
дерев'яні меблі; мармур, граніт і вироби з них; вироби і тара скляні, глиняні, фарфорові,
фаянсові, емальовані, фарфор художній; скло будь-якого виду і вироби з нього,
електролампи; електроди; вогнетрив, цегла будь-якого виду, черепиця, залізобетонні вироби
та вироби із бетону, інша скляна та керамічна продукція промисловості будівельних
матеріалів, санітарно-технічні прилади; жорна, точильні та літографічні камені, графітові
тиглі; телевізори, програвачі, магнітофони, відеомагнітофони й інша побутова радіо, відео та
аудіо апаратура; комп'ютери та комплектуючі до них, включаючи будь-які периферійні
прилади, інша оргтехніка; точна вимірювальна та діагностична апаратура, тощо.
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 платіж - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести
Страховику згідно з договором страхування, та обчислюється як добуток страхової суми та
страхового тарифу.
Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
Треті особи – будь-які особи, крім Страховика, Страхувальника, Вигодонабувача,
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якщо інше не передбачено договором страхування.
Упаковка – оболонка, включаючи контейнери, яка запобігає зовнішнім впливам на
вантаж під час перевезень та перевантажень.
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.
Фрахт – плата за перевезення вантажу.
Фрахтувальник – сторона договору фрахтування, яка передає вантаж (багаж) для
перевезення.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і
пов'язані

з

володінням,

користуванням

і

розпорядженням

вантажем

та

багажем

(вантажобагажем), який перевозиться будь-якими видами транспорту (далі – застрахований
вантажобагаж).
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
(загибеллю) або втратою застрахованого вантажу та багажу (вантажобагажу) чи його
частини під час перевезення будь-якими видами транспорту та, якщо це передбачено
договором страхування, під час його проміжного складського зберігання.
2.3. Застрахованим може бути як увесь багаж, вантаж, вантажобагаж, так і його
частина.
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3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка
має ознаки ймовірності та випадковості настання.
3.2. Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування або
законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити
виплату страхового відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу).
Подія, зазначена в пункті 3.3. цих Правил вважається страховим випадком, якщо
вона сталася протягом дії страхового захисту та є прямий, причинний зв'язок між настанням
цієї

події

і

знищенням

(загибеллю),

пошкодженням

чи

втратою

застрахованого

вантажобагажу.
3.3. Договір страхування може бути укладений на підставі однієї з умов:
3.3.1. «З відповідальністю за всі ризики» (далі – Покриття «А»). За договором
страхування, укладеним на підставі цієї умови, відшкодовуються збитки отримані від
пошкодження, знищення (загибелі) або втрати всього або частини застрахованого
вантажобагажу що настали з будь-якої причини, за винятком випадків, зазначених у розділі 4
цих Правил.
3.3.2. «З відповідальністю за часткову аварію» (далі – Покриття «В»). За
договором страхування, укладеному на підставі цієї умови, відшкодовуються збитки,
отримані від пошкодження, знищення (загибелі), втрати чи псування всього або частини
застрахованого вантажобагажу, що настали внаслідок:
3.3.2.1. Пожежі, вибуху.
3.3.2.2. Зникнення безвісті засобу перевезення.
3.3.2.3. Провалу мостів, руйнування будівель складу.
3.3.2.4. Перекидання судна, посадки на милину, викидання на берег, затоплення
судна, падіння повітряного судна, їх частин чи вантажів з нього на засіб перевезення
3.3.2.5. Аварії із засобом перевезення.
3.3.2.6. Змиву застрахованого вантажобагажу хвилею.
3.3.2.7. Землетрусу, виверження вулкану, удару блискавки, бурі, вихору або інших
стихійних лих.
3.3.2.8. Потрапляння морської, озерної чи річної води в середину судна, ліхтера чи
баржі, інших транспортних засобів, трюму, контейнеру, вагону або в місце зберігання.
3.3.2.9. Падіння під час завантаження, розвантаження, укладці, а також під час
заправлення засобу перевезення паливом.
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3.3.3. «Без відповідальності за пошкодження, крім випадків аварії» (далі –
Покриття

«С»).

