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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В цих Правилах добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
(крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності
власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника)), далі – Правила, Правила страхування,
використовуються такі поняття та терміни у наступному їх значенні та розумінні:
Страховик – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Еталон»,
створене згідно з чинним законодавством України з урахуванням умов, передбачених
Законом України «Про страхування» та одержало у встановленому порядку ліцензію на
здійснення страхової діяльності.
Страхувальник - юридична особи або дієздатна фізична особа, в тому числі фізична
особа – підприємець, яка уклала із Страховиком договір страхування відповідно до цих
Правил страхування.
Сторони договору страхування (Сторони) – Страховик та Страхувальник.
Договір страхування - це письмова угода між Страхувальником і Страховиком,
згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку
здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або іншій особі, на користь
якої укладено договір страхування; а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові
платежі відповідно до умов та у строки, визначені договором страхування.
Треті особи – юридична або фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець,
якій заподіяно шкоду/збитки, та держава, якій заподіяно збитки, внаслідок дій або
бездіяльності Страхувальника, – особи, цивільна відповідальність якої застрахована за
договором страхування.
Бездіяльність – форма поведінки особи, яка полягає у невжитті заходів, нездійсненні
дій, які особа могла та повинна була вжити та/або вчинити відповідно до правил,
інструкцій, норм та інших нормативно-правових актів, та/або яку можна вимагати від будьякої і кожної дієздатної особи відповідно до її майнових прав, обов’язків та посадових
повноважень, в межах її професійних або громадянських зобов’язань.
Застрахована діяльність – діяльність Страхувальника (особи, відповідальність якої
застрахована) та визначена в Правилах страхування, договорі страхування, під час
здійснення якої може бути заподіяна шкода та/або завдано збитків.
Застрахована відповідальність – зазначений у договорі страхування вид цивільноправової відповідальності Страхувальника (особи, відповідальність якої застрахована).
Застраховані витрати – витрати Страхувальника, пов'язані з настанням страхового
випадку, на відшкодування яких договором страхування передбачена страхова
сума/субліміти зобов'язань Страховика.
Серійна шкода – настання відповідальності Страхувальника за заподіяння
Застрахованої шкоди декільком особам з однієї і тієї ж самої причини, що розглядається як
один страховий випадок.
Компетентні органи:
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 органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які володіють
інформацією (у межах їх повноважень), та можуть надати підтверджені документально
висновки щодо встановлення причин та обставин настання страхових випадків, оцінку їх
наслідків, а також надають офіційні роз’яснення відносно питань, що мають відношення до
Застрахованої відповідальності та шкоди, яку нанесено Третім особам;
 юридичні особи, що мають відповідні ліцензії (у передбачених законодавством
України випадках) та до яких можуть звертатись Страховик, Страхувальник, Треті особи
для вирішення спорів в т.ч. з інших питань, що випливають з договору страхування.
Страхова сума (ліміт відповідальності (ліміт зобов’язань) Страховика) – грошова
сума, що зазначена у договорі страхування, яка не перевищує встановлену договором
страхування страхову суму й у межах якої Страховик зобов’язаний здійснити виплату
страхового відшкодування при настанні страхового випадку, що за згодою Сторін договору
страхування може встановлюватися за одним та будь-яким страховим випадком та/або за
групою таких страхових випадків, додатковими витратами тощо.
Страхова сума за договором страхування може бути:
агрегатна – максимальний (граничний) ліміт відповідальності, ліміт зобов'язань
Страховика, який на момент укладення договору страхування дорівнює встановленій
страховій сумі та зменшується на розмір виплаченого страхового відшкодування;
неагрегатна - максимальний (граничний) ліміт відповідальності, ліміт зобов'язань
Страховика, який на момент укладення договору страхування дорівнює встановленій
страховій сумі та після виплати страхового відшкодування залишається незмінним.
Субліміт зобов'язань Страховика - встановлений у межах страхової суми ліміт, який
обмежує загальну суму виплачених за період страхування окремих видів страхових
відшкодувань.
Період страхування - зазначений у договорі страхування період, протягом якого
Страховик здійснює страхування за договором, а саме: період або його частина, протягом
якого/якої може виникнути подія, що дає Третій особі або Страхувальнику підстави для
отримання страхового відшкодування за договором страхування.
Позов – письмова вимога про стягнення грошей чи задоволення інших вимог, яка
міститься у позовній заяві (якщо вона подана відповідачем).
Працівники Страхувальника – фізичні особи, які працюють на підставі трудового
договору або за цивільно-правовими договорами у Страхувальника; та діяли або повинні
були діяти (такі особи) за завданням Страхувальника та під його контролем за дотриманням
норм безпеки, якщо інше не передбачено договором страхування.
Претензія – попереднє звернення письмово безпосередньо до Страхувальника з
метою досягти вирішення спору: відшкодування шкоди, завданої особі або її майну, а також
шкоди заподіяної юридичній особі, внаслідок будь-якої дії або бездіяльності
Страхувальника.
Претензійні витрати – витрати для розслідування, врегулювання претензії, на
юридичну допомогу з метою запобігання або зменшення розміру завданого збитку
(заподіяної шкоди), яких зазнав Страхувальник, та розмір яких було попередньо узгоджено
зі Страховиком.
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Ретроактивна дата – дата до початку строку дії договору страхування, зазначена в
ньому.
Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, яка відбулася і з
настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування.
Страхове відшкодування - грошова сума, в межах встановленої договором
страхування страхової суми (лімітів відповідальності, лімітів зобов’язань Страховика), яку
Страховик повинен виплатити у разі настання страхового випадку.
Страховий захист (страхове покриття) – зобов'язання Страховика, визначені
договором страхування, щодо відшкодування шкоди (збитків), завданих внаслідок настання
страхового випадку, який стався в обумовлений договором страхування період.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов’язаний сплатити Страховику згідно з договором страхування.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий тариф - ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
Місце (територія) дії договору страхування – визначена у договорі страхування
адміністративно-територіальна одиниця чи індивідуально означена адреса, в межах якої
відповідальність за умовами договору страхування є Застрахованою.
Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з умовами
договору страхування.
Інші терміни, що не зазначені у пункті "ТЕРМІНИ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ" цих
Правил, використовуються у загальноприйнятому їх значенні та розумінні у відповідності
до чинного законодавства України.
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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила страхування розроблені відповідно до Закону України «Про
страхування» №85/96-ВР від 07.03.1996 зі змінами та доповненнями та інших законодавчих
актів України.
1.2. Страховик на підставі цих Правил страхування укладає зі Страхувальниками
договори добровільного страхування відповідальності перед Третіми особами, (надалі –
договори, договір страхування).
1.3. Конкретні умови добровільного страхування відповідальності перед Третіми
особами визначаються договором страхування. Страховик та Страхувальник за взаємною
згодою в договорі страхування можуть врегулювати (конкретизувати) питання, які не
врегульовані (неконкретизовані) цими Правилами страхування за умови, що вони не будуть
суперечити іншим положенням цих Правил страхування та чинному законодавству
України.
1.4. За договором страхування, який укладено на підставі цих Правил, Страховик
зобов'язується за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий
платіж, страхову премію) здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов
договору страхування за шкоду (збиток), яка була заподіяна Страхувальником (особою,
цивільна відповідальність якої застрахована), життю, здоров'ю, працездатності та/або майну
третьої особи особою, цивільна відповідальність якої застрахована, внаслідок здійснення
нею діяльності, яка визначена в Правилах та договорі страхування.
1.5. За договором страхування може бути застрахована відповідальність особи
іншої, ніж Страхувальник, зазначеної у договорі страхування. Якщо така особа в договорі
страхування не зазначена, то вважається застрахованою відповідальність Страхувальника.
1.6. Вигодонабувачем за договором страхування може бути потерпіла третя особа
внаслідок дій або бездіяльності Страхувальника (особи, відповідальність якої
застрахована).
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної Страхувальником або іншою особою,
цивільна відповідальність якої застрахована, життю, здоров'ю, працездатності, майну
Третіх осіб.
2.2. За договором страхування може бути застрахована така відповідальність
Страхувальника, умови страхування якої передбачені цими Правилами та викладена у
Додатках №№ 1-2 до цих Правил.
3.

СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

3.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок настання якої проводиться
страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме: заподіяння
ненавмисної шкоди:
3.1.1. Життю, здоров’ю та/або працездатності Третіх осіб – особиста шкода, а саме:
смерть, тілесні ушкодження, розлад здоров’я Третьої особи;
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3.1.2. майну Третіх осіб – матеріальна шкода, а саме: пошкодження або знищення
рухомого та/або нерухомого майна Третьої особи, окрім грошей та цінних паперів, разом з
фінансовими втратами, які були понесені в результаті цього, якщо інше не передбачено
договором страхування;
3.2. Страховий випадок - передбачена договором страхування подія, з настанням
якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.
3.3. Страховим випадком за договором страхування, укладеним на підставі цих
Правил, є настання відповідальності Страхувальника перед Третіми особами:
3.3.1. у разі набрання чинності рішенням (вироком) суду, яке встановлює
відповідальність Страхувальника за ненавмисне заподіяння шкоди Третій особі;
3.3.2. в добровільному порядку, за умови попередньої письмової згоди Страховика,
визнання Страхувальником відповідальності, за ненавмисне заподіяння шкоди Третій особі.
У разі настання цілої низки страхових випадків (серії шкоди) датою настання
страхового випадку є дата виникнення першого випадку спричинення Застрахованої шкоди.
У цьому випадку підлягають відшкодуванню Страховиком страхові випадки, за умови, що
перший випадок із серії настав в період страхування та відповідно до умов договору
страхування.
3.4. Якщо договором страхування передбачена Ретроактивна дата, то подія, що
настала протягом строку дії договору страхування, може бути визнана страховим випадком
за умови, що причини, які призвели до пред’явлення вимоги, виникли після цієї
Ретроактивної дати або протягом строку дії договору страхування, за умови, що
Страхувальник (особа, відповідальність якої застрахована) до укладання договору
страхування не знала про обставини, які можуть спричинити настання страхового випадку.
4.

ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ

Відповідно до цих Правил страхуванню не підлягає відповідальність Страхувальника,
якщо:
4.1. будь-яка претензія пов'язана з подією, що мала місце до початку або після
закінчення терміну дії договору, якщо договором не передбачено Ретроактивної дати;
4.2. вимоги пред'являють особи, які умисно спричинили собі шкоду або здійснили
навмисні дії, спрямовані на виникнення страхового випадку;
4.3. вимоги, викликані в наслідок неусунення Страхувальником протягом
узгодженого із Страховиком терміну, обставин, що помітно підвищували ступінь ризику, на
необхідність усунення яких вказував Страховик, а також невиконання Страхувальником
вказівок та розпоряджень відповідних державних органів (пожежної охорони, медичних та
санітарних служб, органів внутрішніх справ, охорони праці та ін.);
4.4. випадок заподіяння шкоди, пов'язаний з використанням товарів із заздалегідь
відомими Страхувальнику дефектами. Використання товарів з властивостями, що
перешкоджають їх безпечному використанню або споживанню, прирівнюється до
навмисного спричинення шкоди;
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4.5. випадок заподіяння шкоди, пов’язаний з втратою якісних характеристик товарів
(робіт, послуг) внаслідок їх використання та зберігання після закінчення терміну
придатності, навіть якщо на дату придбання вони були придатні для споживання;
4.6. випадок заподіяння шкоди, пов’язаний з спричиненням в результаті
використання споживачем товарів (робіт, послуг) не за призначенням або порушення
правил виробника, про які він був інформований чи які містяться в документації (інструкція
по використанню, етикетка, спосіб виготовлення тощо), наданій йому виробником;
4.7. випадок заподіяння шкоди настав в результаті використання товарів та послуг,
офіційно знятих Страхувальником з реалізації, про що було офіційно повідомлено через
ЗМІ (засоби масової інформації) в регіонах, де можливе споживання товарів та послуг;
4.8. вимоги, висуваються особами (однією другій), відповідальність яких
застрахована по одному і тому ж договору або будь-якою іншою Стороною, що прямо або
побічно належить, контролюється або управляється Страхувальником чи Стороною, що
володіє, контролює або управляє Страхувальником, якщо інше не обумовлено договором
страхування;
4.9. вимоги, про відшкодування шкоди, завданої діями Страхувальника, висуваються
найближчими родичами Страхувальника. До найближчих родичів відносяться чоловік,
дружина, діти, батьки (включаючи усиновителів і усиновлених), а також онуки, брати і
сестри або інші особи, які протягом більш ніж 1 (одного) року проживають зі
Страхувальником і ведуть з ним спільне господарство;
4.10. вимоги висуваються до юридичної особи, що ліквідується, особами яким
доручена ліквідація цієї юридичної особи;
4.11. випадок заподіяння шкоди настав внаслідок військових дій (незалежно від факту
оголошення війни), громадянської війни, терористичних актів, антитерористичних
операцій, що проводяться, заколоту, повстання, введення військового стану, спроб
захоплення влади, дій осіб чи органів, що захопили владу шляхом військового перевороту
чи іншим нелегітимним шляхом, страйків, локаутів, громадянських заворушень та трудових
конфліктів, будь-яких дій осіб, що спрямовані на досягнення політичних чи терористичних
цілей, а також конфіскації, націоналізації, реквізиції, захвату, затримання, арешту за
розпорядженням будь-якого уряду (цивільного, військового чи існуючого de fасtо), або
державної чи місцевої влади;
4.12. випадок заподіяння шкоди настав внаслідок ризиків стихійних явищ:
землетрусу, виверження вулкана або дії підземного вогню, оповзню, гірського обвалу, бурі,
вихору, урагану, повені, граду або зливи;
4.13. вимоги висуваються щодо компенсації моральної шкоди, заподіяної споживачам
товарів (робіт, послуг), якщо інше окремо не обумовлено договором страхування;
4.14. вимоги висуваються щодо відшкодування шкоди, завданої життю, здоров'ю
та/або майну Третіх осіб, що є наслідком впливу азбестового пилу, азбесту, включаючи
продаж, вивіз і транспортування азбестових волокон або матеріалів, що містять азбест,
діетилстирол (DES), діоксин, мочевинний формальдегід;
4.15. вимоги висуваються щодо відшкодування збитків прямо або побічно пов'язаних
з впливом радіоактивного або іншого іонізуючого випромінювання у будь-якій формі,
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радіоактивними, токсичними, вибухонебезпечними та іншими небезпечними властивостями
будь-якого ядерного агрегату чи компоненту;
4.16. вимоги пов'язані з експлуатацією або використанням, в т.ч. навантаженням і
розвантаженням:
4.16.1. пілотованих і не пілотованих літаючих об'єктів;
4.16.2. морських або річкових суден та інших плавучих об'єктів;
4.16.3. транспортних засобів (включаючи механічні та причепи), що допускаються до
руху по дорогах загального користування після їхньої офіційної реєстрації і які мають
номерні знаки відповідного зразка;
4.17. нанесення шкоди, пов'язане з обов'язками Страхувальника щодо осіб, з якими
він перебуває у трудових відносинах згідно з чинним законодавством, якщо інше не
передбачено умовами договору страхування. У разі якщо шкода заподіяна таким особам не
в робочий час та/або не у зв’язку з виконанням трудових обов’язків, вона підлягає
відшкодуванню відповідно до цих Правил;
4.18. нанесення шкоди пов'язане з протизаконними діями державних та громадських
організацій, та їх посадових осіб;
4.19. вимоги, пов'язані з здоров'ям учасника спортивних змагань або спортсмена під
час тренування;
4.20. вимоги пов'язані із зараженням Третіх осіб хворобою від Страхувальника (в
тому числі СНІД (AIDS)), а також вимоги про майновий збиток, спричинений
захворюванням;
4.21. вимоги висуваються щодо відшкодування збитків, що виникли внаслідок
діяльності Страхувальника, не пов’язаної з професійною діяльністю, яка не зазначена як
така у договорі страхування, передбаченою чинним законодавством України та договором
страхування;
4.22. вимоги висуваються щодо відшкодування збитків, що виникли внаслідок
неплатоспроможності або банкрутства Страхувальника, якщо інше не передбачено
договором страхування;
4.23. вимоги висуваються щодо відшкодування збитків, що виникли внаслідок
передачі прав надання послуг особам, які не мають на це законних підстав;
4.24. вимоги пов'язані з порушенням авторських прав на винаходи і корисні моделі, на
знаки для товарів, послуг і т. ін.; вимоги пов'язані з захистом честі і гідності, а також
іншими
подібними
вимогами
щодо
відшкодування
збитку,
спричиненого
розповсюджуванням відомостей, що не відображають дійсність і які спричиняють шкоду
репутації громадян або організацій, закладів, включаючи невірну інформацію про якість
товарів або послуг;
4.25. вимоги пов'язані з наданням будь-якої послуги професійного характеру, що не є
частиною застрахованої діяльності;
4.26. вимоги пов'язані з зливом, розливом, викидом, розсіюванням, поширенням,
витоком або скиданням забруднюючих речовин, оцінкою, перевіркою, контролем,
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очищенням, обробкою, дезактивацією або нейтралізацією забруднюючих речовин або
здійсненням управління цими процесами;
4.27. вимоги пов'язані із збитком, спричиненим безпосередньо:
4.27.1.
товарам або їх комплектуючим і складовим частинам, що виготовляються,
обробляються, переробляються, поставляються або іншим чином піддаються впливу з боку
Страхувальника, його працівників, за його дорученням або за його рахунок;
4.27.2.
роботам
(послугам),
що
виконуються
Страхувальником,
його
працівниками, за його дорученням або за його рахунок, якщо причинами збитку стали події,
що мали місце в процесі виробничої або професійної діяльності Страхувальника
(виробництво продукції, ремонт, перевезення, надання послуг і т. ін.);
4.28. вимоги пов'язані із збитком які є наслідком пошкодження, викликаного
комахами, тваринами, кліматичними та атмосферними умовами, різкими змінами
температури тощо.
4.29. Договір страхування може передбачати інші виключення із страхових випадків
та обмеження страхування.
4.30. За договором страхування, укладеним на підставі цих Правил не може бути
застрахованою відповідальність за шкоду, заподіяну Третім особам внаслідок:
4.30.1.
володіння, користування або розпорядження будь-яким видом повітряного,
наземного або водного транспортного засобу – відповідальність власників транспортних
засобів;
4.30.2.
використання Страхувальником засобів транспорту з метою перевезення –
відповідальність перевізника;
4.30.3.
виконання діяльності іншої, ніж зазначена у договорі страхування як
Застрахована; а також щодо відшкодування збитків, що:
4.30.3.1. виникли поза межами території дії договору страхування;
4.30.3.2. стосуються захисту честі та гідності, рівно як і інші подібні вимоги про
відшкодування шкоди, спричиненої розповсюдженням відомостей, які не відповідають
дійсності та наносять збитки репутації юридичних та фізичних осіб, включаючи невірну
інформацію про якість товарів та послуг;
4.30.3.3. стосуються обов’язкових внесків, платежів, зборів, відрахувань тощо за
нормативне та понаднормативне забруднення навколишнього природного середовища.
4.31. За договором страхування, укладеним
відшкодовуються збитки, що сталися внаслідок:

