
Умови добровільного страхування від нещасних випадків на транспорті  
(далі –ДНВТ) 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Страхування відбувається на підставі: Правил добровільного страхування від 
нещасних випадків (нова редакція) від 31.03.2020 р., що зареєстровані Розпорядженням 
Нацкомфінпослуг 14.05.2020 р. (Розпорядження № 885), (далі – Правила), Ліцензії АВ № 
299002, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 
08.11.2006 р. 

 
1.2. Договір за цією програмою може бути використано: 

- як самосійний продукт; 
- як Крос-продаж при страхуванні ОСЦПВВНТЗ. При цьому номер договору повинен 

мати наступну форму: НВТ – ХХХ, де ХХХ –  цифрова частина номеру договору 
(полісу) ОСЦПВВНТЗ, до якого укладається поточний договір. 

 
1.3. Страхувальники – є юридичні особи або дієздатні фізичні особи, які є власниками 
транспортних засобів чи експлуатують їх, що приєдналися до цього договору відповідно 
до умов і положень статті 634 Цивільного кодексу України, шляхом підписання Заяви-
Акцепту до цього Договору, і які таким приєднанням укладають Договір, та сплатою 
страхового платежу.  
При Крос-продажах при страхуванні ОСЦПВВНТЗ - Страхувальником є особа, що 
виступає Страхувальником по відповідному договору ОСЦПВВНТЗ. При цьому 
Забезпеченим транспортним засобом (ТЗ) є транспортний засіб, що застраховано по 
відповідному договору ОСЦПВВНТЗ. 
 
1.4. Застраховані особи - водій, який керував транспортним засобом, зазначеним у 
пункті 1.3 Заяви-Акцепту, на момент настання нещасного випадку на законних підставах 
та пасажири цього транспортного засобу 
 
1.5. Місце та строк дії Договору. 
Місце дії Договору - територія України, за виключенням території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополь, а також територій, на яких органи державної влади тимчасово не 
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент настання 
події, що має ознаки страхового випадку, зон військових конфліктів та бойових дій. 
Договір діє протягом обраного строку дії. 
При Крос-продажах договір закінчує свою дію залежно від дати, яка наступить раніше: 
дата закінчення дії Договору ДНВТ або дата закінчення відповідного договору 
ОСЦПВВНТЗ. 
 
1.6. Умови сплати страхового платіжу – одноразово. 
 
1.7. Страхові ризики. Страхові випадки. 
Страховим ризиком є нещасний випадок, пов'язаний з ДТП, що стався із 
Застрахованими особами під час її перебування у ТЗ. 
Страховим випадком є: 

- Смерть Застрахованої особи 
- Стійка втрата загальної працездатності Застрахованою особою із встановленням 

Застрахованій особі інвалідності І, ІІ, ІІІ групи 
- Тілесне ушкодження Застрахованої особи або порушення функцій її організму. 

 
1.8. Виключення із страхових випадків. 
1.8.1. Страховими випадками не визнаються події, що сталися: 

• Поза ТЗ. 
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• В результаті керування Застрахованою особою - водієм ТЗ, на керування яким 
Застрахована особа - водій не мала права, або за відсутності у Застрахованої 
особи-водія посвідчення водія на право керування ТЗ відповідної категорії. 

• Внаслідок свідомого перебування в місцях, заздалегідь відомих як небезпечні для 
життя та здоров’я людини (місця проведення вибухових, будівельно-монтажних 
робіт, військові полігони, стрільбища тощо), якщо це не пов’язано з виробничою 
необхідністю або спробою врятування людського життя. 

1.8.2. До страхових випадків не відносяться та страхова виплата не здійснюється 
Застрахованій особі, якщо нещасний випадок пов'язаний з ДТП стався внаслідок: 

• Експлуатації ТЗ в аварійному або технічно несправному стані. Страховик 
звільняється від здійснення страхової виплати у результаті порушення водієм 
та/або Страхувальником правил експлуатації та (або) ремонту ТЗ, у тому числі 
використання технічно несправного ТЗ, ТЗ, що не пройшов технічного огляду у 
встановленому порядку, а також у результаті порушення правил пожежної безпеки, 
правил перевезення й зберігання вогненебезпечних і вибухонебезпечних речовин і 
предметів, вимог безпеки під час перевезення вантажів (відповідно до ПДР). 

• Використання ТЗ в технічному стані, який не відповідає вимогам пункту 31 ПДР. 
• Керування Застрахованою особою – водієм ТЗ у стані алкогольного, наркотичного, 

токсичного сп'яніння, або під впливом медикаментів, під час вживання яких 
заборонено керування ТЗ. 

• Перевищення числа пасажирів над визначеною у технічному паспорті кількістю 
посадкових місць ТЗ. 

• Використання ТЗ не за призначенням. 
• Використання ТЗ як таксі, в навчальних цілях, участі у спортивних змаганнях, 

тестах на швидкість, у випробуваннях на надійність, передавання ТЗ в оренду або 
прокат. 

• Порушення правил перевезення вантажів. 
• Вибуху, спричиненого перевезенням, зберіганням боєприпасів, вибухових речовин. 

o Порушення водієм ПДР, що призвело до настання страхового випадку, а 
саме:  

o порушення правил переїзду через залізничні переїзди, визначених пунктом 
20 ПДР; 

o перевищення дозволеної швидкості руху., визначених пунктом 12 ПДР; 
o порушення правил обгону ТЗ, визначених пунктом 14.6 ПДР; 
o порушення правил розвороту та руху заднім ходом, визначених пунктами 

10.7, 10.9, 10.10 ПДР, під час руху ТЗ. 



УМОВИ СТРАХУВАННЯ 
 

Загальна агрегатна Страхова сума – 50 000,00 грн. встановлюється на всі посадкові місця забезпеченого транспортного засобу, 
включаючи водія.  
 

Місця реєстрації (проживання) власника транспортного засобу* 
Страховий платіж в 
залежності від типу 

транспортного 
засобу, грн. 

Київ 140-250 
Бориспіль, Боярка, Бровари, Буча, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Обухів 105-180 Дніпро, Львів, Одеса, Харків 
Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг 70-130 
Алчевськ, Бердянськ, Біла Церква, Вінниця, Горлівка, Євпаторія, Житомир, Івано-Франківськ, Кам’янець-
Подільський, Кам’янка (Дніпродзержинськ), Керч, Кропивницький (Кіровоград), Краматорськ, Кременчук, 
Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, 
Севастополь, Сєверодонецьк, Сімферополь, Слов’янськ, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, 
Черкаси, Чернівці, Чернігів 

50-85 

інші населені пункти 35-65 
ТЗ, які зареєстровані в інших країнах 140-250 

* в термінах страхування ОСЦПВВНТЗ 
 
В разі страхування на строк менший ніж 12 місяців, страховий платіж коригується на наступний коефіцієнт: 

Строк 
страхування, 

місяців 

15 
днів 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

коефіцієнт 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80  0,85  0,90 0,95 1,00  
 


