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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В цьому розділі наведені терміни, що використовуються в цих Правилах, і значення, в
якому їх слід розуміти в контексті цих Правил.
Страховик – Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Еталон”, від імені
якого укладається договір (договори) добровільного страхування залізничного транспорту.
Страхувальники - дієздатні громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності або
юридичні особи, які володіють, користуються і розпоряджаються засобами залізничного
транспорту на правах власності або по договору найму, оренди, лізингу, а також ті, які
прийняли засоби залізничного транспорту для ремонту, транспортування, на зберігання або в
заставу і несуть за них майнову відповідальність (якщо ці засоби залізничного транспорту не
застраховані їх власником) та які уклали з Страховиком договір добровільного страхування
залізничного транспорту.
Вигодонабувач – фізична або юридична особа, яка може зазнати збитків в результаті
настання страхового випадку і у зв‘язку з цим, має інтерес, що ґрунтується на законі, іншому
правовому акті або договорі щодо збереження застрахованого залізничного транспорту, а
також визначена Страхувальником у договорі страхування як особа, яка має право отримати
страхове відшкодування у разі настання страхового випадку.
Договір страхування – письмова угода між Страховиком і Страхувальником, згідно
з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку виплатити
Страхувальнику або Вигодонабувачу страхове відшкодування, а Страхувальник
зобов’язується сплатити у визначені строки страховий платіж та виконувати інші умови
договору.
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов договору
страхування зобов’язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні
страхового випадку.
Ліміт відповідальності Страховика - гранична сума, в межах якої здійснюється
виплата страхового відшкодування, яка за згодою Сторін може встановлюватись по
окремому страховому ризику/випадку та/або по одиниці/групі застрахованих засобів
залізничного транспорту.
Страховий платіж – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести
Страховику згідно з договором страхування.
Страховий тариф – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
Страховий випадок – передбачувана договором страхування подія, яка відбулась під
час дії договору страхування, не підпадає під виключення або обмеження страхування,
передбачені законодавством та цими Правилами, і з настанням якої виникає обов’язок
Страховика
здійснити
виплату
страхового
відшкодування
Страхувальнику
(Вигодонабувачу).
Франшиза (умовна/безумовна) - передбачена договором страхування частина
збитків, що в разі настання страхового випадку не відшкодовується Страховиком.
Страхове відшкодування – грошова сума, в межах встановленої договором
страхування страхової суми (ліміту відповідальності), яку Страховик відповідно до умов
договору страхування повинен виплатити Страхувальнику або Вигодонабувачу у разі
настання страхового випадку.
Залізничний транспорт - виробничо-технологічний комплекс організацій і
підприємств залізничного транспорту загального користування, призначений для
забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у
внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім
споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів діяльності тощо.
Зіткнення поїзда або рухомого складу залізничного транспорту - зустрічне,
попутне чи бокове зіткнення поїзда або рухомого складу залізничного транспорту при
порушенні умов нормальної експлуатації з іншим, що рухається, зупиненим або залишеним
на залізничній колії поїздом, рухомим складом залізничного транспорту чи механічним
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самохідним засобом незалежно від ступеня отриманих при цьому пошкоджень рухомого
складу.
Схід з рейок рухомого складу залізничного транспорту - подія, що призвела до
втрати взаємодії хоча б одного колеса рухомого складу залізничного транспорту з рейкою в
результаті зміщення колеса від свого нормального положення щодо головки рейки.
Поїзна робота - проходження поїзда від пункту формування до пункту призначення з
виконанням технологічних операцій на шляху прямування.
Маневрова робота - будь-які пересування рухомого складу залізничного транспорту
по станційних і інших коліях для забезпечення поїзної роботи і виробничої діяльності
підприємств.
Повне знищення засобу залізничного транспорту – таке пошкодження, при якому
загальна сума витрат на відновлювальний ремонт засобу залізничного транспорту складає
або перевищує 100% його вартості, якщо інше не передбачено умовами договору
страхування.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила добровільного страхування залізничного транспорту (надалі - Правила)
розроблені відповідно до Закону України “Про страхування” та інших нормативних
документів законодавства України.
1.2. Страховик відповідно до законодавства України і на підставі цих Правил
укладає договори добровільного страхування залізничного транспорту (надалі – договір
страхування) зі Страхувальниками.
1.3. Договір страхування має бути оформлений у письмовій формі. Факт укладання
договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом),
що є формою договору страхування.
1.4. 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.
2. ОБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ
2.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать
законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням рухомим
складом засобів залізничного транспорту.
2.2. На страхування приймається рухомий склад засобів залізничного транспорту у
технічно справному стані та зареєстровані у встановленому законодавством порядку
компетентними державними органами та мають індивідуальні ідентифікаційні номери.