на

підставі

цих

Правил,

не

4.31.1. дії обставини, яка виникла до укладення договору страхування та могла
вплинути на рішення Страховика про прийняття або відмову у прийнятті ризику на
страхування, та про яку Страхувальник знав або повинен був знати, але не повідомив
Страховика;
4.31.2. не усунення Страхувальником протягом погодженого зі Страховиком строку
обставин, які значно підвищують ступінь ризику, якщо на необхідність такого усунення у
відповідності до загальноприйнятих норм вказував йому Страховик. До таких обставин у
будь-якому випадку відносяться ті, які стали причиною настання збитку;
4.31.3. невиконання Страхувальником зобов’язань за укладеними ним договорами,
контрактами, угодами;
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4.31.4. навмисного порушення Страхувальником, його персоналом, або особами, що
відповідно до договорів (угод) із Страхувальником несуть відповідальність за здійснення
застрахованої діяльності:
4.31.4.1. технологічного процесу у межах застрахованої діяльності, відхилення від
вимог законодавчих та нормативно – правових актів і компетентних органів щодо правил
здійснення такої діяльності, використання у технологічному процесі несертифікованої
продукції, матеріалів, комплектуючих, допущення інших дій, що призводять до настання
страхового випадку;
4.31.4.2. правил та норм пожежної безпеки;
4.31.5. навмисної дії або бездіяльності Страхувальника, його персоналу, або осіб, що
відповідно до договорів із Страхувальником несуть відповідальність за здійснення
застрахованої діяльності, що призводять до заподіяння шкоди Третім особам, в тому числі
свідоме замовчування про дефекти, шкідливі або небезпечні властивості продукції, що
виробляється або реалізується Страхувальником, та послуг, що надаються
Страхувальником;
4.31.6. завдання Страхувальником шкоди Третім особам, якщо Страхувальник або
особа, що перебуває зі Страхувальником у трудових відносинах, та/або діє від його імені, у
момент заподіяння шкоди перебувала в стані алкогольного, наркотичного, токсичного
сп’яніння або якщо в діях Страхувальника, або особи, що перебуває зі Страхувальником у
трудових відносинах, та/або діє від його імені, є ознаки злочину;
4.31.7. навмисних дій, бездіяльності або необережності третьої особи, що визнані
такими у встановленому законом порядку, та/або якщо третя особа у момент заподіяння їй
шкоди перебувала в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;
4.31.8. зносу (затирання, стирання тощо) та втрати інших природних властивостей
майна Третіх осіб;
4.31.9. заподіяння Страхувальником шкоди родичам та/або особам, що сумісно з ним
проживають та/або ведуть спільне господарство. До них відносяться: чоловік (дружина), в
тому числі такі, що перебувають у фактичному шлюбі, батьки та діти (в тому числі
прийомні), вітчим (мачуха), пасинок (пасербиця), бабуся (дідусь), онук (онучка), брати
(сестри), батьки дружини (чоловіка) та інші особи, які в силу сімейного споріднення або
спорідненості за законом перебувають у близьких стосунках тривалий час як батьки та діти
(вихованці, піклувальники та інші);
4.31.10. регулярного та тривалого впливу газів, пару, променів, рідин, вологості,
осаду, включаючи кіптяву, дим, пил та інші не атмосферні опади та відкладення (якщо
збиток настає раптово, це не вважається тривалим впливом);
4.31.11. військових дій будь-якого роду, інтервенції, ворожих дій армій інших держав
(не залежно від того була оголошена війна або ні), або їх наслідків, революцій, повстань,
масових заворушень, узурпації влади, націоналізації, конфіскації, реквізиції, арешту або
знищення майна за розпорядженням державних органів України;
4.31.12. дій терористів або будь-якої особи на політичному підґрунті;
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4.31.13. прямого або опосередкованого впливу іонізуючого випромінювання, радіації
або забруднення радіоактивними матеріалами, ядерним паливом або радіоактивними
відходами, а також прямого або опосередкованого впливу ядерного вибуху;
4.31.14. порушення авторських прав, включаючи недозволене використання
зареєстрованих торгових, фірмових та товарних знаків, символів та найменувань;
4.31.15. зараження вірусом імунодефіциту,
імунодефіциту людини (ВІЛ - інфекцій);

діагностики

синдрому придбаного

4.31.16. переробки, виробництва, використання, випробувань, володіння, продажу або
видалення нижче перерахованих виробів або речовин або будь-яких матеріалів, що містять
дані речовини, а також впливу нижче перерахованих виробів або речовин, або будь-які дії,
помилки або недогляд у нагляді, інструктуванні, рекомендаціях, зауваженнях,
попередженнях, консультації, у зв'язку з нижченаведеними виробами або речовинами:
4.31.16.1. RU 486 і інші хімічні засоби, які викликають аборт;
4.31.16.2. силіконові імплантати;
4.31.16.3. тютюн та тютюнові вироби;
4.31.16.4. сечовино-формальдегідні поверхнево-активні речовини;
4.31.16.5. вакцини;
4.31.16.6. канцерогенні речовини, включаючи ті речовини, канцерогенна дія яких
передбачається, але остаточно не доведена;
4.31.16.7. хлоровані вуглеводи;
4.31.16.8. препарати, розроблені на базі людської крові та/або її компонентів;
4.31.16.9. терапевтичні препарати, призначувані при синдромі придбаного
імунодефіциту, у тому числі продуктів переробки крові, плазми, плаценти або
трансплантатів;
4.31.16.10. протизаплідні засоби,
4.31.16.11. засоби захисту рослин;
4.31.16.12. генетично модифіковані (змінені) продукти;
4.31.17. впливу, переробки (обробки),
психотропними або одурманюючими засобами;

а

також

торгівлі

наркотичними,

4.31.18. інших обставин, передбачених договором страхування в якості виключень зі
страхового покриття.
4.32. Якщо інше не передбачено договором страхування, не відшкодовуються
вимоги:
4.32.1. по збитках, викликаних тим фактом, що в комп’ютерних системах,
програмному забезпеченні, процесорах, комп’ютерному обладнанні або інших електронних
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системах поля, в яких зберігається інформація про рік, або інші дані відтворюються
неадекватно, що
призводить
до
помилкового розпізнавання, перетворення,
запам’ятовування, розрізнення, інтерпретації даних або до іншого невідповідного
функціонування будь-яких комп’ютерних систем (комп’ютерного обладнання та
програмного забезпечення). Даний виняток діє щодо таких товарів та послуг (як,
наприклад, консультування, проектування, дослідження, установка, консервація, ремонт і
контроль), метою яких є розпізнавання, усунення або перевірка потенційних актуальних
проблем Третіх осіб вказаного вище характеру;
4.32.2. з відшкодування штрафів, пені і інших санкцій чи аналогічних витрат, які
накладаються на Страхувальника будь-якими органами державної влади та місцевого
самоврядування, іншими підприємствами, установами та організаціями в межах
компетенції, при виконанні ними владних повноважень та на підставі закону;
4.32.3. а також щодо шкоди, заподіяної:
4.32.3.1. внаслідок перевезення, зберігання чи застосування вибухових пристроїв
та/або речовин, вогнепальної зброї;
4.32.3.2. майну, що використовується Страхувальником на підставі договорів
оренди (лізингу);
4.32.3.3. Третім особам внаслідок володіння або користування Страхувальником
будівель та\або споруд, конструктивні елементи й інженерні системи яких знаходяться в
аварійному стані, а також майна, що знаходиться в них, а також об’єктів незавершеного
будівництва;
4.32.3.4. дією звукових хвиль, інфра- та ультразвуку, вібрації,
електромагнітного поля, електричної та електромагнітної інтерференції.

впливу

4.33. Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення та
обмеження страхування.
5.

СТРАХОВА СУМА (ЛІМІТ ТА СУБЛІМІТИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СТРАХОВИКА).

5.1. Страхова сума встановлюється у розмірі, погодженому сторонами під час
укладення договору страхування.
5.2. За згодою Страховика та Страхувальника у договорі страхування можуть бути
встановлені окремі страхові суми (ліміти відповідальності, зобов'язань Страховика):
5.2.1. за ризиком;
5.2.2. за групою ризиків;
5.2.3. на кожний окремий вид страхового випадку (щодо кожного окремого випадку
заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну Третіх осіб);
5.2.4. на кожен окремий вид застрахованої відповідальності або застрахованої
діяльності;
5.2.5. на всіх Третіх осіб за одним страховим випадком незалежно від кількості таких
Третіх осіб;
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5.2.6. на кожну третю особу за одним страховим випадком;
5.2.7. для сплати страхових відшкодувань стосовно застрахованих витрат;
5.2.8. для відкликання та утилізації продукції у разі страхування за договором
страхування відповідальності виробника (продавця) товарів, при цьому можуть бути
встановлені окремі субліміти зобов'язань Страховика для здійснення Страхувальником
відкликання (сповіщення у засобах масової інформації або адресна розсилка), зберігання,
упакування, перевезення та утилізації неякісного (бракованого) продукту у разі
необхідності здійснення цих дій за умови попереднього їх погодження зі Страховиком;
5.2.9. інші ліміти, передбачені договором страхування.
5.3. Виплачені у межах субліміту зобов'язань Страховика страхові відшкодування
зменшують цей субліміт та загальний розмір страхової суми (ліміту відповідальності
Страховика).
5.4. Якщо інше не обумовлено умовами договору страхування, страхова сума
встановлюється за згодою сторін в національній валюті України.
5.5. У разі виплати страхового відшкодування страхова сума (ліміт
відповідальності) зменшується на розмір виплати, якщо інше не передбачено умовами
договору страхування. Страхова сума (ліміт відповідальності) вважається зменшеною з
дати здійснення виплати, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.
Страхувальник має право відновити зменшену страхову суму (ліміт відповідальності) за
умови сплати Страхувальнику додаткового страхового платежу.
5.6. Протягом строку дії договору страхування страхова сума може бути змінена за
згодою Сторін.
5.7. Якщо інше не обумовлено договором страхування, в межах страхової суми
встановлюються субліміти зобов’язань Страховика щодо відшкодування витрат
Страхувальника, які пов’язані з:
5.7.1. проведенням експертиз з метою визначення причин та наслідків події, її
визнання страховим випадком та визначення суми збитків, які нанесено Третім особам – у
розмірі 5% (п’яти відсотків) від страхової суми за договором страхування;
5.7.2. претензійними витратами – у розмірі 5% (п’яти відсотків) від страхової суми за
договором страхування;
5.7.3. запобіганням або зменшенням розміру збитків, нанесених Третім особам,
відповідальність за ненавмисне завдання яких несе Страхувальник - у розмірі:
5.7.4. 10% (десяти відсотків) від встановленого договором страхування субліміту
страхових відшкодувань за випадками заподіяння шкоди майну Третіх осіб або 1% (одного
відсотку) від загального ліміту зобов’язань Страховика за договором страхування, якщо
договором страхування не встановлено субліміт страхових відшкодувань за випадками
заподіяння шкоди майну Третіх осіб.
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6. ФРАНШИЗА
6.1.

