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1. ТЕРМІНОЛОГІЯ 
В цих Правилах добровільного страхування повітряного транспорту. Нова редакція (далі – 

Правила) терміни та визначення вживаються у такому значенні: 
Авіавипадок – подія, пов’язана з використанням повітряного судна, що мала місце з 

моменту, коли будь-яка особа підіймається на борт з наміром здійснити політ, до моменту, коли всі 
особи, що знаходились на борті з метою польоту, залишили повітряне судно та протягом якої: 

а) будь-яка особа отримує тілесне пошкодження із смертельним наслідком, чи без нього або 
серйозні тілесні пошкодження при: 

- знаходженні на даному повітряному судні; 
- безпосереднього дотику до будь-якої частини повітряного судна; 
- безпосереднього впливу струму газів реактивного двигуну; 
б) повітряне судно отримує пошкодження чи відбувається розвал його конструкції, 

внаслідок чого: 
- порушується міцність конструкції, погіршуються технічні чи літальні характеристики 

повітряного судна; 
- вимагається значний ремонт чи заміна пошкодженого елементу; 
в) повітряне судно зникає безвісті чи виявляється у такому місці, де доступ до нього є 

абсолютно неможливим. Повітряне судно вважається пропалим безвісті, якщо припинені офіційні 
пошуки і не встановлене місце перебування уламків. 

Аварійний ремонт повітряного судна (далі – ПС) – позаплановий ремонт, який 
виконується для відновлення придатності ПС для польотів після його пошкодження 

Агрегат – складова частина ПС, яка має встановлений безпосередньо для цієї частини 
міжремонтний ресурс, і на яку оформлений окремий паспорт або формуляр. Двигун ПС вважається 
одним агрегатом. 

Авіаційна подія (АП) – подія, пов’язана з використанням ПС, яка має місце з моменту, 
коли будь-яка особа піднімається на борт з наміром здійснити політ, до моменту, коли всі особи, 
що перебували на борту, покинули ПС, і в ході якої будь-яка особа отримує тілесні ушкодження із 
смертельним наслідком або серйозні тілесні ушкодження, або ПС одержує серйозні пошкодження 
конструкції, або виникла інша загроза безпеці польотів. АП поділяються на катастрофи, аварії, 
серйозні інциденти та інциденти. 

Аеродром – ділянка суші або водної поверхні (включаючи розміщені на ній будь-які 
будинки, споруди та обладнання), призначена повністю або частково для прибуття, відправлення і 
руху повітряних суден. Якщо поняття "аеродром" використовується в положеннях, що стосуються 
планів польотів і порядку сполучення, воно включає також місця. 

Безпека – відсутність неприпустимого ризику, пов’язаного з травмуванням або загибеллю 
людей, заподіянням збитків навколишньому середовищу. 

Безпека польотів – комплексна характеристика ПС та авіаційної діяльності, яка визначає 
здатність виконувати польоти без загрози для життя і здоров’я людей. 

Вартість – еквівалент цінності ПС, виражений у ймовірній сумі грошей: 
Балансова вартість – вартість, за якою ПС відображається в балансі на момент укладання 

Договору або настання страхового випадку. 
Відновна (нова) вартість майна – вартість майна не тільки без відрахування зносу, але і з 

деякою надбавкою за інфляцію. 
Дійсна вартість ПС – вартість, яка визначається за цінами і тарифами, що діють на момент 

укладення Договору або настання страхового випадку. 
Відмова - всяка (в тому числі короткострокова) втрата працездатності агрегатом, вузлом, 

блоком, системою, двигуном, тобто будь-якою функціонально закінченою частиною повітряного 
судна. 

Вигодонабувач – особа (фізична або юридична), яка призначена Страхувальником для 
отримання страхового відшкодування, яка може зазнати збитків в результаті настання страхового 
випадку, та/або на користь якої Страхувальник уклав Договір страхування. 

Вимоги безпеки польотів – вимоги, встановлені законодавчими актами, правилами, 
настановами, інструкціями, нормативно-технічною документацією тощо, виконання яких 
забезпечує здатність виконувати польоти без загрози для життя та здоров’я людей. 
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Експлуатант – особа, організація або підприємство, що експлуатує ПС чи пропонує свої 
послуги в цій галузі. 

Відшкодування шкоди, заподіяної ПС – відшкодування шкоди в натурі (передати річ того 
ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або виконання робіт, необхідних для 
відновлення пошкодженої речі. 

Географічні межі дії Договору – вказані в Договорі страхування межі експлуатації ПС. 
Депресія – подавлений, пригнічений стан людини. 
Дієздатність - здібність агрегату, блоку, системи, функціонально закінченої частини 

повітряного судна зберігати свої параметри протягом заданого часу та при заданих умовах 
експлуатації. 

Договір страхування - письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою 
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову 
виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі Страхувальником, на користь якої 
укладено Договір, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки 
та виконувати інші умови Договору. 

Зникнення повітряного судна безвісти – ситуація, коли повітряне судно, яке виконувало 
плановий політ, не прибуло до пункту призначення і заходи з його розшуку протягом 60 діб не 
дали результатів, або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного терміну. 
Датою зникнення ПС безвісти вважається дата та час останнього сеансу зв’язку з ПС або дата, на 
яку місцезнаходження ПС ще було відомо. 

Знищення ПС – доведення ПС до повної непридатності для використання за його цільовим 
призначенням. Внаслідок знищення ПС перестає існувати або повністю втрачає цінність. 

Знос (знецінення) – втрата ПС своїх споживчих властивостей і вартості в процесі 
експлуатації. 

Інцидент – подія, пов’язана з використанням повітряного судна, що мала місце з моменту, 
коли яка-небудь особа вступила на борт із метою вчинити політ, до моменту, коли всі особи, що 
знаходились на борті з метою польоту, покинули повітряне судно, вона є обумовленим 
відхиленнями від нормального функціонування повітряного судна, екіпажа, служб управління, 
забезпечення польотів, під впливом зовнішнього середовища, що могло вплинути на безпеку 
польоту, але не закінчилося авіаційною пригодою. 

Катастрофа – авіавипадок, що призвів до загибелі або зникненню якої-небудь особи з числа 
тих, що знаходились на борті повітряного судна . 

Конструктивне повне знищення – випадок, коли витрати на ремонт та відновлення ПС 
дорівнюють 75% від його вартості. 

Компетентні органи – органи, до компетенції яких належить ліквідація наслідків подій, 
визначення причин та обставин їхнього настання, визначення наслідків, а також надання офіційних 
роз’яснень з питань, що пов’язані з обставинами настання таких подій. 

Ліміт відповідальності Страховика – граничний розмір страхового відшкодування в 
межах страхової суми, який за згодою сторін може встановлюватись по окремому страховому 
ризику, на один страховий випадок, по кожному виду збитку. 

Непрямий збиток – додаткові витрати, що у випадку знищення, втрати ПС перевищують 
дійсну вартість ПС, а в випадку його пошкодження перевищують межу необхідних витрат на 
відновлення. 

Перебування на якорі – період часу, протягом якого ПС знаходиться на воді та закріплено 
якорем, включаючи період кидання якоря та його підйому. 

Повітряне судно (ПС) – це літальний апарат, що тримається в атмосфері за рахунок його 
взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний 
маневрувати в тривимірному просторі. 