Рухомий склад засобів залізничного транспорту, що мають механічні ушкодження та / або
корозію можуть прийматися на страхування тільки за умови, що такі ушкодження або
корозія будуть усунуті Страхувальником за свій рахунок. Після усунення пошкоджень
рухомий склад засобів залізничного транспорту повинен бути представлений для повторного
огляду Страховику.
2.3. Рухомий склад засобів залізничного транспорту включає такий перелік одиниць
рухомого складу:
а) локомотиви (електровози, тепловози, паровози, газотурбовози, мотовози,
автомотриси і т.ін.);
б) моторовагонні засоби (електросекції, дизель-поїзди, турбопоїзди, акумуляторні
поїзди і т.ін.);
в) вантажні вагони (напіввагони, платформи, цистерни, криті вагони, ізотермічні
вагони, вагони спеціального призначення, рефрижератори і т.ін.);
г) пасажирські вагони (пасажирські, багажні, поштові, багажно-поштові, службові,
спеціального призначення, вагони-ресторани і т.ін.);
д) залізничні контейнери всіх видів.
2.4. Поняття "одиниця рухомого складу", що приймається на страхування, включає її
корпус, внутрішні приміщення разом з проводкою, ізоляцією, оздобленням, пристроями та
системами, головні і допоміжні механізми, котли, дизель-генератори й інше обладнання і
спорядження, передбачені заводською комплектацією та правилами експлуатації
відповідного засобу залізничного транспорту.
3. СТРАХОВI РИЗИКИ І СТРАХОВІ ВИПАДКИ
3.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої провадиться страхування і яка
має ознаки ймовірності та випадковості настання.
За цими Правилами страховий ризик - це подія, внаслідок настання якої майновим
інтересам Страхувальника, що пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням
рухомим складом засобів залізничного транспорту, може бути завдано шкоду.
3.2. До страхових ризиків відносяться:
3.2.1. Вогонь - неконтрольоване горіння, що здатне самостійно розповсюджуватись
та завдавати матеріальний збиток, а саме:
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3.2.1.1. Пожежа;
3.2.1.2. Удар блискавки;
3.2.1.3. Вибух;
3.2.1.4. Падіння літальних апаратів або їх частин, вантажу і багажу з них;
3.2.2. Стихійні явища:
3.2.2.1. Буря, ураган, шторм, вихор, смерч, шквал;
3.2.2.2. Землетрус;
3.2.2.3. Довготривалий дощ (в т. ч. зі снігом);
3.2.2.4. Злива;
3.2.2.5. Град;
3.2.2.6. Повінь, паводок;
3.2.2.7. Обвал, каменепад, лавина;
3.2.2.8. Зсув;
3.2.2.9. Тиск снігового шару.
3.2.3. Протиправні дії третіх осіб:
3.2.3.1. Крадіжка з проникненням;
3.2.3.2. Грабіж, розбій;
3.2.3.3. Умисне знищення або пошкодження засобів залізничного транспорту.
3.2.4. Аварія під час руху: зіткнення поїзда (рухомого складу залізничного
транспорту) або схід з рейок рухомого складу залізничного транспорту під час виконання
поїзної або маневрової роботи.
3.2.5. Падіння на засіб залізничного транспорту будь-яких предметів або їх частин;
3.2.6. Інші ймовірні та випадкові події в місці страхування, не виключені цими
Правилами або договором страхування.
3.3. Страховик відшкодовує збитки у зв'язку з пошкодженням або знищенням
застрахованого рухомого складу засобів залізничного транспорту внаслідок стихійних явищ,
підтверджених висновком Українського гідрометеорологічного центру або Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, які вчинили руйнівний вплив, як на застрахований рухомий
склад засобів залізничного транспорту, так і на матеріальні об'єкти, що знаходяться поблизу.
3.4. Конкретний перелік стихійних явищ, на випадок настання яких проводиться
страхування, визначається за згодою Сторін та зазначається в договорі страхування.
3.5. Страховий випадок є:
а) повне знищення засобу залізничного транспорту внаслідок подій, зазначених в
п.3.2. цих Правил.
б) пошкодження засобу залізничного транспорту внаслідок подій, зазначених в п.3.2.
цих Правил.
3.6. Якщо інше не передбачено договором страхування, то у разі настання
страхового випадку відшкодовуються необхідні та доцільні витрати Страхувальника,
здійснені з метою запобігання або зменшення розміру збитків та з метою рятування
застрахованого рухомого складу засобів залізничного транспорту.
