ПРОГРАМА
ОБОВ'ЯЗКОВОГО ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ ВОДІЇВ
ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ
СТРАХУВАЛЬНИКИ юридичні особи або дієздатні громадяни - суб'єкти підприємницької
діяльності, які є власниками транспортних засобів чи експлуатують їх і
уклали із страховиком договори страхування
ЗАСТРАХОВАНІ
Працівники Страхувальника, які безпосередньо зайняті на
ОСОБИ (ВОДІЇ)
транспортних перевезеннях на час обслуговування поїздки, а саме:
− водії автомобільного, електротранспорту: машиністи і помічники
машиністів поїздів (електровозів, тепловозів, дизель-поїздів);
− машиністи поїздів метрополітену, провідники пасажирських вагонів,
начальники (бригадири) поїздів;
− поїзні електромонтери;
− кондуктори;
− працівники вагонів-ресторанів, водії дрезин та інших одиниць рухомого
складу;
− механіки (начальники) рефрижераторних секцій (поїздів);
− працівники бригад медичної допомоги.
загибель або смерть застрахованої особи внаслідок нещасного випадку на
СТРАХОВІ
транспорті
ВИПАДКИ
одержання застрахованої особою травми внаслідок нещасного випадку на
транспорті при встановленні йому інвалідності
тимчасова втрата застрахованою особою працездатності внаслідок
нещасного випадку на транспорті
СТРАХОВА СУМА
на одну Застраховану особу становить 102 000,00 грн.
(6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату укладання
договору)
а) у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок нещасного
СТРАХОВІ
випадку на транспорті - 100 % страхової суми;
ВИПЛАТИ
б) у разі одержання застрахованою особою травми внаслідок нещасного
випадку на транспорті при встановленні йому інвалідності:
I групи - 90 % страхової суми;
II групи - 75 % страхової суми;
III групи - 50 % страхової суми;
в) у разі тимчасової втрати застрахованим працездатності за кожну добу - 0,2
% страхової суми, але не більше 50 % страхової суми.
ДІЇ ПРИ НАСТАННІ
− протягом 3 (трьох) робочих днів з дати настання події, повідомити
СТРАХОВОГО
Страховика про таку подію та надати список постраждалих застрахованих
ВИПАДКУ
осіб та копії документів, які підтверджують трудові відносини між такими
особами та Страхувальником;
− скласти акт про нещасний випадок, що стався із застрахованою особою,за
формою Н-1 (згідно постанови КМУ від 17 квітня 2019 р. N 337).
Якщо страхові випадки сталися внаслідок неправомірних або навмисних дій
ОСОБЛИВОСТІ
застрахованої особи, вони не вважаються страховими і страхова виплата не
ВІДШКОДУВАННЯ
здійснюється.
Страхова виплата здійснюється застрахованій особі або її протягом 10
календарних днів з дня одержання необхідних документів, які
підтверджують факт настання страхової події та ступінь ушкоджень
застрахованої особи.
1 рік
СТРОК ДІЇ
ДОГОВОРУ
СТРАХОВИЙ
ТАРИФ

Страховий тариф встановлюються в залежності від кількості застрахованих
осіб та складає від 0,064% до 0,18%