Повітряне судно включає в себе корпус, а також двигуни, інструменти, устаткування, 
складові, деталі та інші агрегати, встановлені або передбачені в бортовому комплекті (додаткове 
обладнання включно), або тимчасово зняті з корпуса повітряного судна та не замінені іншими 
двигунами, інструментами, устаткуванням, складовими та деталями, за винятком паливно-
мастильних матеріалів, спеціальних рідин та інших витратних матеріалів (надалі - Запчастини)). 
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Повна загибель – це повна втрата ПС здатності виконувати політ у зв’язку з руйнуванням 
основних елементів несучих конструкцій - (фактична загибель) або у разі, коли компетентним 
органом встановлено, що аварійний ремонт ПС технічно неможливий чи економічно недоцільний 
(конструктивна загибель). Відновлення ПС вважається економічно недоцільним у тому випадку, 
якщо витрати на його відновлювальний ремонт перевищують 75% від вартості ПС, якщо 
Договором не передбачено інше, а також втрата повітряного судна в зв’язку з вимушеною 
посадкою на місцевість, яка не придатна для зльоту повітряного судна, або економічною 
недоцільністю його евакуації. 

Політ – це: 
Для літака (планера) – період часу від початку руху літака (планера) при зльоті, або від 

початку збільшення режиму роботи двигунів при зльоті без зупинки на виконавчому старті, до 
закінчення пробігу при посадці. 

Для вертольоту – період часу від початку розбігу вертольоту при зльоті (від початку узяття 
«шаг-газу» при вертикальному зльоті) до кінця пробігу при посадці (до скидання «шаг-газу» при 
вертикальній посадці). 

Для інших повітряних суден – період часу з моменту відриву від поверхні до моменту 
першого торкання поверхні при посадці. 

Пошкодження ПС – порушення цілісності конструкції або руйнування вузлів (агрегатів) в 
результаті впливу випадкового зовнішнього фактору на ПС, що потребує проведення 
відновлювального ремонту. 

Право зворотної вимоги (регресу) – це право Страховика вимагати від осіб, винних 
(відповідальних) за завданий збиток, відшкодувати йому фактичні витрати в розмірі сплаченого 
страхового відшкодування та інших витрат Страховика, пов’язаних з настанням страхового 
випадку. 

Призначений ресурс - календарний час експлуатації чи наліт, кількість приземлень, по 
закінченні яких експлуатація судна заборонена. Призначений ресурс визначається заводом-
виробником або компетентними органами. 

Прямий збиток – визначається у межах реальної вартості пошкодженого, знищеного, 
втраченого ПС на момент настання страхового випадку або вартості виконання робіт, необхідних 
для відновлення пошкодженого ПС. 

Психологічна несумісність членів екіпажу - неспроможність у критичних ситуаціях 
зрозуміти друг друга, несинхронність психомоторних реакцій, різниця у мисленні та в інших 
властивостях особистості (природних та надбаних), що перешкоджає сумісній діяльності. 

Руління – період часу, протягом якого ПС рухається по льотному полю (акваторії) під дією 
тяги власних двигунів від стоянки на виконавчому старті або після закінчення пробігу для 
постановки на стоянку (на якір). 

Справне ПС – судно, на якому є запас технічного ресурсу, усунені всі зауваження екіпажа, 
виявлені в польоті, всі відмови і несправності, виконані чергові планові та передбачені 
реґламентом технічного обслуговування реґламентні та оглядові роботи і оформлена необхідна 
документація. Справність підтверджена підписами посадових осіб у карті - наряді. 

Стоянка («На землі») – період часу, протягом якого ПС знаходиться не в польоті, не на 
якорі і не здійснює руління. 

Страхова сума (ліміт відшкодування) – грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно 
до умов страхування, зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні 
страхового випадку.  

Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах 
страхової суми за Договором страхування при настанні страхового випадку. 

Страховий акт – документ, на підставі якого здійснюється виплата страхового 
відшкодування, що складається Страховиком, у визначеній ним формі, або уповноваженою ним 
особою (аварійним комісаром). 

Страховий випадок – передбачена Договором подія, яка мала місце під час дії Договору, 
не підпадає під виключення або обмеження страхування, передбачені чинним законодавством, 
Правилами та умовами Договору, і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити 
виплату страхового відшкодування/страхову виплату Страхувальнику, Вигодонабувачу. 
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Страховий захист – сукупність зобов’язань Страховика перед Страхувальником згідно з 
умовами Договору. 

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку 
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.  

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої здійснюється страхування, яка має ознаки 
ймовірності та випадковості настання. 

Страховий сертифікат (Сертифікат) – форма Договору, що посвідчує факт його 
укладання щодо конкретного ПС. 

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за зазначений 
період 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 відповідальністю «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «МОТОР-ГАРАНТ». 

Страхувальники – дієздатні фізичні або юридичні особи, які уклали із Страховиком 
Договір та які володіють правом власності на повітряне судно (цивільне, державне чи 
експериментальне), правом повного господарського відання або оперативного управління, або на 
інших законних підставах (договір оренди, лізингу, тощо), а також які отримали або отримують у 
встановленому порядку необхідні документи від компетентних органів для здійснення своєї 
діяльності. 

Стрес - реакція «напруги», специфічна фізіологічна реакція організму, що настала у 
відповідь на вплив різноманітних несприятливих чинників зовнішнього і внутрішнього 
середовища. 

Сюрвейєрський огляд - огляд повітряного судна з метою перевірки заявлених паспортних 
даних, контролю за дотриманням встановлених правил експлуатації, а також визначення стану 
повітряного судна після настання кожного страхового випадку, передбаченого Договором 
страхування, і визначення суми страхового відшкодування. 

Терористичний акт – застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які 
створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи 
настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської 
безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з 
метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій органами державної влади чи 
органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, 
юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи 
інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою. 

Третя особа – будь-яка юридична або фізична особа (крім Страховика, Страхувальника і 
Експлуатанта ПС, Вигодонабувача, а також фізичних або юридичних осіб, які є представниками 
Страхувальника). 

Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з умовами  
Договору страхування. 

При безумовній франшизі в усіх страхових випадках розмір страхового відшкодування 
зменшується на розмір франшизи.  

При умовній франшизі в усіх страхових випадках страхове відшкодування не виплачується, 
якщо розмір збитків не перевищує розмір франшизи, а у разі перевищення – франшиза не 
вираховується зі страхового відшкодування. 

 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Правила розроблені відповідно до Закону України «Про страхування» та інших 
нормативних документів законодавства України. 

2.2. Страховик відповідно до чинного законодавства України і на підставі цих Правил 
укладає договори добровільного страхування повітряного 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 Сторін при укладанні Договору страхування або під час його дії, за умови, що такі зміни не 
суперечать законодавству України. 

 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

3.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, 
пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням Повітряним судном. 

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 шляхом відшкодування Страхувальнику 
або іншій особі, визначеній Страхувальником у Договорі страхування (Вигодонабувачу), збитку, 
понесеного ними у зв’язку з пошкодженням, знищенням або втратою застрахованого Повітряного 
судна, та, якщо це передбачено Правилами та Договором страхування, додаткового обладнання до 
нього. 

Умови Договору страхування не можуть передбачати страхування майна, в тому числі 
вантажів та багажу (вантажобагажу), що перевозиться повітряним транспортом, та страхування 
неодержаних доходів унаслідок пошкодження, знищення або втрати Повітряного судна. 