За

договором страхування,

укладеному на підставі

цієї

умови,

відшкодовуються збитки, отримані від втрати, знищення (загибелі) чи псування всього або
частини застрахованого вантажобагажу, що настали внаслідок:
3.3.3.1. Пожежі, вибуху.
3.3.3.2. Зникнення безвісті засобу перевезення.
3.3.3.3. Провалу мостів, руйнування будівель складу.
3.3.3.4. Потрапляння морської, озерної чи річної води в середину судна, ліхтера чи
баржі, інших транспортних засобів, трюму, контейнеру, вагону або в місце зберігання.
3.3.3.5. Аварії із засобом перевезення.
3.3.3.6. Зіткнення чи контакту перевізного засобу з будь-яким зовнішнім об’єктом,
включаючи воду, або падіння на перевізний засіб будь-якого предмета (об’єкта).
3.3.3.7. Розвантаження, вивантаження застрахованого вантажобагажу в порту або
пункті вимушеного заходу внаслідок аварії.
3.3.3.8. Пожертвування застрахованим вантажобагажем у випадку загальної аварії.
3.3.3.9. Викидання застрахованого вантажобагажу за борт.
3.3.3.10. Загальної аварії.
3.3.3.11. Землетрусу, виверження вулкану, удару блискавки, бурі, вихору або інших
стихійних лих.
3.3.4. «З відповідальністю за окремими ризиками» (далі – Додаткове покриття).
За договором страхування, укладеному на підставі цієї умови, відшкодовуються збитки
отримані від пошкодження, знищення (загибелі), втрати чи псування застрахованого
вантажобагажу, що настали внаслідок настання будь-якої із подій, що передбачена
договором страхування.
Такими страховими ризиками можуть бути:
3.3.4.1. Протиправні дії третіх осіб – дії третіх осіб у вигляді умисних чи
необережних дій, включаючи підпал; викрадення, незаконне заволодіння застрахованим
вантажобагажем шляхом крадіжки, грабежу, розбою.
3.3.4.2. Вогонь - вибух чи пожежа, включаючи задимлення, виділення сажі чи
корозійного газу, крім їх виникнення внаслідок протиправних дій третіх осіб; удар
блискавки, що призвів до пожежі чи вибуху.
3.3.4.3. Стихійні лиха – землетрус; осідання ґрунту, зсув; обвал, каменепад; сель,
лавина; град, злива, снігопад, тиск снігу, снігова лавина, буря, шторм, ураган, смерч, цунамі,
паводок, повінь, підтоплення, вулкан та інші стихійна лиха, передбачені договором
страхування.
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3.3.4.4. Затоплення - вплив речовин з водопровідних, каналізаційних, опалювальних
систем, систем кондиціювання, пожежогасіння, в т.ч. внаслідок їх хибного вмикання; вплив
рідин з сусідніх приміщень.
3.3.4.5. Падіння - падіння при завантажуванні, розвантажуванні, перевантажуванні,
складуванні, укладанні застрахованого вантажобагажу або під час заправлення засобу
перевезення паливом.
3.3.4.6. Потрапляння морської, озерної чи річної води в середину судна, ліхтера чи
баржі, інших транспортних засобів, трюму, контейнеру, вагону або в місце зберігання.
3.3.4.7.