3.7. За згодою Сторін у договорі страхування в межах встановлених в ньому лімітів
відповідальності Страховика може бути передбачено страхування додаткових витрат
Страхувальника, в тому числі за наслідками страхових випадків, наприклад: витрат по
приведенню в порядок (очищення, прибирання,
демонтаж) пошкоджених засобів
залізничного транспорту, а також витрат на транспортування матеріалів, вузлів та деталей до
місця проведення ремонтних робіт.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
4.1. До страхових випадків не відносяться і страхове відшкодування не
виплачується, якщо збитки майновим інтересам Страхувальника спричинені:
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4.1.1. Військовими та пов’язаними з ними ризиками:
- війною, вторгненням, ворожими актами або військовими діями (незалежно від того
оголошено війну чи ні), громадянською війною, страйком чи громадським заворушенням;
- відчуженням засобів залізничного транспорту в результаті конфіскації,
експропріації або реквізиції будь-яким законно сформованим органом влади; знищенням або
пошкодженням засобів залізничного транспорту за розпорядженням військової або цивільної
влади;
- заколотом, військовим або народним повстанням, бунтом, революцією,
громадським заворушенням в масштабах або з кількістю учасників, що може бути
прирівняне до повстання, узурпацією влади, введенням військової влади або військового
положення або стану облоги, або будь-якою подією або причиною, результатом якої стало
оголошення військового положення або стану облоги.
4.1.2. Терористичними актами, а саме: здійсненням навмисних протиправних дій
(вибух, підпал, аварія або інші дії) однією або кількома особами, які діють самостійно або за
дорученням або у зв’язку з будь-якою організацією, яка використовує насилля для
досягнення політичних та інших цілей шляхом заподіяння майнової шкоди, залякування
населення або застосування впливу на прийняття рішення органами влади.
Виключаються також збитки, пошкодження, видатки або витрати будь-якого характеру, які
безпосередньо або опосередковано спричинені, є наслідком або пов'язані з будь-якими діями
спрямованими на контроль, запобігання, подавлення або здійснені в будь-якому зв'язку з
терористичним актом.
4.1.3. Ризиками ядерної енергії, радіації та радіоактивного забруднення:
- прямий або непрямий вплив ядерної енергії у будь-якій формі – атомного вибуху,
радіації або радіоактивного зараження, пов’язаних із будь-яким застосуванням атомної
енергії та використанням матеріалів, що розщеплюються.
4.1.4. Не відшкодовуються збитки від пошкодження або повного знищення засобів
залізничного транспорту безпосередньо або опосередковано спричинені, заподіяні або
збільшені внаслідок:
- дії іонізуючого випромінювання або забруднення від радіоактивності будь-якого
ядерного палива, або відходів, або згоряння ядерного палива;
- дії радіоактивних, токсичних, вибухових або інших небезпечних або
забруднюючих властивостей будь - якого ядерного реактора або інших ядерних агрегатів або
їх ядерних компонентів;
- дії будь-якої військової зброї, де використовується атомне або ядерне розщеплення
або синтез або інші подібні реакції або радіоактивні сили або матеріали.
4.1.5. IT – ризиками, тобто руйнуванням, пошкодженням, знищенням або
спотворенням інформації, кодів, програм або програмного забезпечення, а також будь-які
збої у роботі комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення або вбудованих
мікросхем, якщо це не є результатом фізичного пошкодження засобів залізничного
транспорту внаслідок страхових ризиків.
4.2. До страхових випадків не відносяться і страхове відшкодування не
виплачується, якщо збитки Страхувальника, пов'язані з подією, що:
4.2.1. Не обумовлена як страховий ризик в договорі страхування, або мала місце до
початку дії договору страхування чи після його закінчення.
4.2.2. Відбулася за межами території дії договору страхування.
4.2.3. Спричинена навмисними діями, наміром або грубою необережністю
Страхувальника (Вигодонабувача), його представників, або осіб, які пов'язані з ним умовами
будь-яких договорів, та несуть згідно таких договорів відповідальність за збереження та
дотримання відповідних умов експлуатації засобів залізничного транспорту та які
виразилися, зокрема, у порушенні ними встановлених законом або іншими нормативними
актами правил та норм пожежної безпеки, безпеки руху, норм та правил, умов та інструкцій,
що регламентують експлуатацію, зберігання та утримання засобів залізничного транспорту, в
т.ч. умов перевезень електро-, газових приладів, опалювального обладнання,
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вогненебезпечних або вибухових речовин та предметів, а також використання засобів
залізничного транспорту з іншою метою, ніж та, для якої воно призначено і т.ін.
4.2.4. Викликана обставинами, про які Страхувальник знав або повинен був знати,
але не вжив усіх від нього залежних заходів для запобігання страхового випадку.
4.2.5. Спричинена будь-якими військовими маневрами, навчаннями або іншими
військовими заходами та їхніми наслідками, діями мін, торпед, бомб та інших знарядь війни.