 
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. Повна загибель Повітряного судна. 
4.2.2. Пошкодження окремих частин Повітряного судна, агрегатів, систем та елементів його 

конструкції. 
4.2.3. Пошкодження запасних частин Повітряного судна. 
4.2.4. Зникнення Повітряного судна безвісти. 
4.2.5. Загибель, пошкодження, зникнення без вісті застрахованого повітряного судна 

внаслідок авіаційної пригоди, що трапилося з-за наступних причин: 
4.2.5.1. пожежа; 
4.2.5.2. удар блискавки; 
4.2.5.3. вибух; 
4.2.5.4. зіткнення в повітрі з птахом чи іншим об'єктом, що не керуються з землі; 
4.2.5.5. обмерзання; 
4.2.5.6. розвал повітряного судна чи його частин внаслідок впливу надмірного 

навантаження; 
4.2.5.7. втрата повітряним судном управління, що трапилася внаслідок поганого 

самопочуття членів екіпажу чи будь-якого з його членів, а не через порушення встановлених 
правил експлуатації та пілотування повітряного судна; 

4.2.5.8. відмова авіадвигуна в польоті (за умови дотримання правил льотної і технічної 
експлуатації двигуна), що призвела до позапланового ремонту застрахованого повітряного судна; 

4.2.5.9. відмова блоків, агрегатів, систем в польоті із-за конструктивно-виробничих 
недоліків (за умови дотримання правил льотної і технічної експлуатації блоків, агрегатів, систем), 
що призвела до позапланового ремонту застрахованого повітряного судна. 

4.2.6. Загибель, пошкодження, зникнення без вісті, розвалення застрахованого повітряного 
судна внаслідок авіаційної пригоди, із-за помилок екіпажа, викликаних такими причинами: 

4.2.6.1. недовершеність устаткування кабіни; 
4.2.6.2. психологічна несумісність членів екіпажу чи їх неузгоджені дії; 
4.2.6.3. збій у обміні інформацією чи неправильна інтерпретація термінології між 

диспетчером, органом Управління повітряних суден (далі - УПС) та екіпажем; 
4.2.6.4. не вірна інтерпретація усних повідомлень між членами екіпажу; 
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4.2.6.5. різниця у розташуванні приладів на приборній панелі різноманітних модифікацій 
конкретного типу повітряного судна; 

4.2.6.6. неадекватне сприйняття обставин внаслідок розумової втоми; 
4.2.6.7. порушення біологічних ритмів організму, його патологічний стан; 
4.2.6.8. раптове погіршення самопочуття членів екіпажа; 
4.2.6.9. помилки диспетчерів із-за неправильної інтерпретації ними повідомлень при 

передачі відповідальності від одного органу УПС в район відповідальності іншого органу УПС 
внаслідок розумової втоми, стресів, депресії; 

4.2.6.10. загроза чи здійснення терористичних актів, захвату, угону повітряного судна. 
4.2.7. Повна загибель, розвалення, нанесення збитків застрахованому повітряному судну за 

будь-якої причини (крім випадків, зазначених у розділі 5 цих Правил) у розмірі повної страхової 
суми. 

4.3. На окремий агрегат (штатне обладнання, яке вказане в специфікації чи подібному 
документі та/або додаткове обладнання та/або запасні частини), знятий із ПС, який зазначений в 
Договорі страхування, дія Договору страхування, якщо його умовами не передбачено інше, 
поширюється у разі, якщо такий агрегат не залишив територію аеропорту, не був встановлений на 
інше ПС. 

4.4. Умовами Договору страхування можуть бути змінені вищевказані ризики, а також 
передбачені інші, за умови, що це не суперечитиме законодавству України. 

4.5. Страховим випадком є подія за участю Повітряного судна під час його експлуатації (в 
період його польоту, рулювання або стоянки (знаходження на якорі)), внаслідок якої відбулася 
загибель чи пошкодження Повітряного судна. 

4.6. За угодою сторін Страховик може відшкодовувати збитки, що відбулися в результаті: 
4.6.1. Ненавмисної помилки технічного екіпажу при обслуговуванні двигунів.  
4.6.2. Дефектів конструкції і матеріалів, відмов електрообладнання. 
4.6.3. Механічного пошкодження, розриву електропроводки, гідравлічних і пневматичних 

з’єднань в ході нормальної експлуатації судна і пов’язаних з ним пристроїв, коли це не спричинило 
за собою пошкодження інших частин повітряного судна. 

4.6.4. Попадання сторонніх предметів, у тому числі птахів, на вхід в працюючі двигуни, а 
також сторонніх предметів при знаходженні на поверхні землі під час рулювання або стоянки, 
якщо це не спричинило за собою пошкодження інших частин повітряного судна, окрім двигуна. 

4.6.5. Виконання випробувальних польотів, польотів, пов’язаних зі спробами встановлення 
рекордів, випробувань на швидкість, виконання акробатичних елементів у повітрі. 

 
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ  І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 

5.1. Не належать до страхових випадків пошкодження, викликані робочими 
процесами, реалізованими в агрегатах, а також нормальними експлуатаційними 
навантаженнями, а саме: 

5.1.1. Пошкодження і відмови окремих агрегатів (систем), викликані їх зносом і старінням в 
процесі експлуатації, дефектами і дією робочих процесів і супутніх факторів, якщо наслідки таких 
пошкоджень і відмов локалізовані всередині цих агрегатів (систем). 

5.1.2. Пошкодження окремих деталей агрегатів, що мають накопичувальний або 
прогресуючий характер (втомні тріщини, корозія, розшарування тощо), пов’язані з впливом 
експлуатаційних умов і навантажень.  

5.1.3. Місцеві пошкодження (вм’ятини і забоїни) лопаток компресора двигуна, повітряних 
гвинтів, елементів зовнішньої обшивки та інших агрегатів повітряного судна, якщо вони не 
з’явилися причиною конкретної зареєстрованої події з повітряним судном і виявлені при 
післяполітному огляді або при виконанні регламентних робіт на повітряному судні: пошкодження 
лопаток компресора через попадання сторонніх предметів в газоповітряний тракт двигуна 
розглядається в якості страхового випадку, якщо таке пошкодження стало причиною 
зареєстрованої відмови двигуна в польоті. 

5.2.Не відшкодовуються збитки, що відбулися в результаті: 
5.2.1. Використання Повітряного судна в цілях, не обумовлених у Договорі страхування. 
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5.2.2. Пілотування повітряного судна особами, що не мають відповідну кваліфікацію, 
зазначену в договорі страхування, а також особами, не передбаченими в договорі страхування і 
управління на землі особою, не уповноваженою або такою, що не має на це право. 

5.2.3. Транспортування Повітряного судна будь-яким видом транспорту, за винятком 
транспортування після пошкодження в результаті страхового випадку і буксирування повітряного 
судна штатними пристроями по території аеродрому. 

5.2.4. Використання для зльоту або посадки аеродрому (площадки), який (а) не відповідає 
вимогам для даного типу Повітряного судна, якщо це не пов’язано з непереборною силою. 

5.2.5. Здійснення польоту з перевищенням граничних норм завантаження повітряного судна 
за кількістю пасажирів, вагою та габаритами вантажу, а також порушенні центрування. 

5.2.6. Випуску в політ Повітряного судна у свідомо несправному стані. 
5.3. Не визнаються страховими випадками (знищення, пошкодження або втрата ПС), 

якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, що сталися внаслідок: 
5.3.1. Дій або бездіяльності Страхувальника, його працівників або інших осіб, що діяли за їх 

дорученням (усним чи письмовим) або з їх відома, що призвели до настання страхового випадку. 
5.3.2. Навмисних дій Страхувальника, іншої особи, що має інтерес до ПС, або повнолітнього 

члена його родини, особи на користь якої укладено Договір страхування, їх працівників або інших 
осіб, що діяли за їх дорученням (усним чи письмовим) або з їх відома, що призвели до настання 
страхового випадку. 