Договір страхування може бути укладено із застосуванням франшизи.

6.2. Франшиза може встановлюватися у відсотках від страхової суми або у
грошовому значенні (незалежно від кількості заявлених претензій Третіх осіб):
6.2.1. умовна, а саме: частина збитку, яка не підлягає відшкодуванню Страховиком,
якщо сума збитку не перевищує встановлений договором страхування розмір франшизи,
але відшкодовується Страховиком у повному розмірі, якщо збиток більший за
встановлений договором страхування розмір франшизи;
6.2.2. безумовна, а саме: частина збитку, яка ні за яких обставин не підлягає
відшкодуванню Страховиком;
6.2.3. за кожним видом застрахованої діяльності;
6.2.4. за кожним видом застрахованої відповідальності;
6.2.5. за кожним страховим ризиком;
6.2.6. за кожним видом страхових випадків;
6.2.7. на кожну третю особу;
6.2.8. загальна за період страхування за договором страхування;
6.2.9. інша, передбачена договором страхування.
6.3. Якщо мали місце декілька страхових випадків, сума франшизи вираховується з
суми відшкодування по кожному з них, крім випадку встановлення договором страхування
франшизи агрегатної зазначеної у пункті 6.2.8 Правил.
6.4. У разі встановлення за договором страхування франшизи агрегатної, під час
розрахунку Страховиком суми страхового відшкодування:
6.4.1. сума франшиз, врахованих у раніше сплачених за договором страхування
страхових відшкодуваннях, та франшизи, яка повинна бути врахована у сумі цього
страхового відшкодування є більшою за франшизу агрегатну за договором страхування, у
цьому страховому відшкодуванні застосовується франшиза у розмірі, зменшеному на суму
такого перевищення;
6.4.2. у разі вирахування Страховиком із сум раніше сплачених за договором
страхування страхових відшкодувань франшиз, сума яких дорівнює розміру встановленої
договором страхування агрегатної франшизи, франшиза не застосовується у цьому та у всіх
наступних страхових відшкодуваннях.
6.4.3. інший вид франшизи та її умови застосування, можуть бути передбачені в
договорі страхування.
6.5. Розмір франшизи може встановлюватися за згодою сторін у відсотках
визначеної суми або в абсолютному значенні.
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7. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (СТРАХОВА ПРЕМІЯ)
7.1. Розмір страхового тарифу за договором страхування визначається Страховиком
на підставі методики розрахунку страхового тарифу, зазначеної у Додатку № 3 до цих
Правил.
7.2. Страховий платіж розраховується виходячи з розмірів страхової суми та
страхового тарифу.
7.3. Страхувальник зобов’язаний сплатити Страховику страховий платіж (страхову
премію) як плату за страхування.
7.4. Страховий платіж може бути сплачений готівкою в касу Страховика (його
представника) або безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Страховика (його
представника).
7.5. Страхувальники–резиденти згідно з укладеним договором страхування мають
право вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник–нерезидент – в
іноземній вільно конвертованій валюті по курсу НБУ на день сплати або у грошовій
одиниці України у випадках, передбачених законодавством України.
7.6. 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.
7.7. Зазначений в договорі страхування страховий платіж за згодою Сторін може
сплачуватися одноразово або частинами. Конкретні умови та строки сплати страхового
платежу встановлюються договором страхування.
7.8. Якщо договором страхування передбачено сплату страхового платежу
частинами, Страховик, під час здійснення страхової виплати внаслідок настання страхового
випадку, має право утримати частку страхової виплати у розмірі несплаченого страхового
платежу в рахунок сплати несплачених Страхувальником частин страхового платежу за
період дії договору страхування, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.
8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Договір страхування укладається на підставі заяви Страхувальника на
страхування за формою, що встановлена Страховиком, при цьому:
8.1.1. Страховик вправі вимагати від Страхувальника надання іншої додаткової
інформації та документів, не зазначених у заяві на страхування, але необхідних для
визначення ступеню ризику при укладанні договору страхування;
8.1.2. Страхувальник зобов'язаний зазначити у заяві на страхування усі відомі йому
обставини, що мають істотне значення для визначення ступеню ризику, та тих, що можуть
вплинути на зміну ступеню ризику, при цьому обставинами, що мають істотне значення для
оцінки ступеня страхового ризику визнаються:
8.1.2.1. факти настання збитків Страхувальника, причиною яких були події,
аналогічні ризикам, що приймаються на страхування, та які виникали більше 3 (трьох) разів
за останні 5 (п’ять) років, які передують року укладення договору страхування;
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8.1.2.2. умови здійснення Застрахованої діяльності;
8.1.2.3. стан та умови експлуатації Страхувальником майна, що перебуває в його
володінні, розпорядженні та/або користуванні;
8.1.2.4. кваліфікація персоналу Страхувальника – юридичної особи;
8.1.2.5. обсяг страхового покриття.
8.1.3. Заявою на страхування можуть бути передбачені інші обставини, що мають
істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику.
8.1.4. після укладення договору страхування заява стає невід'ємною частиною
договору страхування;
8.1.5. Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих ним у заяві
відомостей.
8.2. На підставі даних, отриманих від Страхувальника, Страховик приймає рішення
про укладення договору страхування або відмовляє в його укладенні.
8.3. Подання заяви не зобов'язує ні Страхувальника, ні Страховика укласти договір
страхування.
8.4. Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування, в т.ч. на ім’я
кожної Застрахованої особи.
8.5. Внесення змін до договору страхування здійснюється за взаємною згодою
Сторін, шляхом підписання додаткової угоди до договору страхування, що з моменту
підписання стає його невід’ємною частиною.
8.6. При укладенні договору страхування Сторони гарантують, що їхні
представники, які підписали договір страхування, належним чином уповноважені, та
документи, що підтверджують їх повноваження, належним чином видані, та, на момент
підписання договору страхування, не були змінені та відкликані.
8.7. Під час укладення договору страхування Страхувальник зобов’язаний
сповістити Страховика про усі відомі йому обставини, що мають істотне значення для
оцінки ступеня страхового ризику щодо предмету договору страхування, а також, письмово
дати відповіді на усі поставлені йому Страховиком запитання з метою оцінки ступеня
ризику у відношенні відповідальності, яка передається на страхування. Якщо після
укладення договору страхування буде встановлено, що Страхувальник повідомив свідомо
неправдиві відомості, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.
8.8. Договір страхування укладається у письмовій формі шляхом його підписання
Сторонами.
8.9. У випадку втрати примірника договору страхування в період його дії
Страховик видає Страхувальнику дублікат. Після видачі дубліката втрачений примірник
договору страхування вважається недійсним.
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9. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
9.1. Договір страхування може бути укладений на строк до 1 (одного) року, або на
інший строк, визначений договором страхування за згодою сторін.
9.2. Договір страхування набуває чинності з моменту підписання Сторонами та діє
до 24 години 00 хвилин дня, який вказано в договорі, як день закінчення терміну його дії,
якщо інший порядок набуття чинності та припинення дії не передбачений умовами
договору страхування Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого
страхового платежу, якщо інше не передбачено договором страхування ст. 18 ЗУ «Про
страхування».
9.3. У межах строку дії договору страхування встановлюється період страхування,
при цьому страхування за договором страхування здійснюється за умови оплати
Страхувальником страхової премії відповідно до умов договору страхування.
9.4. При несплаті страхової премії за договором за відповідний період страхування
дія страхового покриття припиняється з 24 годин 00 хвилин дня закінчення періоду
страхування, що передує йому, за який страхова премія сплачена.
9.5. При частковій сплаті частини страхової премії Страховик несе зобов’язання
протягом відповідного періоду страхування пропорційно відношенню фактично сплаченої
страхової премії до загальної суми цієї страхової премії.
9.6. Якщо інше не передбачено договором страхування, Страховик надає
Страхувальнику розширений період для повідомлення про заявлену претензію з боку
Третіх осіб, при цьому розширений період для повідомлення про заявлену претензію:
9.6.1. триває 1 (один) рік від дати закінчення строку дії договору страхування і діє
тільки відносно претензій Третіх осіб, що виникають із факту настання страхового ризику,
який мав місце протягом періоду страхування за договором страхування, про що
Страхувальник повідомив Страховика вчасно;
9.6.2. не є продовженням строку дії та періоду страхування за договором
страхування;
9.6.3. не змінює обсяг страхового покриття;
9.6.4. не забезпечує додаткових сублімітів зобов’язань Страховика за договором
страхування.
9.7. Дія договору страхування поширюється на територію України, якщо інше не
передбачено умовами договору страхування.
10. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
10.1. Договір страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
10.1.1. закінчення строку дії - з 24-ої години 00 хвилин дня, що вказаний в договорі, як
дата закінчення дії договору страхування;
10.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
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10.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором
строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший
(або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика
протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше
не передбачено умовами договору;
10.1.4. ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальникафізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями
22, 23, 24 Закону України «Про страхування»;
10.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законом України;
10.1.6. прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
10.1.7. в інших випадках, передбачених законодавством України.
10.2. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка Сторона
зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше як за 30 календарних днів до
дати припинення договору страхування.
10.3. У разі дострокового припинення дії договору страхування, за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії договору, 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.
10.4. У разі дострокового припинення дії 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, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового
відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
10.5. Договором страхування можуть бути передбачені інші підстави припинення дії
договору страхування, якщо це не суперечить законодавству України та відповідає
Правилам.
11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
11.1. СТРАХУВАЛЬНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
11.1.1. оплачувати страхову премію у строки та у розмірах, визначених умовами
договору страхування;
11.1.2. при укладанні договору страхування надати Страховикові інформацію про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
11.1.3. при укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші договори
страхування щодо цього предмета договору страхування, укладені з іншими страховими
організаціями;
11.1.4. при настанні події, що має ознаки страхового випадку вживати всіх можливих
заходів для рятування життя, здоров’я, майна Третіх осіб та об’єктів навколишнього
_________________________________________________________
Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами № 15