Поломка

рефрижераторних

машин/холодильних

установок

(для

застрахованих вантажобагажів, що швидко псуються).
3.3.4.8. Поломка і бій предметів, особливо підвладних поломці і бою, з будь-якої
причини, за винятком випадків, зазначених у розділі 4 цих Правил.
3.3.4.9. Аварія із засобом перевезення.
3.3.4.10. Загальна аварія.
3.3.4.11. Пошкодження шкіряної сировини, шкір та виробів з них, пряностей, цукру,
кави, чаю, тютюну та виробів з нього, інших предметів (об’єктів) передбачених договором
страхування, пліснявою, зігріванням і запотіванням.
3.3.4.12. Розрив паперових (багатошарових), поліетиленових, джгутових та інших
мішків (для вантажу, що перевозиться в мішках).
3.3.4.13. Витікання рідких вантажів, включаючи ризик зламу тари.
3.3.4.14. Пошкодження бавовни - волокна на суші.
3.3.4.15. Випадання вантажу зі стропів.
3.3.4.16. Перевантаження при перевезеннях.
3.3.4.17. Інші події, передбачені договором страхування.
3.4. В договорі страхування, укладеному на підставі однієї з умов, зазначеної в
пункті 3.3. цих Правил, за взаємною згодою Сторін, може бути передбачено виключення
окремих ризиків.
3.5. Крім страхових ризиків, зазначених в пункті 3.3. цих Правил, до договору
страхування, за взаємною згодою Сторін, передбаченням додаткових умов і за умови оплати
Страхувальником додаткової страхової премії, можуть бути додатково включені окремі
випадки, що перелічені в пунктах 4.1.1. – 4.1.3. цих Правил.
3.6. Вичерпний перелік страхових ризиків, на випадок настання яких проводиться
страхування, визначається договором страхування.
3.7. Договором страхування може бути передбачений мінімальний об’єм, сила чи
інші показник для визнання стихійного явища страховим ризиком.
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3.8. 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.
3.9. Договір страхування може передбачати дію страхового захисту протягом всіх
або окремих періодів, а саме:
3.9.1. Протягом завантаження – з моменту початку руху застрахованого
вантажобагажу зі складу чи місця складування для погрузки (завантаження) до моменту
закріплення застрахованого вантажобагажу на засобу перевізення.
3.9.2. Протягом зберігання на засобі перевезення – з моменту закріплення
застрахованого вантажобагажу на засобу перевізення до моменту початку руху засобу
перевезення.
3.9.3. Протягом транспортування – з моменту початку руху засобу перевезення до
моменту прибуття засобу перевезення з застрахованим вантажобагажем до місця
призначення.
3.9.4. Протягом перевантаження – з моменту прибуття засобу перевезення з
застрахованим вантажобагажем до пункту перевантаження до моменту розміщення
застрахованого вантажобагажу на проміжному складі чи місці складування і з моменту
початку руху застрахованого вантажобагажу з проміжного складу (місці складування) для
завантаження до моменту закріплення застрахованого вантажобагажу на засобу перевізення.
3.9.5. Протягом проміжного зберігання – з моменту розміщення застрахованого
вантажобагажу на проміжному складі чи місці складування до моменту початку руху
застрахованого вантажобагажу з проміжного складу для завантаження.
3.9.6. Протягом зберігання на засобі перевезення після закінчення транспортування
– з моменту прибуття засобу перевезення зі застрахованим вантажобагажу до місця
призначення до моменту зняття закріплення застрахованого вантажобагажу на засобі
перевезення.
3.9.7. Протягом розвантаження – з моменту зняття закріплення застрахованого
вантажобагажу на засобі перевезення до моменту розміщення застрахованого вантажобагажу