5.3.3. Зносу, дефектів. 
5.3.4. Тріщин, корозії, розшарування і та ін., в деталях, вузлах, агрегатах ПС, що мають 

прогресуючий та/або накопичувальний характер, пов’язаних із впливом експлуатаційних умов та 
навантажень. 

5.3.5. Пошкоджень лопаток компресора двигунів, повітряних гвинтів, елементів зовнішньої 
обшивки та інших деталей, вузлів, агрегатів ПС, якщо такі пошкодження не стали причиною 
зареєстрованої авіаційної події з ПС і виявлені при післяполітному огляді або при виконанні 
регламентних робіт на ПС. 

5.3.6. Неналежного технічного стану. 
5.3.7. Експлуатації ПС в умовах, не передбачених його типом. 
5.3.8. Вантажних операцій, що здійснюються з порушенням правил і техніки безпеки. 
5.3.9. Знаходження ПС поза географічними межами, зазначеними у Договорі, крім випадків, 

коли зміна маршруту була попередньо погоджена із Страховиком. Не вважається порушенням 
умов цих Правил та Договору відхилення від курсу чи зміна маршруту з метою спасіння або 
забезпечення безпеки подальшого рейсу. 

5.3.10. Керування ПС особою, яка знаходиться у стані алкогольного, токсичного або 
наркотичного сп’яніння. 

5.3.11. Піратських дій. 
5.3.12. Збитки чи відповідальність прямо чи не прямо викликані ядерним інцидентом, 

іонізуючим випромінюванням або радіоактивним забрудненням чи іонізуюче випромінювання 
(радіоактивне забруднення) стали одним з чинників, що сприяли нанесенню збитків. 

5.3.13. Військових дій, маневрів або інших військових заходів. 
5.3.14. Громадянської війни, народних заворушень різного роду, страйків, актів тероризму. 
5.3.15. Конфіскація, націоналізація, затримання, привласнення, реквізиція права на 

володіння, документів на право володіння повітряним судном, використання його будь-яким 
урядом, органами державної (місцевої) влади чи згідно з їх наказом, а також при знаходженні 
повітряного судна поза контролем Страхувальника. 

Мається на увазі, що повітряне судно повернуто під контроль Страхувальника, якщо воно у 
повній цілісності доставлено Страхувальнику з вимкнутими двигунами і без якого-небудь примусу 
на один з аеродромів в територіальних межах, зазначених в Договорі страхування. 

5.3.16. Застосування бактеріологічної зброї або зброї психотропної дії, та також 
непридатності ПС для подальшого використання внаслідок зараження будь-якого роду вірусами та 
отруйними речовинами. 

5.3.17. Дії причин та обставин, що виникли до початку дії Договору, але були виявлені 
тільки після укладання Договору. 
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5.3.18. Закінчення призначеного ресурсу повітряного судна чи його комплектуючого 
устаткування, вплив корозії, конструктивно-виробничі дефекти чи відмова електромережі, що 
виявилися в польоті, та в його наслідку. 

5.3.19. Порушення Страхувальником вимог законодавчих та нормативних актів, що 
регламентують організацію, підготовку, виконання та забезпечення польотів. 

5.3.20. Навмисні дії чи бездіяльність екіпажа, що призвели до втрати повітряним судном в 
польоті керованості. 

5.3.21. Будь-який вид відповідальності (що стосується предмету страхування за цими 
Правилами), взятий на себе Страхувальником за якою-небудь домовленістю без попереднього 
письмового повідомлення Страховика. 

5.3.22. Збитки, нанесені внаслідок будь-яких зловмисних дій чи актів саботажу. 
5.4. Згідно з Договором Страховик не відшкодовує шкоду, заподіяну ПС, внаслідок: 
5.4.1. Механічних неполадок, якщо вони не є наслідком пошкоджень, завданих ПС внаслідок 

настання страхового ризику. 
5.4.2. Неплатоспроможності, невиконання фінансових зобов’язань власниками, 

ремонтниками, фрахтувальниками. 
5.4.3. Порушення Страхувальником (Вигодонабувачем), їх працівниками або представниками, 

правил перевезення пасажирів та вантажів, правил навантаження, розвантаження й кріплення 
вантажів, норм, обов’язкових при перевезенні вантажів  та пасажирів від і до пунктів відправки та 
призначення, вимог безпеки польотів. 

5.5. Згідно з Договором страхування не відшкодовуються:  
5.5.1. неустойка (пеня, штраф);  
5.5.2. моральна шкода;  
5.5.3. упущена вигода (втрата прибутку); 
5.5.4. втрата товарного вигляду ПС;  
5.5.5. витрати на утримання ПС та екіпажу; 
5.5.6. витрати, пов’язані з заподіянням шкоди навколишньому середовищу, життю, здоров’ю 

та майну третіх осіб; 
5.5.7. втрати фрахту; 
5.5.8. витрати, пов’язані з перебудовою та удосконаленням ПС; 
5.5.9. судові витрати, витрати, пов’язані з інфляційними процесами тощо. 
5.6. Не підлягають відшкодуванню Страховиком збитки чи витрати, понесені 

Страхувальником внаслідок: 
5.6.1. забруднення, нанесення збитків повітряному судну будь-яким майном, вантажем, що 

перевозиться застрахованим повітряним судном; 
5.6.2. нанесення шкоди життю і здоров'ю пасажирів, членів екіпажу; 
5.6.3. війни, військових дій, революції, повстання, заколоту проти існуючого державного 

устрою, органів влади, громадських заворушень, спроб захвату влади, страйків, заворушень або дій 
осіб за політичними мотивами; 

5.6.4. застосування будь-якої зброї з використанням атомного чи ядерного розпаду, синтезу чи 
аналогічної реакції, а також впливу радіоактивного випромінювання продуктів ядерного розпаду. 

5.7. Не приймаються на страхування за цими Правилам повітряні судна, що виконують 
функції макетів, діючих стендів, тренажерів чи інших засобів навчання льотного та технічного 
складу, а також встановлені на постаменти у вигляді пам'ятників, що виконують функції 
кінотеатрів, ресторанів та інших культурних закладів для дозвілля, не здійснюючи політ, 
перевезення пасажирів та вантажів по повітрю. 

5.8. Не вважаються страховим випадком: 
5.8.1. випадки, коли тілесні пошкодження одержані внаслідок природних причин, нанесені 

іншими особами, самому собі, безквитковим пасажирам, що переховуються у зонах, куди звичайно 
закритий доступ пасажирам і членам екіпажу; 

5.8.2. відмови, і пошкодження двигуна, коли пошкоджений тільки сам двигун, його допоміжні 
агрегати чи коли пошкоджені тільки повітряні гвинти, закрилки, антени, пневматика, гальмівні 
прилади, або коли в обшивці існують невеликі вм’ятини чи дірки. 

5.9. Страховик не несе відповідальності за позовами, прямо або непрямо пов'язаними із 
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такими чинниками: 
5.9.1. шум (що сприймається людським вухом), вібрація, звуковий удар чи інші явища 

подібної природи; 
5.9.2. яке-небудь забруднення середовища; 
5.9.3. електричні чи електромагнітні перешкоди; 
5.9.4. порушення прав власності. 
5.10. При укладанні Договору страхування можуть передбачатись інші виключення із 

страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать закону та цим Правилам і 
зазначені у Договорі страхування. 

5.11. Окремі виключення із числа перелічених у цих Правил можуть бути скасовані за 
особливих умов, передбачених Договором страхування. 