19

природного середовища та зменшення розміру заподіяної шкоди, а також для усунення
причин, що сприяють виникненню додаткових збитків;
11.1.5. у строк, передбачений Договором страхування повідомити про подію, що має
ознаки страхового випадку, відповідні компетентні органи, якщо це передбачено умовами
договору страхування;
11.1.6. будь-яким документальним способом (письмово, факсом, засобами електронної
пошти, інше) повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом 3 (трьох)
діб, з дня настання страхового випадку, якщо інший строк не передбачений договором
страхування;
11.1.7. при розгляді обставин, пов’язаних зі страховим випадком, у судовому порядку
– вживати заходів для залучення Страховика до участі у судовому провадженні, якщо це
передбачено умовами договору страхування;
11.1.8. не допускати дій або бездіяльності по відношенню до факторів, настання яких
має вплив на ступінь страхового ризику, а у разі їх виникнення, вживати всіх можливих
заходів для усунення обставин, що підвищують ступінь ризику, якщо це передбачено
умовами договору страхування;
11.1.9. без письмової згоди Страховика не робити заяв та не брати на себе зобов’язань
щодо добровільного відшкодування Третім особам нанесених їм збитків, не визнавати
повністю або частково свою відповідальність, якщо це передбачено умовами договору
страхування;
11.1.10. забезпечувати доступ представникам Страховика або уповноваженим ним
особам до документації, що має безпосереднє відношення до предмету договору
страхування, у будь-який робочий час Страхувальника, якщо це передбачено умовами
договору страхування.
11.2. СТРАХУВАЛЬНИК МАЄ ПРАВО:
11.2.1. на отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку у
межах страхової суми за договором страхування;
11.2.2. вимагати дострокового припинення дії договору страхування у порядку,
передбаченому законом та умовами договору страхування;
11.2.3. у разі здійснення заходів щодо зменшення страхового ризику, запропонувати
Страховику переукладення договору страхування;
11.2.4. у період дії договору страхування, пропонувати Страховику внесення змін до
умов договору страхування, зокрема, що стосуються розміру страхової суми, строків дії
договору і застрахованих ризиків;
11.2.5. отримати дублікат договору страхування у випадку його втрати;
11.2.6. оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування у
судовому порядку.
11.3. СТРАХОВИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
11.3.1. ознайомити Страхувальника з умовами договору страхування та Правилами.
11.3.2. протягом 2-х (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку і при надходженні у зв’язку з цим претензій від Третіх осіб, вжити
заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового
відшкодування;
11.3.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування
у передбачений договором страхування строк.
11.3.4. протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів, з дня, коли йому було надано всі
документи, які необхідні для прийняття рішення про розмір та причини настання
страхового випадку, прийняти рішення про виплату страхового відшкодування та скласти
страховий акт (страховий сертифікат), або про відмову у виплаті страхового відшкодування
та письмово повідомити про це рішення Страхувальника з обґрунтуванням причин відмови
у строк 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття цього рішення;
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11.3.5. здійснити виплату страхового відшкодування протягом 30 (тридцяти) робочих
днів з дня підписання страхового акту (аварійного сертифікату);
11.3.6. за заявою Страхувальника, у разі здійснення ним заходів щодо зменшення
страхового ризику, переукласти з ним договір страхування;
11.3.7. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище,
крім випадків, встановлених законом.
11.4. СТРАХОВИК МАЄ ПРАВО:
11.4.1. перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладенні договору
страхування, а також перевіряти виконання Страхувальником умов договору страхування;
11.4.2. при настанні події, що має ознаки страхового випадку, брати участь у
збереженні і рятуванні життя, здоров’я, майна Третіх осіб та навколишнього природного
середовища, давати інструкції Страхувальнику, спрямовані на зменшення розмірів
заподіяної шкоди;
11.4.3. надсилати запити в компетентні органи з питань, пов’язаних із встановленням
причин та наслідків події, що має ознаки страхового випадку, визначенням розміру
заподіяної шкоди або самостійно проводити розслідування з метою з’ясування причин та
обставин цієї події. При цьому такі дії не розглядаються як визнання Страховиком події
страховим випадком;
11.4.4. брати участь у розгляді судових справ, порушених проти Страхувальника,
внаслідок настання події, що має ознаки страхового випадку;
11.4.5. достроково припинити дію договору страхування в порядку та на умовах,
передбачених законом України та умовами договору страхування;
11.4.6. у випадку зміни ступеню ризику ініціювати перед Страхувальником зміну умов
договору страхування та сплату страхової премії відповідно до нових умов договору. Якщо
Сторони не досягли згоди про внесення змін до договору страхування, Страховик має право
на дострокове припинення його дії з дотриманням вимог закону України та умов договору
страхування;
11.4.7. розслідувати причини настання події, що має ознаки страхового випадку, та
здійснювати оцінку заподіяної Третім особам шкоди за своєю ініціативою і за власні кошти.
Зазначені дії Страховика не є фактом визнання з боку Страховика події страховим
випадком;
11.4.8. відстрочити виплату страхового відшкодування у випадках, якщо:
11.4.8.1. є сумніви в дійсності документів, що підтверджують страховий випадок –
до підтвердження дійсності таких документів, але на строк, що не перевищує 3 (трьох)
місяців з дати настання страхового випадку, якщо інший строк не передбачений договором
страхування;
11.4.8.2. неповністю з’ясовані обставини страхового випадку, розмір збитків,
обставини, які підтверджують право на одержання відшкодування - до з'ясування таких
обставин, але на строк, що не перевищує 3 (трьох) місяців з дати настання страхового
випадку, якщо інший строк не передбачений договором страхування;
11.4.8.3. проти Страхувальника відкрито кримінальне провадження, що має
безпосереднє відношення до страхового випадку – до закриття кримінального провадження,
якщо це передбачено умовами договору страхування.
11.4.8.4. Договором страхування можуть бути передбачені інші випадки
відстрочення виплати страхового відшкодування, однак на строк не більше, ніж на 90
(дев'яносто) календарних днів з дати настання події, що має ознаки страхового випадку.
11.4.9. відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:
11.4.9.1. виявлення навмисних дій Страхувальника, спрямованих на настання
страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ним
громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її
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меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація
дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
11.4.9.2. вчинення Страхувальником умисного злочину, що знаходиться у прямому
причинному зв’язку зі страховим випадком;
11.4.9.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування, про факт настання страхового випадку або обставини страхового
випадку;
11.4.9.4. несвоєчасного повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні
обставин, характеру та розміру збитків;
11.4.9.5. невиконання Страхувальником своїх обов’язків за договором страхування;
11.4.9.6. якщо Страхувальник умисно не вживав необхідних та доступних заходів з
метою зменшення розміру заподіяної шкоди в тій мірі, в якій такі дії Страхувальника
призвели до збільшення розміру шкоди;
11.4.9.7. в інших випадках, передбачених законом.
11.5. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права та
обов'язки Сторін.
12. ДІІ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
12.1. При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник
зобов'язаний:
12.1.1. негайно, однак не пізніше 3 (трьох) діб, враховуючи той день, коли йому стало
відомо або мало стати відомим про подію, яка має ознаки страхового випадку, письмово
або іншим документальним способом (факсом) сповістити про це Страховика або його
уповноваженого представника;
12.1.2. здійснити всі можливі заходи щодо зменшення шкоди, заподіяної Третім
особам;
12.1.3. надати Страховику всю наявну інформацію та документи, які дозволяють
встановити причини, обставини та можливі наслідки спричинення шкоди Третім особам, в
тому числі за додатковими запитами Страховика, якщо це передбачено умовами договору
страхування;
12.1.4. без письмової згоди Страховика не робити заяв та не брати на себе зобов’язань
щодо добровільного відшкодування Третім особам нанесених їм збитків, не визнавати
повністю або частково свою відповідальність, якщо це передбачено умовами договору
страхування;
12.1.5. невідкладно повідомити Страховика про всі вимоги, пред’явлені
Страхувальнику у зв’язку із подією, що має ознаки страхового випадку, в тому числі:
12.1.5.1. про претензії Третіх осіб;
12.1.5.2. про вимоги, пред’явлені в судовому порядку;
12.1.5.3. про рішення судових, адміністративних та інших компетентних органів про
накладення арешту, виплату штрафів та відшкодування шкоди, якщо це передбачено
умовами договору страхування.
12.1.6. Негайно, у строк передбачений Договором страхування, відправити на адресу
Страховика копії претензій, листів, судових процесуальних документів , позовних вимог,
виклику в суд, повідомлень, судових повісток або інших документів, отриманих у зв’язку із
заподіяною шкодою, якщо це передбачено умовами договору страхування.
12.2. Страхувальник зобов’язаний, навіть якщо він вже заявив Страховику про
настання події, що має ознаки страхового випадку, негайно, у строк передбачений
Договором страхування, сповістити його про те, що:
12.2.1. Компетентними органами проводиться розслідування обставин настання події,
що має ознаки страхового випадку;
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12.2.2. відкрито кримінальне провадження по факту заподіяння шкоди Третім особам;
12.2.3. розпочався судовий розгляд справи у зв’язку із фактом заподіяння шкоди
Третім особам;
12.2.4. Страхувальнику необхідне сприяння у призначенні адвокатів, організації