на кінцевому складі чи місці складування в пункті призначення.
3.9.8. Протягом зберігання на кінцевому пункті призначення – з моменту
розміщення застрахованого вантажобагажу на кінцевому складі чи місці складування в
пункті призначення до моменту, передбаченого договором страхування.
3.10. Договором страхування може передбачатися відшкодування додаткових витрат
з переліку:
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3.10.1.

Доцільні

та

необхідні

витрати

щодо

рятування

застрахованого

вантажобагажу.
3.10.2. Збитки та витрати за загальною аварією за часткою вантажу, що встановлені
відповідно до контракту про фрахтування та (або) законом та практикою.
3.10.3. Витрати, пов’язані з отриманням документів, що підтверджують факт
настання страхового випадку або визначають розмір збитків.
3.10.4. Витрати по приведенню до ладу (очищення, прибирання, демонтаж)
застрахованого вантажобагажу та території внаслідок настання страхових випадків.
3.10.5. Інші додаткові витрати, передбачені договором страхування.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

4.1.

Страховими

випадками

не

визнаються

(не

здійснюється

страхове

відшкодування), якщо інше не передбачено договором страхування, 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; терористичних актів та їх наслідків; ядерного
вибуху; дії радіації, іонізуючого випромінювання; бактеріологічного, хімічного або
радіоактивного забруднення.
4.1.2. Захвату, арешту застрахованого вантажобагажу, ув’язнення капітану або
членів екіпажу, затримки застрахованого вантажобагажу із застосуванням сили та їх
наслідків чи будь-якої спроби загрози таких дій.
4.1.3. Розпоряджень військової чи цивільної влади, конфіскації, реквізиції,
примусової націоналізації, накладення арешту, введення надзвичайного чи особливого
положення, державного перевороту.
4.1.4. Застосуванням будь-якої зброї, яка базується на використанні атомного чи
ядерного ділення та/або синтезу i інших подібних реакціях, дією радіації чи радіоактивної
речовини.
4.1.5. Застосуванням бактеріологічної зброї i зброї психотропної дії, а також
непридатністю вантажу для подальшого використання внаслідок зараження будь-якого виду
вірусами i отруйними речовинами.
4.1.6. Навмисних дій чи грубої необережності Страхувальника, Вигодонабувача або
їх представників.
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4.1.7. Звичайної для даного застрахованого вантажобагажу природної втрати (витік
або просочування, природна зміна ваги чи обсягу, й інших властивих застрахованому
вантажобагажу якостей), а також звичайна потертість застрахованого вантажобагажу і
результат тертя із стінками чи стійками засобу перевезення чи іншими предметами; впливу
звичайних коливань температури, трюмного повітря, особливих властивостей чи природних
якостей вантажу, їх корозії, гниття, бродіння, набуття запахів, подряпин, рубцювання,
відколювання фарби, лакового покриття, емалі чи наявності у вантажі на момент початку
періоду страхування дефектів чи недоліків.
4.1.8. Незабезпечення достатньої або відповідної умовам транспортування упаковки,
невірної підготовки застрахованого вантажобагажу.
4.1.9 Дефектів застрахованого вантажобагажу, що були до початку перевезення і
виявлені після прибуття застрахованого вантажобагажу на кінцевий пункт призначення.
4.1.10. Затримки прибуття застрахованого вантажобагажу, навіть якщо подія,
внаслідок якої відбулася затримка, покривається страхуванням (за винятком витрат,
пов’язаних із загальною аварією).
4.1.11.