 
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА 

(АБО) СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ФРАНШИЗА 
6.1. Страхова сума визначається за згодою між Страховиком і Страхувальником в межах 

вартості ПС, підтвердженої документально, на момент укладання Договору. 
Страхові суми по всіх страхових ризиках, встановлюється по домовленості сторін на основі 

дійсної вартості ПС та окремих його частин, що може бути підтверджена відповідними 
документами. 

6.2. У разі встановлення страхової суми у розмірі меншому, ніж максимально можливі 
збитки на момент укладення Договору страхування (додаткової угоди), отримані збитки 
відшкодовуються у розмірі, пропорційному відношенню страхової суми до максимально можливих 
збитків. 

6.3. У Договорі страхування в межах страхової суми можуть встановлюватися ліміти 
страхового відшкодування. 

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

6.4.1. При безумовній франшизі в усіх страхових випадках розмір страхового 
відшкодування зменшується на розмір франшизи.  

6.4.2. При умовній франшизі в усіх страхових випадках страхове відшкодування не 
виплачується, якщо розмір збитків не перевищує розмір франшизи, а у разі перевищення – 
франшиза не вираховується зі страхового відшкодування. 

6.5. 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. 

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

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

6.8. Збитки, заподіяні однією причиною, обставиною, шкідливим впливом (короткочасним 
або тривалим), які настали під час дії Договору страхування, будуть розглядатися в рамках одного 
страхового випадку, якщо умовами Договору страхування не передбачено інше. При цьому, якщо 
збитки заподіяно у різний час, але між ними існує причинний зв’язок, вимоги щодо відшкодування 
таких збитків будуть розглядатися в рамках одного страхового випадку, якщо умовами Договору 
не передбачено інше. 

 
7. СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ 

7.1. Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений 
період страхування. Розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування. 

7.2. Страховик використовує розроблені ним базові страхові тарифи, що визначаються з 
урахуванням строку, предмету Договору страхування і ступеню страхового ризику. Базові страхові 
тарифи є невід’ємною частиною цих Правил. 

7.3. Страхові тарифи обчислюються актуарно (математично) на підставі відповідної 
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статистики настання страхових випадків. Річні базові страхові тарифи для страхових ризиків, що 
передбачені цими правилами, наведено в Додатку № 1 до цих Правил. 

7.4. В залежності від ступеня страхового ризику до страхових тарифів можуть 
застосовуватись підвищуючі та понижуючі коефіцієнти. 

7.5. Норматив витрат Страховика на ведення справи при страхуванні  ризиків, визначений 
при розрахунках відповідних страхових тарифів, зазначений у Додатку № 1 до цих Правил. 

7.6. Страховий платіж сплачується Страхувальником одноразово або частинами в порядку,  
розмірі та строки, зазначені в Договорі страхування. 

7.7. Страхувальники згідно з укладеними Договорами страхування мають право вносити 
платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальники-нерезиденти - 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. 

7.8. Якщо під час дії Договору страхування виникають обставини, що збільшують страховий 
ризик, Страховик має право поставити вимогу про сплату додаткового страхового платежу. 
Відмова Страхувальника від сплати додаткового страхового платежу є підставою для дострокового 
припинення дії Договору страхування з моменту зміни страхового ризику. 

7.9. Якщо одноразовий (черговий) страховий платіж було сплачено неповністю, виплата 
страхового відшкодування здійснюється пропорційно відношенню сплаченої частини страхового 
платежу та страхового платежу, що мав бути сплачений на умовах Договору страхування, якщо 
інше ним не передбачено. 

7.10. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, у випадку несплати в 
зазначений у Договорі страхування термін чергової частини страхового платежу або сплати її не в 
повному обсязі, Договір страхування припиняє свою дію з дати, наступної за днем, коли такий 
страховий платіж мав бути сплачений. 

 
8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

8.1. Договір може бути укладений на строк від одного тижня до одного року з правом 
продовження строку дії, або на окремий рейс, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

8.2. Договір набирає чинності з дати, яка в ньому вказана, але не раніше надходження 
страхового платежу (першої його частини) в повному розмірі на поточний рахунок Страховика чи 
його представника, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

8.3. При страхуванні Повітряного судна на рейс (політ) Договір страхування набирає 
чинності з моменту запуску двигунів Повітряного судна для польоту на аеродромі вильоту та до 
моменту їхнього вимкнення на стоянці аеродрому призначення, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 

8.4. При виході за географічні межі дії Договору страхування або при відхиленні від 
визначеного у Договорі страхуванні курсу слідування, страховий захист припиняється, якщо інше 
не передбачено Договором страхування.  

8.5. Страховий захист не припиняється у випадку передбаченому п. 8.4. цих Правил за 
умови завчасного повідомлення Страхувальником Страховика про майбутні зміни географічних 
меж дії Договору страхування або курсу слідування та сплати Страхувальником Страховику 
додаткового страхового платежу, якщо цього вимагає Страховик. 

8.6. Якщо Повітряне судно, яке вказане в Договорі страхування, до моменту закінчення 
строку дії Договору страхування знаходиться в польоті (рейсі), то дія Договору страхування 
продовжується до здійснення цим повітряним судном першої посадки, якщо умовами Договору 
страхування не передбачено інше. 

 
9. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

9.1. Договір укладається у письмовій формі на підставі усної або письмової заяви 
Страхувальника. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим 
Свідоцтвом (Полісом, Сертифікатом). 
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В заяві Страхувальника надаються наступні дані: 
9.1.1. Тип повітряного судна. 
9.1.2. Дата випуску. 
9.1.3. Бортовий чи заводський номер. 
9.1.4. Страхова сума. 
9.1.5. Характер польотів (пасажирські, вантажні, спеціальні). 
9.1.6. Райони експлуатації, маршрути польотів. 
9.1.7. Номер і дата контракту на оренду, назви фірм-партнерів. 
9.1.8. Інтенсивність експлуатації (нальоти, частота рейсів). 
9.1.9. Період страхування (початкова й кінцева дати). 
9.1.10. Назва та адреса організації, на ім'я якої необхідно оформити Договір страхування. 
9.1.11. Точна назва Страхувальника, адреса, номер рахунку та інші банківські реквізити. 
9.2. Після подачі Страхувальником заяви про страхування повітряного судна Страховик має 

право провести сюрвейєрський огляд. Метою сюрвейєрського огляду є перевірка заявлених 
паспортних даних повітряного судна, дотримання встановлених правил експлуатації, перевірка 
повноти і якості виконаних на ньому робіт, а також збір статистичного матеріалу щодо 
несправностей у повітрі, авіаційних пригод, інцидентах, аваріях і ремонтах, зареєстрованих на 
момент сюрвейєрського огляду. 

Сюрвейєрський огляд проводиться також після настання одного з страхових випадків, 
передбачених Договором страхування, з метою визначення страхових відшкодувань за будь-яким з 
них. 

9.3. При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов’язаний надати Страховику 
всю наявну інформацію та документи, які є підставою для визначення ступеню страхового ризику, 
якщо інше не передбачено Договором страхування,  в тому числі: 

9.3.1. Документи, що дозволяють ідентифікувати особу Страхувальника. 
9.3.2. Всю наявну інформацію та документи про ПС, що підтверджують його вартість, тип, 

клас, право власності (користування) Страхувальника на ПС та інше. 
9.3.3. Баланс або довідку про фінансовий стан Страхувальника-юридичної особи за 

визначений Страховиком період, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), на вимогу 
Страховика. 

9.3.4. Всю наявну інформацію про укладенні договори страхування стосовно ПС з іншими 
страховиками. 