судового захисту або інша юридична допомога, якщо це передбачено умовами договору
страхування.
12.3. Страхувальник зобов’язаний передати Страховику за його вимогою всі права
щодо захисту своїх інтересів та врегулюванню претензій Третіх осіб, а саме:
12.3.1. право виступати від імені Страхувальника у переговорах та укладати мирові
угоди про відшкодування шкоди;
12.3.2. право вести справи в судових органах від імені Страхувальника, якщо це
передбачено умовами договору страхування.
В цьому випадку Страхувальник зобов’язаний передати Страховику всі необхідні
повноваження та документи.
12.4. Страхувальник не має права вимагати участі Страховика в судових процесах, а
також іншим способом втягувати його в судовий розгляд з питань відшкодування шкоди,
заподіяної Третім особам.
13. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКУ. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО
ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ У ЗДІЙСНЕННІ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Страхувальник не має права визнавати свою відповідальність та
врегульовувати претензії без письмової згоди Страховика.
13.2. Страховик має право брати на себе і здійснювати від імені Страхувальника, за
його письмовою згодою або дорученням, захист за будь-якою претензією про
відшкодування збитку проти інших осіб або її врегулювання, представляти інтереси
Страхувальника. Це право не є підставою для зміни або розширення відповідальності або
зобов'язань Страховика за договором страхування.
13.3. Незалежно від того чи взяв Страховик на себе захист за претензією, він має
право рекомендувати Страхувальнику врегулювати таку претензію без розгляду справи в
суді в обсязі, у якому претензія може бути врегульована.
13.4. Якщо Страхувальник не погоджується з рекомендованим врегулюванням
претензії або починає судову справу, то Страховик має право відмовитися від ведення
судової справи і його відповідальність за договором не буде перевищувати суму, що
відповідає розміру збитків, у межах якої ця претензія могла б бути врегульована згідно з
умовами договору і розміру претензійних витрат (якщо це передбачено договором),
узгоджених Страховиком.
13.5. Страхувальник не має права вимагати участі Страховика у судовому процесі, а
також іншим способом залучати його в судовий розгляд з питань відшкодування збитків
Страхувальником.
13.6. Розмір страхового відшкодування визначається:
13.6.1. при добровільному задоволенні претензії - згідно з умовами договору
страхування;
13.6.2. виходячи із суми, визначеної у рішенні суду до стягнення зі Страхувальника, та
з урахуванням умов договору. При цьому, у межах установленого договором ліміту,
відшкодовуються претензійні витрати, стягнені зі Страхувальника та/ або понесені ним,
якщо Страхувальник погодив такі витрати із Страховиком.
13.7. Для встановлення причин, наслідків, обставин настання події, що може бути
визнана страховим випадком, прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні
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виплати страхового відшкодування та визначення розміру заподіяної шкоди та/або
завданого збитку, Страхувальник та/або потерпіла третя особа, інша особа, яка відповідно
до чинного законодавства України, має право на отримання страхового відшкодування
(одержувач страхового відшкодування) зобов’язаний надати Страховику відповідні
документи, зазначені у договорі страхування, зокрема:
13.7.1. письмову заяву про виплату страхового відшкодування за формою Страховика;
13.7.2. оригінал договору страхування (страхового поліса, сертифіката, свідоцтва) або
його дублікат, що належить Страхувальникові;
13.7.3. документи, що відповідно до чинного законодавства України дозволяють
ідентифікувати одержувача страхового відшкодування;
13.7.4. документи компетентних органів або установ, до яких Страхувальник (третя
особа) повинен був звернутися відповідно до чинного законодавства України (довідки,
протоколи, акти тощо);
13.7.5. документи, що підтверджують розмір заподіяної шкоди та/або завданого
збитку, залежно від виду заподіяної шкоди та/або завданого збитку;
13.7.6. копії документів з вимогами (претензій, позовів, включаючи всі документи, що
до них додавалися), пред’явлених на цей час Страхувальникові у зв’язку з подією, що
сталася;
13.7.7. у всіх випадках, коли в розслідуванні обставин, що спричинили завдання
збитку, брали участь органи досудового розслідування:
13.7.7.1. копію заяви або повідомлення Страхувальника про кримінальне
правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове
розслідування;
13.7.7.2. документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію органом державної
влади, уповноваженим розпочати досудове розслідування заяви або повідомлення
Страхувальника;
13.7.7.3. документ, що підтверджує внесення органом державної влади,
уповноваженим розпочати досудове розслідування відомостей про кримінальне
правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками відповідного
злочину, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, із зазначенням
попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення (повідомлення про
початок досудового розслідування тощо);
13.7.7.4. копію постанови слідчого чи прокурора або ухвали суду про закриття
кримінального провадження чи зупинення досудового розслідування або рішення (вироку)
суду;
13.7.8. документи, що підтверджують здійснені Страхувальником витрати щодо
запобігання та зменшення розміру шкоди та інші витрати, якщо відшкодування таких
передбачене договором страхування;
13.7.9. інші документи на обґрунтований письмовий запит Страховика щодо факту,
обставин, причин настання страхового випадку, розміру зазнаного збитку.
13.8. Розмір страхового відшкодування визначається в межах установленої
договором страхової суми - ліміту або субліміту відповідальності (зобов’язань) Страховика.
Страховик здійснює виплату страхового відшкодування Потерпілій особі або
Страхувальнику, якщо останній самостійно сплатив Потерпілій особі компенсацію
нанесеного збитку, при наявності причинного зв'язку між дією (бездіяльністю)
Страхувальника і заподіяних ним майнової шкоди та/або тілесного пошкодження.
13.9. Страхове відшкодування визначається з урахуванням франшизи, якщо така
обумовлена в договорі, та інших умов договору страхування.
13.10. Страховик має право провести розслідування з метою встановлення причин і
розміру збитків.
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13.11. Якщо це передбачено договором страхування, до страхового відшкодування
також включається вартість витрат, що зроблені доцільно для запобігання або зменшення
збитку під час страхового випадку, але загальне страхове відшкодування не може
перевищувати агрегатний ліміт відповідальності (зобов’язань) Страховика за договором.
13.12. Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику отримане страхове
відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом передбачених
законодавством України термінів позовної давності виявиться така обставина, що за
законом або за цими Правилами повністю або частково позбавляє Страхувальника права на
страхове відшкодування.
13.13. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування на підставі письмової
заяви про страхову виплату та страхового акта, складеного Страховиком або
уповноваженою ним особою у формі, що визначається Страховиком.
13.14. З метою прийняття рішення про здійснення виплати страхового відшкодування
або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування Страхувальник повинен
надати Страховикові документи, передбачені пунктом 13.7 Правил страхування.
13.15. Страховик з метою прийняття рішення про здійснення виплати страхового
відшкодування або відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування може робити
запити про відомості, пов’язані з настанням страхового випадку, до компетентних органів,
підприємств, установ та організацій, що володіють інформацією про обставини настання
страхового випадку:
13.15.1. якщо у Страховика виникли обґрунтовані сумніви щодо достовірності
наданих Страхувальником (одержувачем страхового відшкодування) відомостей і
документів, що підтверджують факт, причини та обставини настання страхового випадку, а
також розмір заподіяної шкоди (збитку);
13.15.2. якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини,
причини настання страхового випадку та розмір завданого збитку. У такому разі з метою
встановлення обставин, причин настання страхового випадку і розміру збитку Страховик
має право призначити розслідування або оцінку, яку проводить експерт незалежної
експертної організації;
13.15.3. в інших випадках, передбачених договором страхування.
13.16. Граничний строк отримання відповідей на запити Страховика від підприємств,
установ та організацій, що володіють інформацією про обставини настання страхового
випадку, складає 3 (три) місяці з дня направлення Страховиком відповідного запиту, якщо
інше не передбачене договором страхування.
13.17. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту одержання Страховиком всіх
документів (або останнього з них, якщо документи надавалися Страховикові частинами),
необхідних для підтвердження факту, причин, обставин настання страхового випадку та
визначення розміру збитків, а саме: документів, передбачених пунктом 13.7 Правил
страхування, та відповідей на запити Страховика від підприємств, установ та організацій,
що володіють інформацією про обставини настання страхового випадку (з урахуванням
пункту 13.16 Правил страхування), якщо інший строк не передбачений договором
страхування, Страховик:
13.17.1. приймає рішення про здійснення виплати страхового відшкодування
шляхом складення страхового акта і протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня складення
страхового акта здійснює виплату страхового відшкодування, якщо інший строк не
передбачений договором страхування, або
13.17.2. приймає обґрунтоване рішення про відмову у здійсненні виплати
страхового відшкодування. Страховик письмово повідомляє Страхувальника про прийняття
рішення про відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування з обґрунтуванням
причин протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття такого рішення, якщо інший
строк не передбачений умовами договору страхування.
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14.