Неплатоспроможність

або

невиконання

зобов’язань

власниками,

керівниками, фрахтувальниками чи операторами судна.
4.1.12. Неморехідність судна (баржі, ліхтера), непридатність засобу перевезення,
контейнеру або підіймача для безпечного транспортування застрахованого вантажобагажу, у
випадку, якщо Страхувальнику (Вигодонабувачу) або його представнику було про це відомо.
4.1.13. Порушення гарантії морехідності судна та гарантії придатності засобу
перевезення для доставки застрахованого вантажобагажу до місця призначення, якщо
Страхувальник (Вигодонабувач) або його представник винний у виникненні обставин, що
призвели до неморехідності судна чи непридатності засобу перевезення.
4.1.14.

Таємного

зникнення,

нестачі

або

втрати

якості

застрахованого

вантажобагажу при цілісності зовнішньої упаковки, пломб, замків.
4.1.15. Пожежі чи вибуху внаслідок навантаження з відома Страхувальника
(Вигодонабувача) або його представника, але без відома Страховика, легкозаймистих,
вибухонебезпечних речовин чи предметів.
4.1.16. Неправильного, несвоєчасного чи неповного оформлення перевізних
документів.
4.1.17. Пошкодження застрахованого вантажобагажу хробаками, гризунами,
комахами чи іншими шкідниками.
4.1.18. Відсутності, недостатності чи вибуття робочої сили, спричиненого страйком,
локаутом, порушенням трудової дисципліни, заколотом або цивільною непокорою.
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4.1.19. Відмови від перевезення застрахованого вантажобагажу або зриву такого
перевезення.
4.1.20. Знецінення застрахованого вантажобагажу внаслідок забруднення чи
псування тари при непошкодженій зовнішній упаковці.
4.1.21. Перебування повітряного судна поза географічними межами, зазначеними в
договорі страхування або порушень авіаційних правил або міжнародних угод в галузі
міжнародного повітряного права.
4.2. Страховик не несе відповідальність (не здійснює страхове відшкодування),
якщо інше не передбачено умовами договору страхування, за:
4.2.1. Випадки, що сталися до моменту укладання договору страхування.
4.2.2. Неотримання прибутку через перерви в виробництві чи додаткові витрати на
відбудову виробництва, інші непрямими збитками Страхувальника (Вигодонабувача), навіть
якщо вони стали наслідком страхового випадку.
4.3. Обмеження страхування. Якщо інше не передбачено договором страхування, на
страхування не приймаються:
4.3.1. Вантаж, що перевозиться засобами перевезення, які знаходяться в технічно
несправному стані i не допущені для прийому i транспортування застрахованого
вантажобагажу.
4.3.2. Транспортування вантажу морськими суднами, якщо їм не дана відповідна
класифікація в визнаному Страховиком класифікаційному реєстрі, та вони не відповідають
вимогам, що пред'являються до технічних характеристик, віку суден тощо.
4.3.3. Доставка застрахованого вантажобагажу на баржах, ліхтерах i інших підвізних
судах, якщо використання таких суден не є звичайним для цієї місцевості.
4.4. Питання про прийняття на страхування того чи іншого вантажу вирішується
Страховиком в односторонньому порядку.
4.5. 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. Договір страхування може бути укладений на одне конкретне перевезення або
на перевезення вантажів протягом певного періоду, зазначеного в договорі страхування
(генеральний договір).
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5.2. 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.
5.2.1. Заповнена заява на страхування не зобов’язує Страховика укладати договір
страхування.
5.3. Страховик має право здійснювати огляд вантажу при укладанні договору
страхування та під час його строку дії. Страхувальник зобов’язаний надати Страховику або
його уповноваженій особі вантаж для огляду.
5.4. 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.
5.5. При укладанні генерального договору страхування, може бути передбачено
повідомлення Страховика про кожне перевезення та оформлення окремих договорів
страхування на окремі перевезення. У випадку невідповідності умов генерального договору
страхування умовам страхування на окреме страхування, пріоритетними є умови договору
страхування на конкретне перевезення, якщо інше не передбачено умовами генерального
договору страхування.
5.6. 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.
5.7. Страхова сума встановлюється за згодою сторін в межах вартості вантажу за
цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено
договором страхування або законом.
5.8. Страховик має право вимагати у Страхувальника документ, що підтверджує
заявлену вартість вантажу або запропонувати визначити вартість вантажу шляхом
проведення незалежної експертної оцінки.
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5.9. За бажанням Страхувальника може бути застрахований вантажобагаж з
урахуванням додаткової страхової вартості та та додаткових витрат Страхувальника,
зазначених в пункті 3.10 цих Правил.
5.10. Страхова сума за договором страхування вантажів, що перевозяться водним
транспортом, покриває збитки Страхувальника внаслідок витрат за загальною аварією та
виконанням рятувальних операцій, а також витрат, понесених ним для уникнення
пошкодження, знищення, втрати або псування застрахованого вантажобагажу.
5.11. Вантаж може бути застраховано:
5.11.1. На повну вартість вантажу.
5.11.2. На частину вартості вантажу, але не менше 10% вартості. При цьому
договором