4.2.6. Викликана гниттям, зносом, корозією, старінням, гниттям або іншими
природними властивостями (процесами), що притаманні конструктивним елементам засобів
залізничного транспорту.
4.2.7. Спричинена вогнем через тління, підземним вогнем (вогнем вулканічного
походження або пожежею на вугільній шахті чи на нафтовій свердловині), процесами
ферментації, включаючи природну ферментацію речовин, промислову ферментацію, що
застосовується у ряді виробничих процесів.
4.2.8. Викликана неготовністю чи підготовчими роботами до експлуатації засобів
залізничного транспорту, включаючи проведення будівельно-монтажних робіт, ремонту
засобів залізничного транспорту, використання та установки машин та устаткування при
проведенні цих робіт, якщо інше не передбачено договором страхування.
4.2.9. Спричинена знищенням, пошкодженням засобів залізничного транспорту,
якщо це не викликано страховим випадком; а саме: через їхню старість, ветхість, знос,
часткове руйнування або пошкодження внаслідок тривалої експлуатації, неспроможністю
Страхувальника підтримувати засоби залізничного транспорту в належному стані.
4.2.10. Викликана протизаконними діями або бездіяльністю державних органів та
органів місцевого самоврядування, в тому числі внаслідок видання протизаконних
документів і розпоряджень.
4.2.11. Спричинена управлінням засобом залізничного транспорту особою, яка
знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння чи такою, яка не має
відповідного права на управління цим (таким) транспортним засобом.
4.2.12. Викликана використанням засобу залізничного транспорту, що знаходиться у
технічно несправному стані;
4.2.13. Викликана перевезенням вибухових, легкозаймистих, радіоактивних,
отруйних та інших небезпечних вантажів засобами залізничного транспорту, що не
призначені для такого використання і перевезення або невиконання усіх належних заходів,
що гарантують безпеку перевезень таких вантажів (зокрема, наявність засобів і мобільних
підрозділів для ліквідації аварій та їх наслідків під час перевезення цих вантажів).
4.3.Страховими випадками не визнаються події, що відбулися внаслідок:
4.3.1. перевезення засобів залізничного транспорту водними і іншими видами
транспорту, крім залізничного, якщо інше не обумовлено в договорі страхування;
4.3.2. крадіжки та / або пропажі конструктивно незакріплених частин засобів
залізничного транспорту.
4.3.3. вибуху в результаті перевезення, збереження вибухових, легкозаймистих,
радіоактивних, отруйних та інших небезпечних речовин, боєприпасів;
4.3.4. пожежі, що виникла в результаті порушення Страхувальником чи його
представниками правил техніки безпеки при користуванні пальними і вибухонебезпечними
речовинами, а також внаслідок несправності (короткого замикання) електричних систем
засобів залізничного транспорту.
4.4. Якщо інше не передбачено договором страхування, не приймаються на
страхування одиниці рухомого складу, що:
а) підлягають конфіскації на підставі рішення суду;
б) є музейними експонатами, незалежно від того в робочому вони стані чи ні;
в) використовуються з метою, не передбаченою правилами експлуатації засобів
залізничного транспорту.
4.5. Не відшкодовується:
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- витрати, пов‘язані із транспортуванням засобів залізничного транспорту, за
винятком витрат по транспортуванню пошкоджених засобів залізничного транспорту з місця
страхового випадку до місця ремонту, якщо це передбачено договором страхування;
- вартість замінених деталей при можливості їх відновлення згідно з технологією
технічного обслуговування виробника засобів залізничного транспорту;
розмір витрат, пов’язаних з екстреним замовленням та доставкою
комплектуючих та запасних частин повітряним транспортом;
втрата експлуатаційних якостей;
втрата товарної вартості засобів залізничного транспорту.
4.6. Страховик не несе відповідальність за вантаж та інше будь-яке майно, що
перевозиться засобами залізничного транспорту.
4.7. Страховиком не відшкодовуються також будь-які збитки і витрати, понесені у
зв’язку із пошкодженням засобів залізничного транспорту, якщо Страхувальник передав
право користування або володіння засобами залізничного транспорту третій особі, не
зазначеній у договорі страхування.
4.8. Не підлягають відшкодуванню:
- штрафи, пені й інші стягнення;
- втрачена вигода Страхувальника, пов‘язана із неможливістю експлуатації засобів
залізничного транспорту;
- будь-які непрямі збитки, витрати по відшкодуванню моральної шкоди.
- шкода, завдана навколишньому природному середовищу;
- шкода, завдана життю, здоров’ю або майну третіх осіб, в т.ч. внаслідок зіткнення
транспортних засобів з вини Страхувальника.