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

14.1. Підставами для відмови Страховика у здійсненні виплати страхового
відшкодування є:
14.1.1. навмисні дії Страхувальника (працівників Страхувальника, його представників
або осіб, які діяли за його дорученням) або особи, на користь якої був укладений договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється
на дії, пов'язані з виконанням ними громадянських або службових обов'язків, у стані
необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі,
гідності й ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника й інших зазначених у цьому
пункті осіб встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
14.1.2. вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на користь
якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.
Якщо названі особи є юридичними особами, зазначена підстава відноситься до їх
працівників або осіб, які діяли за їх дорученням;
14.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку.
14.1.4. подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку;
14.1.5. наявність обставин, які є виключеннями зі страхових випадків і обмеженнями
страхування, передбаченими розділом 4 Правил страхування та/або договором страхування;
14.1.6. невиконання або неналежне виконання Страхувальником своїх обов’язків,
зазначених у договорі страхування;
14.1.7. інші випадки, передбачені чинним законом.
14.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону та
Правилам страхування.
15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
15.1. Всі спори щодо договору страхування вирішуються шляхом переговорів та,
при необхідності, із залученням незалежних експертів.
15.2. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спірні питання
розв'язуються у судовому порядку згідно законодавства України.
16. ОСОБЛИВІ УМОВИ
16.1. Правилами страхування регламентовані основні умови страхування.
16.2. Конкретні умови страхування можуть встановлюватися договором страхування
за згодою Сторін і не повинні суперечити Правилам страхування та чинному законодавству
України.
16.3. За згодою Сторін до умов договору страхування можуть бути внесені
застереження, доповнення, зміни та особливі умови страхування, виходячи з конкретних
умов страхування, що відповідають положенням Правил страхування та не суперечать
чинному законодавству України.
16.4. Права та обов’язки Страховика та/або Страхувальника, підстави для відмови у
здійсненні страхових виплат, зазначені у цих Правилах, але які не передбачені Законом
України «Про страхування», повинні бути передбачені договором страхування.
17. ДОДАТКОВІ УМОВИ
17.1. Правилами страхування регламентовані основні умови страхування.
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17.2. За згодою Страховика і Страхувальника до умов договору страхування можуть
бути внесені застереження, доповнення, зміни та особливі умови страхування, виходячи з
конкретних умов страхування, що відповідають положенням Правил страхування та не
суперечать чинному законодавству України.
17.3. Договором страхування можуть бути передбачені наведені в додатках до
Правил страхування додаткові умови страхування (застереження) з урахуванням специфіки
ризиків, що приймаються на страхування, не обмежуючись нижченаведеним переліком
додаткових умов (застережень):
17.3.1. Додаткові умови страхування, викладені в додатках, застосовуються в договорі
страхування, якщо вони включені до тексту договору страхування;
17.3.2. Додаткові умови, викладені в додатках, уточнюють і доповнюють стандартні
умови страхування, зазначені в Правилах страхування, і застосовуються до договору
страхування разом з ними.
17.3.3. За погодженням Сторін договору страхування, або у разі, коли застосування
уніфікованих умов страхування вимагають міжнародні системи страхування, договір
страхування може включати умови, що застосовуються у міжнародній практиці
страхування, з урахуванням вимог Закону України "Про страхування".
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Додаток 1
до Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім
цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників
повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)) № 15 від 18.03.2020 року
ДОДАТКОВІ УМОВИ № 1
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до Правил страхування та цих Додаткових умов добровільного
страхування професійної відповідальності (далі - Додаткові умови № 1) Страховик укладає
договори добровільного страхування професійної відповідальності зі Страхувальниками.
1.2. Відповідно до цих Додаткових умов застрахованою може бути:
1.2.1. Професійна відповідальність аудиторів;
1.2.2. Професійна відповідальність органу стандартизації та сертифікації;
1.2.3. Професійна відповідальність приватних нотаріусів;
1.2.4. Професійна відповідальність митних брокерів;
1.2.5. Професійна відповідальність ріелторів;
1.2.6. Професійна відповідальність будівельників (архітекторів);
1.2.7. Відповідальність при здійсненні іншої професійної діяльності, передбаченої
договором страхування.
1.3. Під професійною діяльністю розуміється діяльність юридичних та дієздатних
фізичних осіб, що полягає у наданні послуг (виконанні робіт) та передбачає, якщо це
вимагається чинним законодавством України, наявність у цих осіб відповідного дозволу
(ліцензії, сертифіката, свідоцтва, диплому, посвідчення тощо) на здійснення такої
діяльності. Професійна діяльність повинна бути передбачена статутними документами
та/або зареєстрована іншим чином, якщо це передбачено чинним законодавством України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору страхування за Додатковими умовами № 1 є майнові
інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної
страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована, життю,
здоров'ю, працездатності, майну третіх осіб.
3. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1. Страховим випадком за договором страхування є факт виникнення
відповідальності та зобов’язання Страхувальника (особи, відповідальність якої
застрахована) відшкодувати відповідно до чинного законодавства України шкоду та/або
збиток, заподіяні Третім особам (життю, здоров’ю та/або майну, майновим правам та іншим
майновим інтересам) внаслідок ненавмисної помилки (необережності, недогляду) при
здійсненні Страхувальником (особою, відповідальність якої застрахована) своєї
професійної діяльності.
3.2. Конкретний перелік страхових випадків залежно від виду професійної діяльності
за згодою Сторін зазначається в договорі страхування.
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4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
4.1. Договором страхування, укладеним на підставі Додаткових умов № 1, не є
застрахованою відповідальність за шкоду, заподіяну Третім особам, що виникла внаслідок:
4.1.1. Виконання Страхувальником (особою, відповідальність якої застрахована)
діяльності іншої, ніж професійна діяльність, передбачена договором страхування;
4.1.2. Пошкодження або втрати документа будь-якого характеру - рукописного,
друкованого або відтвореного іншим способом (будь-якого акту, заповіту, договору, мапи,
плану, листа, сертифіката, грошових знаків, чеків, інших грошових документів тощо), а
також будь-якої комп’ютерної або іншої збереженої на електронному носії інформації та
матеріалів, що довірені третьою особою Страхувальнику (особі, відповідальність якої
застрахована) або знаходяться у його володінні, на зберіганні або під контролем, якщо інше
не передбачене договором страхування;
4.1.3. Допуску до здійснення професійної діяльності та/або робіт осіб, які не мають
необхідного встановленого законом рівня кваліфікації та документально оформленого
допуску (сертифіката, свідоцтва тощо) до виконання робіт.
4.2. При укладенні договору страхування можуть передбачатися додатково інші
особливі виключення зі страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать
чинному законодавству України та цим Додатковим умовам № 1 і зазначені у договорі
страхування.
4.3. За згодою сторін деякі виключення цих Додаткових умов № 1, можуть не
застосовуватися у договорі страхування.
5. ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1. Положення, викладені в цих Додаткових умовах №1, доповнюють положення
Правил страхування та застосовуються до договору страхування разом з ними. За наявності
розбіжностей між положеннями Правил страхування та цих Додаткових умов №1,
застосовуються відповідні положення цих Додаткових умов № 1.
5.2. Якщо договором страхування не передбачено інше, то в
неврегульованій цими Додатковими умовами №1, діють Правила страхування.