страхування

може

бути

передбачено

встановлення

пропорціональної

відповідальності, що передбачає визначення розміру збитку в такому відсотку, який страхова
сума становить від повної вартості вантажу
5.12. Договором страхування може бути передбачено, що в межах страхової суми
встановлюється окремі ліміти відповідальності Страховика (за договором в цілому, за
окремим страховим випадком, по першому страховому випадку тощо) за окремими
предметами договору страхування, окремими видами ризиків та за іншими критеріями, а
також можуть бути передбачені ліміти відповідальності Страховика за видами витрат,
визначених пунктом 3.10. цих Правил.
5.13. 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.
5.14. Договором страхування може бути передбачена франшиза (умовна та
безумовна). Розмір та вид франшизи визначається за згодою сторін при укладанні договору
страхування.
5.15. Строк дії договору страхування згідно з цими Правилами визначається за
згодою сторін та вказується в договору страхування. Договір страхування може бути
укладений на одне перевезення, або на перевезення, що здійснюються протягом строку,
зазначеного в договорі страхування.
5.16. Стосовно кожного перевезення договір страхування діє з моменту і протягом
часу, вказаного в договорі страхування, з врахуванням умов, зазначених в пункті 3.9. цих
Правил.
5.17. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
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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.
5.18. Дія договору страхування закінчується о 24 годині 00 хвилин дня, який
зазначений в договорі страхування як дата закінчення дії договору страхування.
5.19. Якщо в силу обставин, що не залежать від Страхувальника (Вигодонабувача)
або його представника, перевезення не завершилося до закінчення строку дії договору
страхування, Страхувальник має право звернутися до Страховика з метою продовження
строку страхування з оплатою додаткового страхового платежу.
5.20. Дія договору страхування розповсюджується на територію країн, у напрямку
та в межах якої проходить маршрут перевезення, заявлений Страхувальником, якщо інше не
передбачено договором страхування.
6. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ ТА ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ
6.1. Базові страхові тарифи на 1 перевезення 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. Страховий платіж визначається в залежності від страхової суми, страхового
тарифу, строку дії договору страхування та з урахуванням умов, передбачених договором
страхування.
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.
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
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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:
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.
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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. При перевезенні небезпечних вантажів або вантажів, що мають небезпечні
властивості чи компоненти, повідомити про це Страховика.
7.2.8. Дотримуватися всіх вимог, встановлених відповідними нормативними актами,
щодо безпеки та умов перевезення, зберігання чи завантаження вантажів,
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 вантажобагажу, 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.
7.3.7. Брати участь у збереженні і рятуванні застрахованого вантажобагажу, а також
давати інструкції, спрямовані на зменшення розмірів збитків. Такі дії Страховика не
розглядатимуться як визнання випадку страховим.
7.3.8. 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, або якщо збитки по
страховому випадку відшкодовані іншими особами.
7.4. Страховик зобов’язаний:
7.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування.
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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 вантажобагажу, 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.
8. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
8.1. При настанні страхового випадку Страхувальник (Вигодонабувач) або його
представник зобов'язаний:
8.1.1. Негайно прийняти всі можливі заходи з метою запобігання або зменшення
подальшого збитку, діяти так, ніби вантаж не застрахований.
8.1.2. Протягом строку, передбаченого договором страхування, викликати на місце
виникнення страхового випадку відповідні компетентні органи.
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.
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8.1.3. 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.
8.1.4. Протягом строку, передбаченого договором страхування, надати Страховику
письмове повідомлення про настання страхового випадку, за встановленою формою
Страховика.
8.1.5. Приймати заходи щодо збереження слідів страхового випадку, до огляду їх
представниками компетентних органів та/або представником Страховика.
8.1.6. Зберегти до прибуття Страховика чи його уповноваженого представника та
пред'явити пошкоджений, знищений чи зіпсований застрахований вантажобагаж чи його
залишки тому стані, в якому воно було після події. Зміна картини події припустима тільки,
якщо це диктується письмовими вказівками уповноважених органів, розуміннями безпеки,
зменшенням розміру збитків.
8.1.7 Не перешкоджати Страховикові в з’ясуванні причин та обставин настання
страхового випадку та надати йому докладну та достовірну інформацію, що стосується
страхового випадку.
8.1.8. Вжити всіх можливих заходів для встановлення і фіксації у документальному
вигляді реквізитів третіх осіб, які можуть бути визнані винними у заподіянні шкоди
застрахованому вантажобагажу.
8.1.9. 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 згідно розділу 9 цих Правил. Якщо документи ненадані протягом строку
передбаченого договором страхування, Страховик має право відмовити в здійснені страхової
виплати в частині збитків, які не підтверджені цими документами.
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8.3. Якщо існували істотні причини, через які Страхувальник (Вигодонабувач) або
його представник не вчасно виконав вимоги пунктів 8.1.2., 8.1.3, 8.1.4., 8.2. цих Правил, ці дії
виконуються як тільки це стане можливим, з обґрунтуванням причин такої затримки.
Умовами