9.4. Страхувальник несе відповідальність за повноту, достовірність та своєчасність надання 
інформації, зазначеної в п. 9.3. цих Правил, як за невиконання прийнятих на себе зобов’язань. 

9.5. Страхові тарифи збільшуються в 1,5 рази у випадку заяви Страхувальником таких 
характеристик експлуатації повітряного судна: 

9.5.1. навчання льотного складу; 
9.5.2. виконання фігур вищого пілотажу; 
9.5.3. мисливство; 
9.5.4. патрулювання; 
9.5.5. боротьба з пожежами; 
9.5.6. навмисне викидання (десантування) чого-небудь; 
9.5.7. сільськогосподарські роботи; 
9.5.8. перевезення поранених, вантажів, військ, військової техніки у зонах національних 

конфліктів, стихійних лих; 
9.5.9. будь-які експериментальні польоти; 
9.5.10. задоволення особистих цілей та інших потреб і бажань, тобто виконання польотів та 

перевезень, не пов'язаних з одержанням прибутку; 
9.5.11. задоволення - використання права володіння, що призводить або може призвести до 

порушення встановлених правил експлуатації чи пілотування; 
9.5.12. спортивні чи змагальні польоти, при виконанні яких повітряне судно знаходиться під 

підвищеним ризиком; 
9.5.13. оренда чи комерційні цілі, виконання чартерних рейсів, коли експлуатація 

повітряного судна відбувається не під контролем Страхувальника. 
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9.6. У випадку втрати Договору страхування або страхового Свідоцтва (Полісу, 
Сертифікату) в період дії Договору, Страховик видає Страхувальнику дублікат. Після видачі 
дублікату втрачені Договір або страхове Свідоцтво (Поліс, Сертифікат) є недійсними і виплати 
страхових відшкодувань по ним не здійснюються. 

9.7. Сторони виходять з того, що на період дії Договору страхування, а також при настанні 
страхових випадків до виплати страхових відшкодувань повітряне судно залишається власністю 
Страхувальника. 

9.8. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 
платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування.  

9.9. Повітряне судно Страхувальника може бути застраховано по балансовій чи відновній 
вартості. При страхуванні по відновній вартості за узгодженням Сторін проводиться відповідне 
збільшення страхового тарифу. 

9.10. Будь-які зміни та доповнення до Договору вносяться письмово за згодою 
Страхувальника і Страховика шляхом укладання додаткових угод. 

9.11. Договором страхування можуть бути передбачені умови страхування інші, ніж 
викладені в цьому розділі Правил, якщо це не суперечить законодавству України. 

 
10. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

10.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також 
у разі: 

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. 

 
11. ПРАВА І 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: 
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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.9.10. 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 інформацію про всі відомі йому 

обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його 
про будь-яку зміну страхового ризику.  

11.3.2. Інформувати Страховика про всі інші чинні договори страхування щодо предмета 
Договору страхування. 

11.3.3. Вчасно сплачувати страховий платіж в розмірі і порядку, що обумовлені в Договорі 
страхування. 

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 Страховику (його представнику) можливість 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. 

11.3.9. Проводити правильну та з належною якістю експлуатацію повітряного судна; 
11.3.10. Дотримуватися всіх правил, наказів та вказівок компетентних установ з питань 

пілотування і експлуатації повітряного судна; 
11.3.11. Перед початком кожного польоту впевнитися, що повітряне судно придатне до 

польоту, всі формуляри і документи, що стосуються повітряного судна відповідають офіційним 
правилам та наказам, охайно заповнені і поповнюються останніми даними, а також надавати 
зазначені вище документи Страховику на його вимогу; 

11.3.12. Робити все можливе, проявляти старанність, щоб уникнути або зменшити збитки, 
що могли б бути відшкодовані Страховиком; 

11.3.13. Надавати на вимогу Страховика необхідну допомогу та інформацію для 
розслідування причин та обставин страхового випадку; 

11.3.14. Не діяти ніяким чином проти інтересів Страховика; 
11.3.15. При настанні страхового випадку та створенні відомчої чи державної комісії 

включити у її склад представника Страховика, що буде мати право доступу до матеріалів комісії та 
можливість на місці авіавипадку оцінити збитки, які передбачені п. 4.2. цих Правил. 

11.3.16. При пошкодженні застрахованого повітряного судна всі види демонтажу і ремонту 
здійснювати тільки за згодою Страховика, крім випадків, коли це необхідно з міркувань безпеки, 
для запобігання подальшим збиткам чи на вимогу відповідних органів; 

11.3.17. Не давати ніяких обіцянок, не визнавати відповідальність, не приймати ніяких 
пропозицій і не здійснювати платежі, що мають відношення до даного страхового випадку без 
письмової згоди Страховика, за винятком невідкладної медичної допомоги, необхідної в момент 
страхового випадку та випадків передбачених законодавством; 

11.3.18. Вжити всіх необхідних заходів для збереження права вимоги до будь-якої 
юридичної чи фізичної особи винної в настанні страхового випадку; 

11.3.19. Повідомити Страховика в письмовій формі і одержати від нього письмову згоду на 
продовження Договору страхування в разі, якщо протягом строку дії Договору страхування 
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сталися які-небудь зміни в обставинах чи характері ризиків (перехід застрахованого повітряного 
судна у власність, заклад чи оренду до іншої особи, пошкодження повітряного судна, незалежно 
від того, чи підлягає збиток відшкодуванню і т.д.). Страховик має право встановити додаткову 
премію за таку зміну ризику. 

Повідомлення про зміни, що відбулися, має бути відправлені Страховику негайно (протягом 
одного робочого дня). 

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 та Договором страхування. 

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 здійснення 
страхового відшкодування Страхувальнику. 

11.5.5. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у 
передбачений Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за 
несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику 
неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом.  

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 або збільшення вартості ПС (його обладнання), 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. У разі настання передбаченої Договором страхування події, яка призвела до збитків і 
має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний: 

12.1.1. Вжити усі можливі заходи для запобігання та зменшення розміру збитків. 
12.1.2. Негайно, але не пізніше ніж протягом 24 годин, якщо інше не передбачено 

Договором страхування,  повідомити Страховика за телефоном (електронною поштою, факсом) 
про факт та обставини події, яка має ознаки страхового випадку, отримати та виконувати його 
рекомендації щодо своїх подальших дій. 

12.1.3. Не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту настання страхового випадку, якщо інше 
не передбачено Договором страхування, письмово повідомити Страховика про його настання зі 
стислим описом причин та обставин його настання.  

12.1.4. Для забезпечення реалізації Страховиком права вимоги до особи, відповідальної за 
завданий збиток, якщо є підстави припускати, що в настанні збитків винна інша особа, 
Страхувальник зобов’язаний: передати Страховику всю інформацію та документи, необхідні для 
реалізації останнім права вимоги; не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на відмову (часткову 
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відмову) від права вимоги по відшкодуванню збитків особою, винною (відповідальною) за їхнє 
заподіяння (в тому числі, вчиняти дії (укладати правочини (угоди) з відповідальною особою тощо), 
спрямовані на прощення всього або частини боргу), а також не вчиняти будь-яких дій, які 
перешкоджають реалізації Страховиком права вимоги. 

12.1.5. Протягом 2 (двох) робочих днів, якщо інше не передбачено Договором страхування, 
повідомляти Страховика про будь-які події, пов’язані з відшкодуванням особою, відповідальною за 
збиток, заподіяну шкоду, в тому числі: про направлення відповідальній за збиток особі претензій, 
подання позовних заяв, отримання ухвали суду про порушення провадження у даній справі, 
компенсації такою особою завданої шкоди повністю або частково, тощо. 