частині,
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Додаток 2
до Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім
цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників
повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)) № 15 від 18.03.2020 року
ДОДАТКОВІ УМОВИ № 2
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА
(ПРОДАВЦЯ) ТОВАРІВ, ВИКОНАВЦЯ РОБІТ, ПОСЛУГ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до Правил страхування та цих Додаткових умов страхування
відповідальності виробника (продавця) товарів, виконавця робіт, послуг (далі - Додаткові
умови № 2) Страховик укладає договори страхування відповідальності виробника
(продавця) товарів, виконавця робіт, послуг, далі - договір страхування, зі
Страхувальниками.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору страхування за Додатковими умовами № 2 є майнові
інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної
страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої застрахована, життю,
здоров'ю, працездатності, майну третіх осіб.
2.2. Якщо інше не передбачено договором, відповідно до Додаткових умов № 2 не
може бути застрахована відповідальність Страхувальника за шкоду, заподіяну продуктами
сільського господарства та/або полювання, включаючи випадки, коли вони є частиною
іншого майна, крім випадків, коли такі продукти піддаються промисловому обробленню, в
результаті якого кінцевий продукт може стати причиною шкоди, заподіяної Третім особам.
2.3. Під продуктами сільського господарства розуміють сільськогосподарські
культури, продукти тваринництва, рибальства, крім продуктів, які піддавалися первинному
обробленню.
3. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1. Страховим випадком за договором страхування є факт виникнення
відповідальності та зобов’язання Страхувальника (особи, відповідальність якої
застрахована) відшкодувати відповідно до чинного законодавства України шкоду та/або
збиток, заподіяні Третім особам (життю, здоров’ю, працездатності та/або майну) внаслідок
наступних подій (страхових ризиків):
3.1.1. прихованих конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків
(дефектів) товару (роботи, послуги) або особливих якостей товару (роботи, послуги);
3.1.2. недоліків або особливих властивостей матеріалів, обладнання, інструментів
тощо, що використовувалися для виробництва товару (виконання роботи, надання послуги);
3.1.3. недостовірної або недостатньої інформації щодо товару (роботи, послуги);
3.1.4. інших причин, зазначених у договорі страхування та/або передбачених
законодавством, що діє на території дії договору страхування.
3.2. За згодою Сторін конкретний перелік страхових випадків залежно від виду
застрахованої діяльності, характеру шкоди тощо зазначається в договорі страхування.
3.3. Подія, зазначена в пункті 3.1 цих Додаткових умов № 2, визнається страховим
випадком за умови, що виконуються положення пункту 4 Правил страхування, та, якщо це
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передбачено договором страхування, за наступних умов:
3.3.1. товари (роботи, послуги), що спричинили заподіяння шкоди Третій особі, були
виготовлені (продані, виконані, надані) протягом строку дії договору страхування, якщо
інше не передбачене договором страхування, за умови, що Страхувальник (особа,
відповідальність якої застрахована) до укладення договору страхування не знав про
обставини, які можуть спричинити настання страхового випадку;
3.3.2. заподіяння шкоди внаслідок придбання, замовлення або використання товарів
(робіт, послуг) Страхувальника, сталося протягом строку дії договору страхування, та/або,
якщо це передбачено договором страхування, протягом визначеного Сторонами періоду
після закінчення строку дії договору страхування;
3.3.3. для продовольчих товарів тривалість зазначеного періоду не повинна
перевищувати строку (терміну) придатності товару, встановленого виробником, а для
промислових товарів - строку служби товару (якщо відповідний строк передбачений для
такого товару);
3.3.4. вимога щодо відшкодування Страхувальником заподіяної шкоди заявлена
протягом:
3.3.4.1. гарантійного строку, встановленого виробником (виконавцем) для товару
(роботи, послуги);
3.3.4.2. строку придатності або строку служби, встановленого виробником
(виконавцем);
3.3.4.3. двох років від дня передавання продукції споживачу стосовно продукції, на
яку гарантійний строк або строк придатності не встановлений.
3.4. Якщо це передбачено договором страхування, Страховик, крім страхової суми
та/або лімітів зобов’язань, встановлених в договорі страхування, відшкодовує додаткові
витрати, які здійснив Страхувальник (особа, відповідальність якої застрахована) в зв’язку з
відкликанням продукції у споживачів для наступної перевірки, ремонту або заміни, якщо ці
витрати здійснені з метою виконання розпоряджень влади та/або з метою запобігання
заподіянню шкоди споживачам, або у разі відсутності такого розпорядження з метою
зниження наявного ризику заподіяння шкоди споживачам.
3.4.1. До складу таких витрат можуть включатися витрати Страхувальника на:
3.4.1.1. інформування споживачів, продавців, посередників та офіційної
громадськості щодо виявлених недоліків продукції;
3.4.1.2. виявлення проданих товарів;
3.4.1.3. відкликання товарів для усунення недоліків;
3.4.1.4. знищення товарів, за умови, що такі заходи є обґрунтовано необхідними.
3.5. Якщо інше не передбачено договором страхування, до складу таких витрат не
включаються витрати Страхувальника:
3.5.1. що були здійснені щодо товарів, строк (термін) придатності або строк служби
яких закінчився;
3.5.2. на відновлення довіри споживачів;
3.5.3. па переупакування, ремонт, виправлення недоліків, перевірку товарів щодо
наявності недоліків, повторне доставлення товарів споживачам.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
4.1. Крім випадків, передбачених у розділі 4 Правил страхування, договором
страхування, укладеним на підставі Додаткових умов № 2, не є застрахованою
відповідальність за шкоду, заподіяну Третім особам, що виникла внаслідок:
4.1.1. порушення третьою особою встановлених правил використання, зберігання або
транспортування продукції;
4.1.2. використання третьою особою продукції не за її цільовим призначенням або
без дотримання умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником (виконавцем) в
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експлуатаційній документації, або після закінчення строку (терміну) придатності або
строку служби, про які він був проінформований або які зазначені в документації,
переданій йому;
4.1.3. незастосування третьою особою передбачених в товарі засобів безпеки,
недотримання передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, або в
разі відсутності таких правил в документації - недотримання звичайних розумних заходів
безпеки, встановлених для товарів такого роду;
4.1.4. продажу товару після закінчення встановленого строку (терміну) придатності;
4.1.5. невстановлення Страхувальником (особою, відповідальність якої застрахована)
всупереч вимогам чинного законодавства України строку (терміну) придатності продукції
та/або непопередження споживачів про необхідні дії після закінчення строку (терміну)
придатності та про можливі наслідки у разі:
4.1.5.1. невиконання цих дій;
4.1.5.2. невиконання Страхувальником (особою, відповідальність якої застрахована)
обов’язку вилучити з обігу та/або відкликати у споживачів товар (роботу, послугу) або
інформувати споживачів про небезпечні властивості товару (робіт, послуг), які стали відомі
Страхувальнику до настання страхового випадку;
4.1.5.3. участі у виробництві (виконанні робіт, наданні послуг) персоналу, не
уповноваженого на це або такого, що прострочив термін інструктажу, перепідготовки, а
також осіб, які страждають психічними захворюваннями, епілепсією та іншими хворобами,
що обмежують їх дієздатність.
4.2. Якщо договором страхування не передбачене інше, страховий захист не
поширюється також на:
4.2.1. виробництво та/або випуск в обіг нового товару (продукції) протягом строку дії
договору страхування;
4.2.2. продукцію, що заявлена Страхувальником як індивідуальна, але яка за своїми
властивостями значно відрізняється від такої або зроблена в результаті значного
технологічного змінення оригінального зразка;
4.2.3. продукцію, заявлену Страхувальником як група товарів, але яка за своїми
властивостями не є частиною оголошеної групи або, якщо здійснена фундаментальна
технологічна перебудова і продукція значно відрізняється від тих зразків, що становлять
групу;
4.2.4. виробництво, упаковування, поставлення, продаж, придбання, замовлення або
використання:
4.2.4.1. медикаментів, лікарських і протизаплідних засобів і препаратів;
4.2.4.2. тютюну і виробів із нього;
4.2.4.3. авіаційних і космічних систем (включаючи комплектувальні і складові
частини);
4.2.4.4. автомобілів (включаючи запчастини);
4.2.4.5. морських або річкових суден або інших плавучих об’єктів (включаючи
комплектувальні і складові частини);
4.2.5. таврування,
упакування
або
розпаковування
товарів
(продукції)
Страхувальника;
4.2.6. повернення споживачем непродовольчої продукції належної якості, якщо товар
не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, малюнком, розміром або з інших
причин, в зв’язку з чим не може бути використаний споживачем за призначенням.
4.3. Не підлягають відшкодуванню витрати з вилучення продукції з обігу та
відкликання у споживачів, причиною якого є недоліки такої продукції та реальна або
потенційна небезпека заподіяння шкоди життю, здоров’ю та/або майну споживачів такої
продукції, якщо інше не передбачене умовами договору страхування.
4.4. При укладенні договору страхування можуть передбачатися додатково інші
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особливі виключення зі страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать
чинному законодавству України та цим Додатковим умовам № 2 і зазначені у договорі
страхування.
4.5. За згодою Сторін деякі виключення, передбачені у розділі 4 цих Додаткових
умов № 2, можуть не застосовуватися у договорі страхування.
5. ОСОБЛИВІ УМОВИ.
5.1. Положення, викладені в цих Додаткових умовах № 2, доповнюють положення
Правил страхування та застосовуються до договору страхування разом з ними. За наявності
розбіжностей між положеннями Правил страхування та цих Додаткових умов № 2,
застосовуються відповідні положення цих Додаткових умов № 2.
5.2. Якщо договором страхування не передбачено інше, то в
неврегульованій цими Додатковими умовами № 2, діють Правила страхування.

частині,
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Додаток 3
до Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами
(крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності
власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника)) № 15 від 18.03.2020 року

БАЗОВІ РІЧНІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
ТА КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ ДО НИХ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ
ДОБРОВІЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ
ОСОБАМИ
Базові річні страхові тарифи розраховані, виходячи з характеру діяльності
Страхувальника, та наведені в таблиці 1.
Базові річні страхові тарифи, %
Таблиця 1
ВИД
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

СТРАХУВАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
СТРАХУВАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
СТРАХУВАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
НЕВИРОБНИЧОЇ
СФЕРИ

РІЧНИЙ СТРАХОВИЙ ТАРИФ (ТБ), %
СТРАХОВА СУМА, ГРН.
ДО
100 000

ДО
500 000

ДО
1 000 000

БІЛЬШЕ
1 000 000

0,50 - 1,00

0,45 - 0,90

0,40 - 0,80

0,35 - 0,75

0,40 - 0,90

0,35 - 0,85

0,30 - 0,80

0,25 - 0,70

0,40 - 0,75

0,35 - 0,70

0,30 - 0,65

0,25 - 0,60

Залежно від застрахованої відповідальності, страхових сум (лімітів відповідальності),
розміру франшизи, виду та обсягу застрахованої діяльності та інших чинників, що
впливають на ступінь страхового ризику застосовуються поправочні коефіцієнти ризику
(Кч) в діапазоні від 0,1 до 6,0.
За договором страхування, укладеним на строк менше 1 року, розмір страхового
платежу визначається як добуток річного страхового платежу на коефіцієнт
короткостроковості (Кт) на підставі Таблиці 2 в залежності від строку дії договору
страхування.
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Річні базові страхові тарифи по страхуванню професійної відповідальності, %
Таблиця 2
Страховий ризик

Страховий тариф

Настання відповідальності Страхувальника за шкоду, спричинену
життю, здоров’ю Третіх осіб при здійсненні ним професійної
діяльності

0,1 – 3,0

Настання відповідальності Страхувальника за збитки, завдані
майну або майновим інтересам Третіх осіб при здійсненні ним
професійної діяльності

0,1 – 3,0

Разом:

0,15 – 5,0

Виходячи із ступеня ризику в кожному конкретному випадку при встановленні ставки
страхового платежу можливе застосування зменшуючого, від 0,3 до 1,0, або збільшуючого,
від 1,0 до 3,0, коефіцієнтів.

Коефіцієнти короткостроковості в залежності від строку дії договору страхування
Таблиця 3
Строк дії договору
(місяці)
Коефіцієнт
короткостроковості (Кт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95

Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою
сторін.
Норматив витрат на ведення справ встановлено не більше 60 % від страхового тарифу.
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