8.4.

договору

страхування

можуть

бути

передбачені

інші

дії

Страхувальника (Вигодонабувача) або його представника при настанні страхового випадку.
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. Акт сюрвеєрського огляду пошкодженого, знищеного, втраченого чи
зіпсованого застрахованого вантажобагажу; експертну оцінку або накладні, кошторис
(калькуляцію) виконавця ремонтних робіт, рахунок або акт виконаних робіт, калькуляція
збитків, рахунки на ремонт, утилізацію, акт уцінки.
9.1.5. Документи, що підтверджують вартість застрахованого вантажобагажу на
момент укладання договору страхування.
9.1.6. Документи, що підтверджують розмір заподіяних збитків.
Документи, що підтверджують право власності на застрахований вантажобагаж
(рахунки-фактури, специфікації, коносаменти, авіа та залізничні накладні, товарнотранспортні накладні та інші перевізні та товаросупроводжувальні документи, контракти,
договори купівлі-продажу); чартер-партії.
9.1.8.

Документально

підтверджені

витрати

по

рятуванню

застрахованого

вантажобагажу та зменшенню збитків.
9.1.9. Розрахунок витрат та внесків по загальній аварії з підтверджуючими
документами.
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9.1.10. Рішення судових органів, що набрали законної сили та стосуються
страхового випадку (якщо справа розглядається судом).
9.1.11. Письмове пояснення про факт та настання страхового випадку або акт
службового розслідування.
9.1.12. Письмову заяву Вигодонабувача (Страхувальника) про виплату страхового
відшкодування за формою Страховика.
9.1.13. 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
реквізитів; для фізичних осіб-підприємців – свідоцтво платника податків, платіжний
документ про сплату податків.
9.1.14. 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, знищеного, втраченого застрахованого вантажобагажу, умов страхування та
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наданих Страхувальником документів, що підтверджують настання страхового випадку та
розмір збитків.
10.3. 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.
10.4. Якщо інше не передбачено договором страхування, розмір збитків
визначається:
10.4.1. При знищенні, загибелі, втраті всього застрахованого вантажобагажу - у
розмірі вартості застрахованого вантажобагажу за вирахуванням вартості його залишків.
10.4.2. При знищенні, загибелі, втраті частини застрахованого вантажобагажу - у
розмірі вартості знищенного, загиблого, втраченого застрахованого вантажобагажу, але не
більше, ніж частка страхової суми, яка дорівнює відношенню вартості знищенного,
загиблого, втраченого застрахованого вантажобагажу до вартості всього застрахованого
вантажобагажу.
10.4.3. При пошкодженні застрахованого вантажобагажу чи його частині – у розмірі
витрат на відновлення або різниці між вартістю застрахованого вантажобагажу та вартістю
непошкодженого і пошкодженого застрахованого вантажобагажу.
10.4.3.1. Вартість пошкодженого застрахованого вантажобагажу, відповідно до
договору страхування, може визначатися як ціна, за яку пошкоджений вантаж може бути
проданий в місці призначення, ціна відкритого чи публічного аукціону або за допомогою
експертної оцінки.
10.4.4. У разі загальної аварії – пропорційно частці Страхувальника згідно розподілу
загальної аварії між учасниками перевезення відповідно з обґрунтованими розрахунками та
документами (диспаша), якщо інше не передбачено договором страхування.
10.5.

Якщо

інше

не

передбачено

договором

страхування,

Страхувальник

(Вигодонабувач) може заявити Страховику про відмову від своїх прав на застрахований
вантажобагаж та отримати повну страхову суму у випадках:
10.5.1. Зникнення вантажу безвісті разом з засобом перевезення.
10.5.2.

Економічної

недоцільності

усунення

пошкоджень

або

доставки

застрахованого вантажобагажу в пункт призначення.
10.5.3. Захоплення вантажобагажу, застрахованого від такого ризику, якщо
захоплення тривало більше строку, передбаченого договором страхування.
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Заява про відмову від своїх прав на застрахований вантажобагаж повинна бути
зроблена Страховику протягом строку, передбаченого договором страхування. Заява не може
бути зроблена Страхувальником (Вигодонабувачем) умовно та не може бути взята назад.
У

випадку якщо

вантажобагаж

буде

після

отримання

страхового

звільнений,

Страховик

може

відшкодування

вимагати,

щоб

захоплений

Страхувальник

(Вигодонабувач), залишив за собою застрахований вантажобагаж та повернув сплачене
страхове відшкодування.
10.6.

Якщо

інше

не

передбачено

договором

страхування,

застрахований

вантажобагаж вважається зниклим безвісті:
10.6.1. При морських перевезеннях - коли про судно не надходило ніяких
відомостей протягом 2 (двох) місяців від часу його запланованого прибуття до порту
призначення.
10.6.2.

При

перевезеннях

наземним

транспортом

-

якщо

застрахований

вантажобагаж не був доставлений протягом 30 (тридцяти) днів по закінченню узгодженого
строку прибуття в пункт призначення, а якщо такий строк не був узгоджений – після 2 (двох)
місяців з дня прийняття застрахованого вантажобагажу до перевезення.
10.6.3. При перевезеннях повітряним транспортом - у випадку

невиявлення

застрахованого вантажобагажу у разі розшуків впродовж 4 (чотирьох) місяців від дня, коли
застрахований вантажобагаж мав бути доставлений до аеропорту призначення.
10.6.4. При використанні трубопровідного транспорту -

у випадку невиявлення

застрахованого вантажобагажу у пункті доставки впродовж 30 (тридцяти) днів від дня
прийому застрахованого вантажобагажу до перевезення.
10.7. Якщо інше не передбачено договором страхування, до відновлювальних витрат
відносяться: витрати на матеріали і запасні частини для відновлення; витрати на оплату
відновлювальних робіт з ремонту (відновлення); витрати по доставці матеріалів для
відновлення й інші витрати, необхідні для відновлення первісного стану пошкодженого
вантажобагажу.
10.8. Якщо інше не передбачено договором страхування, до відновлювальних витрат
не відносяться: додаткові витрати, викликані необхідністю поліпшення застрахованого
об'єкта; витрати, викликані тимчасовим чи допоміжним ремонтом чи відновленням; інші
витрати, здійснені понад необхідні, що не відносяться до відновлювальних робіт, зазначених
в пункті 10.7. цих Правил
10.9. Розмір страхового відшкодування визначається із розміру збитку та з
урахуванням:
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10.9.1. Розміру страхової суми (ліміту відповідальності), визначеної договором
страхування.
10.9.2. Виду та розміру франшизи, обумовленої договором страхування.
10.9.3. Здійснених раніше виплат страхового відшкодування за договором
страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
10.9.4.