4.9. При укладанні договору страхування можуть передбачатись додатково інші
виключення із страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать
законодавству України та цим Правилам і зазначені у договорі страхування.
4.10. Окремі виключення із числа перелічених у цьому Розділі Правил можуть бути
скасовані за особливих умов, передбачених договором страхування.
5. СТРАХОВА СУМА.
СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ. ФРАНШИЗА
5.1. Розмір страхової суми визначається за взаємною згодою Сторін. Страхова сума
встановлюється в розмірі, що не перевищує дійсної вартості одиниць рухомого складу, що
приймаються на страхування, в місці його знаходження, за цінами і тарифами, що діють на
момент укладання договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
5.2. Страхова сума, при укладанні договору страхування, може визначатись у
повному розмірі дійсної вартості одиниці рухомого складу залізничного транспорту або у
частині від повної вартості (але не менше 1/10 дійсної вартості).
5.3. У договорі страхування за згодою Сторін в межах загальної страхової суми
можуть встановлюватися ліміти відповідальності Страховика як на окремі одиниці рухомого
складу залізничного транспорту, так і по кожному страховому випадку, по додатковим
витратам Страхувальника, передбачені п. 3.6., 3.7. цих Правил.
5.4. Протягом строку дії договору страхування страхова сума може бути змінена за
згодою Сторін з відповідним перерахуванням страхових платежів.
5.5. Страхувальник зобов’язаний внести Страховику страховий платіж в якості плати
за страхування в розмірі та в строки, зазначені в договорі страхування. Страховий платіж
визначається згідно зі страховим тарифом, розмір якого встановлюється у договорі
страхування залежно від прийнятих на страхування ризиків, строку страхування, строку
експлуатації одиниць рухомого складу, характеру діяльності, досвіду Страхувальника, у т.ч.
і щодо використання залізничного транспорту, території експлуатації транспортних засобів,
виду вантажів, що перевозяться, наявності систем безпеки та інших чинників, залежно від
конкретних умов страхування. Страховий тариф встановлюється в відсотках від страхової
суми. Базові страхові тарифи, що застосовуються за цими Правилами, зазначені в Додатку 2
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до цих Правил.
5.6. Страховий платіж вноситься готівкою в касу Страховика або безготівковим
перерахуванням на поточний рахунок Страховика (його представника).
5.7. Страхувальники згідно з укладеним договором страхування мають право
вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник - нерезидент - у
іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до
укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється
відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання.
5.8. Зазначений в договорі страхування страховий платіж за згодою Сторін може
сплачуватися одноразово або частинами. Конкретні умови та строки сплати страхового
платежу встановлюються договором страхування.
5.9. У разі сплати страхового платежу (або його частини) в строки, зазначені в
договорі страхування, але не в повному обсязі, Страховик несе відповідальність за договором
страхування пропорційно відношенню фактично сплаченої частини страхового платежу до
нарахованого страхового платежу (його частини) за договором страхування, якщо інше ним
не передбачено, та відповідно у разі настання страхового випадку буде зменшуватись розмір
страхового відшкодування.
5.10. У разі несплати Страхувальником другої або наступних частин страхового
платежу у встановлені договором строки, Страховик не несе відповідальності за своїми
зобов’язаннями в межах договору страхування з 00 годин дня, зазначеного в договорі
страхування як дата сплати чергового страхового платежу, якщо інше не передбачене
договором страхування.
Відповідальність Страховика за договором страхування може бути поновлена, якщо
її було зупинено внаслідок невчасної сплати Страхувальником чергової частини страхового
платежу, шляхом сплати Страхувальником відповідної частини страхового платежу
протягом 10 (десяти) календарних днів від дня, зазначеного в договорі страхування як дата
сплати чергового страхового платежу, якщо інше не передбачене договором страхування.
При цьому відповідальність Страховика поновлюється з 00 годин дня, наступного за
днем зарахування відповідної частини страхового платежу на поточний рахунок або
внесення в касу Страховика, якщо інше не передбачено договором страхування. Строк дії
договору страхування при цьому не подовжується.
У разі несплати Страхувальником чергової частини страхового платежу протягом 10
(десяти) календарних днів від дня, зазначеного в договорі страхування як дата сплати
чергового страхового платежу, дія договору страхування припиняється, якщо інше не
передбачене договором страхування.
5.11. Договором страхування може бути передбачена безумовна та/або умовна
франшиза, вид і розмір якої визначається за згодою Сторін:
5.11.1. За безумовної франшизи при розрахунку страхового відшкодування її розмір
в усіх випадках вираховується (віднімається) з розміру страхового відшкодування,
належному до сплати Страхувальнику.
5.11.2. За умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за збиток,
що не перевищує розмір встановленої франшизи, і відшкодовує збиток цілком, якщо його
розмір перевищує встановлену франшизу.