12.1.6. Надати Страховику всі документи, що підтверджують настання страхового випадку 
та розмір збитків. 

12.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші обов’язки 
Страхувальника при настанні події, що має ознаки страхового випадку. 

 
13. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО 

ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 
13.1. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник, залежно від характеру та 

обставин події, що має ознаки страхового випадку, зобов’язаний надати Страховику наступні 
документи: 

13.1.1. Договір страхування.  
13.1.2. Письмове повідомлення Страхувальника про настання події, що має ознаки 

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

що встановлена Страховиком. 
13.1.4. Документи, що посвідчують особу отримувача страхової виплати: 
- паспорт або документ, що його замінює та ідентифікаційний номер чи реєстраційну картку 

платника податку – для фізичних осіб; 
- виписку з ЄДРЮОФОП – для юридичних осіб;  
13.1.5. Документи, що засвідчують розмір та доцільність додаткових витрат, понесених 

Страхувальником в результаті страхового випадку. 
13.1.6. Висновок експерта (сюрвейера). 
13.1.7. Інформація та документи про стан двигунів та обладнання повітряного судна та про 

останні виконані форми технічного обслуговування. 
13.1.8. Копії реєстраційних документів на повітряне судно. 
13.1.9. Копії листів бортового журналу. 
13.1.10. Копію журналу обліку авіаційних подій. 
13.1.11. Документи про реєстрацію авіаційної події з повітряним судном. 
13.1.12. Звіт комісії з розслідування авіаційної події, включаючи, якщо це технічно 

можливо, розшифровку польотної інформації та польотний лист (завдання на політ). 
13.1.13. Копії документів, що підтверджують сертифікацію осіб, що керували польотом у 

момент настання страхового випадку та медичні довідки членів екіпажу. 
13.1.14. Пояснювальні записки членів екіпажу. 
13.1.15. Технічний акт огляду ПС після його пошкодження і документи, що обґрунтовують 

суми витрат на ремонт ПС, а у випадку загибелі ПС - акт списання ПС, оформлений відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

13.1.16. Документи, що підтверджують право власності (користування) Страхувальника на 
ПС, або встановлюють розмір відповідальності Страхувальника перед власником у випадку 
загибелі чи пошкодженні ПС. 

13.1.17. План аварійного ремонту та кошторис витрат, що необхідні для визначення вартості 
відновлювального ремонту (за умови, що його проведення є економічно доцільним) та 
обґрунтування розміру страхового відшкодування. 

13.1.18. Копія договору з ремонтним підприємством. 
13.1.19. Звіт з бароскопічної експертизи. 
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13.1.20. Інші документи у разі необхідності, що мотивовано вимагаються Страховиком і не 
обмежують прав Страхувальника. 

13.2. Конкретний перелік документів, на підставі яких здійснюється виплата страхового 
відшкодування, визначається Страховиком при з’ясуванні причин, обставин страхового випадку та 
розміру збитків. 

13.3. У разі неможливості надання яких-небудь документів з об’єктивних причин (знищення 
внаслідок авіаційної події, тощо) Страхувальник зобов’язаний надати Страховику письмове 
пояснення причин їхньої відсутності. 

13.4. Страхувальник має надати Страховику документи, передбачені п.п. 13.1 і 13.2 цих 
Правил, якщо інше не передбачено Договором, викладеними українською, російською або 
англійською мовами, у формі оригінальних примірників, або їхніх нотаріально засвідчених копій, 
або копій, засвідчених органом, що видав цей документ, або простих копій, за умови надання 
Страховику можливості порівняння цих копій з оригінальними примірниками документів. У разі 
подання документів, викладених іншою мовою, ніж зазначено вище, Страхувальник/ 
Вигодонабувач або інша особа, що має право отримати страхове відшкодування, зобов’язаний 
надати офіційний переклад на одну із зазначених мов. 

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

СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
14.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком згідно з Договором страхування 

на підставі Заяви Страхувальника на виплату страхового відшкодування та страхового акту, після 
отримання Страховиком всіх документів, що підтверджують настання страхового випадку та 
розмір збитків. 

14.2. Страховий акт складається Страховиком або уповноваженою ним особою протягом 15 
(п’ятнадцяти) робочих днів, після отримання Страховиком всіх документів, зазначених в розділі 13 
цих Правил, однак не раніше завершення розслідування події, що має ознаки страхового випадку, 
якщо Договором страхування не передбачено інше. У разі необхідності Страховик може робити 
запити з метою отримання інформації, що стосується події, що має ознаки страхового випадку до 
правоохоронних органів, інших установ та організацій, що володіють інформацією про її 
обставини, а також самостійно з’ясовувати її причини та обставини. 

14.3. Якщо Договором страхування не передбачено інше, то страхове відшкодування 
виплачується Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту підписання 
страхового акту. 

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, Страховик має право призначити розслідування або експертизу, яку 
виконує незалежний фахівець (експерт), який має відповідно до законодавства України належні 
повноваження, з метою встановлення обставин, причин та розміру збитків. У цьому випадку 
страховий акт складається Страховиком не пізніше 3 (трьох) 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, 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. 
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14.5. Після виплати страхового відшкодування до Страховика у межах фактичної виплати 
переходить право вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток. 

14.6. У випадку повної загибелі або зникнення ПС безвісти, якщо Договором страхування не 
передбачено інше, Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в розмірі страхової 
суми, за вирахуванням франшизи, обумовленої в Договорі страхування та заборгованості 
Страхувальника по сплаті страхового платежу. 

14.7.Після здійснення виплати страхового відшкодування в розмірі страхової суми, якщо 
Договором страхування  не передбачено інше, Страхувальник повинен на вимогу Страховика 
передати право власності на списане ПС або на його залишки разом із усіма реєстраційними 
документами. Зазначена дія виконується шляхом підписання між Страхувальником і Страховиком 
договору про передачу прав власності, яка містить відкладальну умову: ПС переходить у власність 
Страховика з 00 годин 00 хвилин (за київським часом) дня, наступного за днем отримання 
Страхувальником страхового відшкодування. Витрати з виключення ПС з того чи іншого реєстру 
повітряних суден несе Страхувальник. 

14.8. Якщо Страховик не приймає рішення стати власником Застрахованого ПС або його 
залишків, то Страхувальник, якщо Договором страхування не передбачено інше, в 
односторонньому порядку не має право відмовитися від пошкодженого ПС на користь Страховика, 
і воно в цьому випадку залишається у власності Страхувальника. 

14.9.У випадку повної загибелі ПС, якщо Договором страхування не передбачено інше, 
Страховик після узгодження зі Страхувальником, або здійснює виплату страхового відшкодування 
в розмірі страхової суми, при цьому право власності на ПС переходить Страховику, або виплачує 
різницю між страховою сумою і вартістю залишків ПС, придатних до продажу, при цьому право 
власності на ПС належить Страхувальнику. 

14.10.У випадку пошкодження ПС, якщо Договором страхування не передбачено інше, 
Страховик відшкодовує Страхувальникові витрати на проведений ремонт ПС, погоджений зі 
Страховиком, у розмірі, необхідному для приведення ПС до того технічного стану і комплектації, 
які воно мало до настання страхового випадку. 

14.11.Якщо аварійний ремонт ПС у зв’язку зі страховим випадком збігається з плановим 
технічним обслуговуванням або капітальним ремонтом, то Страховик, якщо Договором 
страхування не передбачено інше, відшкодовує витрати на ремонт лише в тій частині, в якій 
роботи з ремонту виходять за межі проведених планових заходів. 