Сум,

одержаних

Страхувальником

(Вигодонабувачем)

в

порядку

відшкодування заподіяного збитку від осіб, винних у заподіянні збитків.
10.9.5. Вартості залишків застрахованого вантажобагажу.
10.9.6. Інших умов договору страхування.
10.10. Додаткові витрати Страхувальника, передбачені пунктом 3.10. цих Правил,
відшкодовуються

в

розмірі

фактичних

витрат

та

у

межах

відповідних

лімітів

відповідальності, передбачених договором страхування.
10.11. Конкретний порядок здійснення страхового відшкодування обумовлюється
договором страхування.
10.12. 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.
10.12.1. Рішення про здійснення страхового відшкодування оформлюється
страховим актом.
10.12.2. 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.
10.12.3. 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.
10.13. 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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10.14. Якщо інше не передбачена договором страхування, страхове відшкодування
здійснюється шляхом його перерахування на поточний рахунок або готівкою з каси
Вигодонабувачу.
10.14.1. Розмір частки страхового відшкодування, яку отримує Вигодонабувач, не
може перевищити підтвердженого документально розміру його майнового інтересу щодо
застрахованого вантажобагажу. Частину суми страхового відшкодування, що залишилася
отримує власник застрахованого вантажобагажу.
10.15. Загальний обсяг страхового відшкодування за договором страхування не
може перебільшувати страхової суми, зазначеної в цьому договорі страхування.
10.16. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі, що не
перевищує розміру прямого майнового збитку, навіть якщо в момент настання страхового
випадку, страхова сума перевищувала вартість застрахованого вантажобагажу.
10.17. 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.
10.18. 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.
10.18.1. 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.
10.19. Якщо застрахований вантажобагаж застрахований у кількох страховиків і
загальна страхова сума перевищує вартість вантажобагажу, то страхове відшкодування, що
виплачується усіма страховиками, не може перевищувати вартості вантажобагажу. При
цьому кожний страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за
укладеним ним договором страхування.
10.20. Страховик в межах страхової суми (ліміту відповідальності) відшкодовує
доцільно зроблені витрати, щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку, якщо це передбачено договором страхування.
10.21.

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:
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10.21.1. Здійснити страхове відшкодування без врахування цих несплачених частин
платежу та/чи заборгованості.
10.21.2. Здійснити страхове відшкодування за вирахуванням цих несплачених
частин платежу та/чи заборгованості.
10.21.3. Здійснити страхове відшкодування пропорційно сплаченому страховому
платежу.
10.22. 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.
10.23. 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.
10.24. Страхове відшкодування здійснюється тією валютою, яка передбачена
договором страхування, якщо інше не передбачено законодавством України. Якщо
Страховиком страхове відшкодування повинне бути сплачене у валюті іншій, ніж
передбачено

договором

страхування,

то

необхідна

сума

переводиться

по

курсу

Національного Банку України на момент здійснення страхового відшкодування.
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.
11.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку.
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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. Невиконання або неналежне 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. Порушення вимог до упакування, маркування, зберігання і перевезення
застрахованого вантажобагажу, що призвело до загибелі, пошкодження чи втрати цього
вантажобагажу.
11.1.10. Зміна маршруту перевезення застрахованого вантажобагажу без погодження
із Страховиком
11.1.11. Ненадання протягом строку, передбаченого договором страхування, з
моменту настання випадку Страховику документів, що підтверджують настання страхового
випадку та розмір збитків.
11.1.12. Умисне порушення Страхувальником (Вигодонабувачем) встановлених
правил перевезень, зберігання застрахованого вантажобагажу.
Умисне порушення визнається таким, якщо особа усвідомлювала небезпеку своїх
дій (бездіяльності), передбачала можливість настання страхового випадку і свідомо
допускала його настання чи ставилася до цього байдуже.
11.1.13. Бездіяльність чи груба необережність Страхувальника, особи, на користь
якої укладено договір страхування чи третьої особи, яка згідно законодавства України
володіє, користується чи несе зобов’язання щодо збереження застрахованого вантажобагажу,
що призвели до настання страхового випадку.
11.1.14. Інші випадки, передбачені законом.
11.2. 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.

29

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 8.1.3. 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

законодавством.
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