6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ,
СТРОК ДІЇ , УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
6.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику
письмову заяву, за формою, яка встановлена Страховиком, або іншим чином заявляє про свій
намір укласти договір страхування. Заява повинна містити усі необхідні, на думку
Страховика, відомості про засоби залізничного транспорту, що заявляються на страхування, і
підписана Страхувальником (завірена печаткою).
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До заяви мають додаватись список засобів залізничного транспорту, що
приймаються на страхування із зазначенням їх реєстраційного номера і вартості кожної
одиниці (засвідчується підписом керівника і головного бухгалтера, печаткою підприємства).
6.2. При укладанні договору страхування Страхувальник на вимогу Страховика
повинен надати:
- копію технічного паспорту засобу залізничного транспорту;
- документи (копії), що підтверджують право Страхувальника на володіння,
користування або розпорядження засобами залізничного транспорту, тобто свідчать про
майновий інтерес Страхувальника (Вигодонабувача) щодо засобів залізничного транспорту,
що передаються на страхування;
- інші документи на запит Страховика, необхідні для визначення ступеню страхового
ризику та укладання договору страхування.
6.3. При укладанні договору страхування Страхувальник зобов'язаний сповістити
Страховика про усі відомі йому обставини, що мають суттєве значення для визначення
ступеню страхового ризику щодо заявленого на страхування засобу залізничного транспорту,
а також письмово дати відповіді на усі поставлені йому Страховиком запитання з метою
визначення ступеню ризику у відношенні до засобів залізничного транспорту, що
приймаються на страхування. Якщо після укладання договору страхування буде
встановлено, що відомості, надані Страхувальником, повністю або частково не відповідають
дійсності або Страхувальник повідомив свідомо невірні відомості, Страховик має право
відмовити у виплаті страхового відшкодування.
6.4. До укладання договору страхування Страховик, на підставі заяви на
страхування, має право здійснити попередній огляд (експертизу) місця страхування, засобів
залізничного транспорту, що передаються на страхування, скласти опис засобів залізничного
транспорту, перевірити їх технічний стан (цілісність, справність, умови експлуатації, ступінь
зносу), відповідність заявленої та дійсної вартості засобів залізничного транспорту, оцінити
можливість настання страхових ризиків тощо. При цьому Страхувальник повинен
забезпечити доступ Страховика (його представника) до засобів залізничного транспорту, що
передаються на страхування з метою оцінки ризику, та не перешкоджати його роботі по
проведенню огляду (експертизи).
6.5. На підставі даних, отриманих від Страхувальника, та висновків проведеного
огляду (експертизи), Страховик приймає рішення про укладання або про відмову в укладанні
договору страхування. Договір страхування укладається шляхом його підписання
Сторонами.
6.6. За бажанням Страхувальника договір страхування може бути укладено не на всі
одиниці рухомого складу засобів залізничного транспорту, а вибірково.
6.7. Невід’ємною умовою укладання договору є обов’язкове виконання
Страхувальником вимог Законів України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт",
"Статуту залізниць України", нормативних документів, що визначають умови перевезень,
користування засобами залізничного транспорту, безпеки руху, пожежної безпеки,
санітарними нормами та правилами на залізничному транспорті і т ін.
6.8. У випадку змін у чинному законодавстві, що торкаються правовідносин за
договором страхування, договір, - за згодою сторін, - підлягає приведенню його у
відповідність із цими змінами з моменту набрання ними чинності.
6.9. Договір страхування набирає чинності з моменту надходження на поточний
рахунок або внесення в касу Страховика страхового платежу (його частини), якщо інше не
передбачено договором страхування.
6.10. Договір страхування, як правило, укладається на один рік, але за домовленістю
Сторін його може бути укладено на менший термін, на одну або будь-яку кількість поїздок,
що має знайти відображення у заяві і в договорі страхування. При укладанні договору
страхування на строк менше 1 (одного) року (короткострокове страхування) до річного
страхового платежу застосовується коригуючий коефіцієнт короткостроковості, який
визначається за таблицею, наведеною у Додатку 1 до цих Правил.
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6.11. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, при сплаті
страхового платежу частинами, розмір першої частини має бути не менше, ніж 50%. Решта
страхового платежу має бути сплачена не пізніше, ніж за 3 (три) місяці до закінчення дії
договору страхування.
6.12. Дія договору страхування закінчується о 24-00 годині дати, визначеної в
договорі страхування як дата закінчення дії договору страхування.
6.13. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а
також у разі:
6.13.1. Закінчення строку дії договору страхування.
6.13.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному
обсязі.
6.13.3. Несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені договором
строки, якщо інше не передбачено умовами договору.
6.13.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом
України "Про страхування".
6.13.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.