14.12.Страховик, якщо Договором страхування не передбачено інше, відшкодовує фактично 
понесені витрати Страхувальника на аварійний ремонт, в тому числі: 

витрати на придбання допоміжних матеріалів та запасних частин, інструменту, паливно-
мастильних матеріалів, контроль, випробування ПС в обсязі, пропорційно відношенню 
невідпрацьованої частини призначеного технічного ресурсу ПС до цього ресурсу - за одним з 
параметрів, що мають найбільше випрацювання до моменту настання страхового випадку; 

витрати на ремонт кожного агрегату, відремонтованого в заводських умовах, або 
заміненого, пропорційно невідпрацьованому ресурсу (годинам, циклам, посадкам) цих агрегатів до 
пошкодження в межах міжремонтного ресурсу підлягають відшкодуванню у сукупному розмірі до 
10% від вартості ПС;  

витрати, пов’язані з забезпеченням безпеки та збереженням пошкодженого ПС підлягають 
відшкодуванню у сукупному розмірі до 10% від вартості ПС; 

витрати, пов’язані з розбиранням ПС в тому випадку, коли воно внаслідок форс-мажорних 
обставин або в результаті помилки екіпажу ПС здійснить посадку в будь-якому місці, з якого 
неможливий зліт, а також розумні витрати, пов’язанні з поверненням ПС на базовий аеродром або 
найближчий до місця Події аеродром, що підходить для експлуатації ПС, залежно від того, який 
варіант найбільш доцільний, підлягають відшкодуванню у сукупному розмірі до 10% від вартості 
ПС; 

витрати на проведення польотів, пов’язаних з відновленням сертифікату про придатність 
ПС до польотів. 

14.13. У разі настання страхового випадку конкретний розмір збитків встановлюється 
Страховиком на підставі документів, що підтверджують його настання та розмір завданих збитків, 
а також з урахуванням рішення суду, документів компетентних органів. 
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14.14. Остаточний розмір страхового відшкодування визначається після відрахування із 
суми збитків, що підлягають відшкодуванню за Договором страхування, безумовної франшизи 
(якщо вона передбачена в Договорі) та сум, що одержані Страхувальником від інших осіб, в 
рахунок відшкодування збитків від страхового випадку, якщо Договором не передбачено інше. 

14.15. Якщо Договором страхування не передбачено інше, всі витрати, пов’язані зі 
страховим випадком, спочатку здійснюються Страхувальником, та потім відшкодовуються 
Страховиком. 

14.16. У випадку отримання Страхувальником відшкодування від інших осіб та страхового 
відшкодування від Страховика по одному страховому випадку, Страхувальник зобов’язаний 
повернути Страховику отримане страхове відшкодування в сумі, яка рівна отриманій від інших 
осіб, але не більше, ніж отримано від Страховика в якості страхового відшкодування, якщо інше не 
передбачено Договором. 

14.17. Після виплати Страховиком страхового відшкодування  до Страховика,  в  межах  
фактичних  затрат переходить право вимоги,  яке Страхувальник  або  інша  особа,  що одержала 
страхове відшкодування,  має до особи,  відповідальної за заподіяний збиток. 

14.18. Якщо на момент настання страхового випадку по відношенню до Страхувальника 
діяли інші договори страхування стосовно того ж предмету договору страхування і того ж ризику, 
що застрахований за Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, Страховик 
виплачує відшкодування пропорційно його відповідальності в загальній відповідальності всіх 
страховиків, якщо Договором страхування не передбачено інше. При цьому загальна сума 
страхового відшкодування, виплачена усіма страховиками Страхувальнику, не може перевищувати 
обсягу збитків, яких фактично зазнав Страхувальник. 

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

 
15. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

15.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є: 
15.1.1. Навмисні дії Страхувальника, довіреної або іншої 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 таких осіб встановлюється 
відповідно до законодавства України. 

15.1.2. Вчинення Страхувальником-громадянином, довіреною або іншою особою, на 
користь якої укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.  

15.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет 
страхування, обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику або про факт чи 
обставини настання страхового випадку. 

15.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без 
поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та 
розміру збитків;  

15.1.5. Ненадання Страховику документів, передбачених розділом 13 цих Правил. 
15.1.6. Невиконання або неналежне виконання Страхувальником своїх обов’язків, 

передбачених цими Правилами та Договором страхування. 
15.1.7. Відсутність прямого причинно-наслідкового зв’язку між завданими збитками та 

діяльністю Страхувальника. 
15.1.8. Порушення, встановлених чинним законодавством України або іншими 

нормативними актами, правил та норм безпеки. 
15.1.9. Бездіяльність чи груба необережність Страхувальника або Довіреної особи, що 

призвели до настання страхового випадку.  
15.1.10. Інші випадки, передбачені законом. 
15.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені й інші підстави для відмови 

у виплаті страхового відшкодування, якщо вони не суперечать чинному законодавству України. 
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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. 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  
повітряного транспорту 
(нова редакція) 
від  «___» ______  201__ року 

 
Страхові тарифи 

 
Базові річні страхові тарифи, % від страхової суми (ліміту відповідальності) 

№ 
п/п 

Умови страхування  
(страхові ризики згідно Розділу 4 Правил) 

Пункт 
згідно Правил 

Тариф, % 
від 
страхової 
суми 

1 Повна загибель Повітряного судна 4.2.1. 4,0 

2 
Пошкодження окремих частин Повітряного судна, 
агрегатів, систем та елементів його конструкції 

4.2.2. 1,5 

3 Пошкодження запасних частин Повітряного судна 4.2.3. 3,2 
4 Зникнення Повітряного судна безвісти 4.2.4. 1,6 

5 
Загибель, пошкодження, зникнення без вісті 
застрахованого повітряного судна внаслідок авіаційної 
пригоди 

4.2.5 1,2 

6 
Загибель, пошкодження, зникнення без вісті, розвалення 
застрахованого повітряного судна внаслідок помилок 
екіпажа 

4.2.6. 1,2 

7 
Повна загибель, розвалення, нанесення збитків 
застрахованому повітряному судну за будь-якої причини 
(крім випадків, зазначених у розділі 5 Правил) 

4.2.7. 2,0 

 
2. Розмір тарифу при страхуванні на період, менший ніж рік визначається в відсотках від 

базового тарифу згідно Таблиці 2. 
 
Таблиця 2. Короткострокове страхування 
 

Період страхового 
захисту, місяців 

¼ ½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Розмір внеску,% від 
річного тарифу 

10 15 25 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 
3. Виходячи із ступеню страхового ризику при встановленні страхового тарифу можливе 

застосування понижуючого (від 1,0 до 0,05) або підвищуючого (від 1,0 до 5,0) коефіцієнтів, 
враховуючи фактори, що збільшують або зменшують вірогідність настання страхового випадку, у 
тому числі: 

- включення/виключення в умови страхового покриття умов згідно пп.4.6.1-.4.6.5. Правил; 
- тип та вид повітряного судна; 
- рік випуску та термін експлуатації повітряного судна; 
- рівень кваліфікації, досвід екіпажу повітряного судна; 
- переважна географія здійснення польотів; 
- інтенсивність польотів конкретним повітряним судном; 
- кількість посадок під час рейсу; 
- характер польоту; 
- збитковість за останні 3 роки діяльності; 
- наявність, вид та розмір встановленої франшизи; 
- інші фактори, при наявності яких збільшується або зменшується вірогідність настання 

страхового випадку. 
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4. Нормативні витрати на ведення справи за цими Правилами складають 40% в структурі 

вищенаведених тарифів. 
 
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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