6.13.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним.
6.14.7. Втрати Страхувальником (Вигодонабувачем) майнового інтересу до об’єкту
страхування з документально підтвердженої дати цих змін, якщо інше не передбачено
договором страхування.
6.14.8. У інших випадках, передбачених законодавством України або договором
страхування.
6.15. Дію договору страхування може бути припинено за вимогою Страхувальника
або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка Сторона
зобов’язана повідомити іншу не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення
договору, якщо інше ним не передбачено.
6.16. 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.
Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачений ним страховий платіж
повністю.
6.17. 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 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.
6.18. Умови, що містяться в цих Правилах, але які не включено до тексту договору
страхування, обов'язкові для Страхувальника, якщо в договорі прямо вказується, що договір
страхування укладено відповідно до цих Правил.
6.19. У випадку дострокового припинення дії договору страхування повернення
страхового платежу не може бути здійснено в іншій формі, ніж та, в якій був сплачений
платіж (безготівковий або готівковий розрахунок).
7. ТЕРИТОРІЯ І МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Територія і місце дії договору страхування визначається при його укладанні і
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вказуються в ньому. Дія договору страхування може розповсюджуватись за межі території
України у випадках, передбачених договором страхування і законодавством України.
8. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Зміни умов договору страхування в період його дії (збільшення страхової суми,
зміни території руху, заміни типу рухомого складу засобів залізничного транспорту та інші
зміни ступеню ризику) вносяться шляхом укладання додаткової угоди до договору
страхування або переоформлення договору страхування.
8.2. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору страхування і складається у
кількості примірників договору страхування.
9. ЗМІНА СТУПЕНЮ PИЗИКУ
9.1. Протягом строку дії договору страхування Страхувальник зобов'язаний негайно,
як тільки це стане йому відомо, повідомити Страховика про всі істотні зміни ступеня
ризику, незалежно від того, чи підлягають збитки відшкодуванню за договором страхування.
9.2. Зміною ступеню страхового ризику вважається:
9.2.1. Будь-яка зміна даних або обставин, які надані Страхувальником в заяві на
страхування.
9.2.2. Такі факти/події стосовно Страхувальника та засобу залізничного транспорту,
що мають вплив на характер володіння, користування або розпорядження застрахованим
засобом залізничного транспорту, наприклад: замах на викрадення частин засобу
залізничного транспорту; заяви та дії Вигодонабувача або іншої особи стосовно засобу
залізничного транспорту
чи майнових прав на засіб залізничного транспорту; значні
пошкодження засобу залізничного транспорту, що не є страховим випадком або не
заявляються Страхувальником до відшкодування та інші події, що знаходяться поза межами
контролю Страхувальника.
9.2.3. Якщо Страхувальник порушує встановлені законодавством та нормативними
актами правила пожежної безпеки, експлуатації засобів залізничного транспорту, умови
перевезення небезпечних вантажів або інші аналогічні норми, або якщо такі порушення
здійснюються з відома Страхувальника, то такі порушення розглядаються як обставини, що
призводять до підвищення ступеню ризику.
9.2.4. Факт настання страхового випадку також вважається подією, що змінює ступінь
страхового ризику.
9.3. Страхувальник зобов'язаний негайно, але не пізніше ніж у дводенний строк (не
враховуючи вихідні та святкові дні), як тільки йому стане відомо про всі істотні зміни в
ступені ризику, звернутися до Страховика з письмовою заявою про внесення відповідних змін
до договору страхування або про факт настання події. Страхувальник не має права
розпочинати або виконувати будь-які дії, що підвищують ступінь страхового ризику. У разі
надходження такої заяви Страховик приймає рішення про внесення змін в договір
страхування або про дострокове припинення його дії, якщо інше не передбачено договором
страхування.
9.4. Несвоєчасне звернення Страхувальника з приводу зміни ступеню страхового
ризику звільняє Страховика від обов’язку виплати страхового відшкодування за страховими
випадками, які сталися в період з дати зміни (включно) до дати фактичного отримання
Страховиком зазначеного письмового звернення (включно).
9.5. У разі збільшення ступеню страхового ризику та внесення змін в договір
страхування, Страховик має право на отримання від Страхувальника додаткового страхового
платежу. Якщо у разі зміни ступеню страхового ризику Страхувальник не сплатив або
неповністю сплатив додатковий страховий платіж протягом 10 (десяти) календарних днів
(якщо інше не передбачено умовами договору страхування) з дати отримання вимоги
Страховика про оплату додаткового платежу, договір страхування достроково припиняє свою
дію на підставі невиконання Страхувальником умов договору страхування відповідно до
пункту 6.17. цих Правил.
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9.6. Якщо ступінь ризику підвищиться і Страхувальник не сповістить про це
Страховика, то при настанні страхового випадку Страховик має право відмовити у виплаті
страхового відшкодування по цьому випадку.
10. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
10.1. Сторони зобов’язані дотримуватись умов договору страхування

та цих

Правил.
10.2. Страхувальник має право:
10.2.1. Отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку на
умовах цих Правил та договору страхування.
10.2.2. На зміну умов договору страхування та на дострокове припинення дії
договору страхування на умовах, передбачених цими Правилами та договором страхування.
10.2.3. У випадку втрати оригіналу договору страхування у період його дії
звернутися до Страховика з письмовою заявою на видачу його дубліката. Після видачі
дубліката втрачений договір страхування вважається недійсним і виплати страхових
відшкодувань за ним не здійснюються.
10.2.4. Призначати в договорі страхування громадян або юридичних осіб
(Вигодонабувача), які можуть зазнати збитків внаслідок настання страхового випадку для
отримання страхового відшкодування, а також змінювати їх до настання страхового випадку,
якщо інше не передбачено договором страхування.
10.2.5. Оскаржити в порядку, передбаченому законодавством України, відмову
Страховика у виплаті страхового відшкодування або розмір виплаченого страхового
відшкодування.
10.2.6. Самостійно визначати перелік засобів залізничного засобу, що передаються
на страхування, і страхові ризики.
10.3. Страхувальник зобов'язаний:
10.3.1. При укладанні договору страхування надати Страховику всю необхідну
достовірну інформацію, яка має суттєве значення для оцінки страхового ризику та укладання
договору, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.
10.3.2. Повідомляти Страховика про всі договори страхування, що укладені раніше
або укладаються щодо цього об'єкта страхування.
10.3.3. Вчасно сплачувати страхові платежі в розмірі і порядку, що обумовлені
договором страхування.
10.3.4. Забезпечувати доступ Страховику (його представнику) до засобів
залізничного транспорту, що передаються на страхування, з метою його огляду при
укладанні договору страхування та під час його дії, а також з метою визначення завданого
збитку внаслідок події, що має ознаки страхового випадку.
10.3.5. Вживати усіх можливих заходів щодо запобігання або зменшення збитків,
заподіяних внаслідок настання події, що має ознаки страхового випадку.
10.3.6. Негайно, але не більш ніж у дводенний строк, якщо цьому не перешкоджали
об’єктивні причини, в письмовій формі інформувати Страховика про настання події, що має
ознаки страхового випадку і діяти відповідно до Розділу 11 цих Правил, якщо інше не
передбачено договором страхування.
10.3.7. Використовувати засоби залізничного транспорту за прямим призначенням,
забезпечувати їх охорону, зберігання, експлуатацію та обслуговування згідно з
законодавством України.
10.3.8. Дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах зі Страховиком, не
допускати передачі інформації, що є комерційною таємницею, стороннім особам.
10.3.9. У разі втрати майнового інтересу до застрахованого об’єкта у дводенний
строк (не враховуючи вихідні та святкові дні) сповістити про це Страховика, якщо інше не
передбачено договором страхування.
10.3.10. Довести Страховику майновий інтерес Вигодонабувача (у разі його
призначення в договорі страхування) до застрахованого засобу залізничного транспорту та
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ознайомити Вигодонабувача з умовами договору страхування, якщо інше не передбачено
договором страхування.
10.3.11. У разі отримання відшкодування за збиток від третіх осіб – негайно, як
тільки це стане можливо, сповістити Страховика про одержання таких сум.
10.3.12. Повернути протягом 30 (тридцяти) календарних днів, якщо інше не
передбачено договором страхування, Страховику отримане страхове відшкодування (або
його відповідну частину), якщо протягом 3 (трьох) років з дати настання страхового випадку
виявиться така обставина, що за законом або за договором страхування повністю або
частково позбавляє Страхувальника (Вигодонабувача) права на страхове відшкодування.
10.3.13. Виконувати вимоги Законів України "Про транспорт", "Про залізничний
транспорт", "Статуту залізниць України", нормативних документів, що визначають умови
перевезень, користування засобами залізничного транспорту, безпеки руху, пожежної
безпеки, санітарними нормами та правилами на залізничному транспорті і т. ін.
10.4. Страховик має право:
10.4.1. Перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей,
вимагати додаткові документи, що мають значення для визначення ступеню ризику, а також
перевіряти бухгалтерську документацію Страхувальника в частині, що стосується договору
страхування у будь-який момент терміну його дії.
10.4.2. Здійснювати огляди виробничих технологічних ланок, що пов’язані з
використанням рухомого складу засобів залізничного транспорту в будь-який час,
повідомляти Страхувальника про виявлені несприятливі обставини і давати рекомендації
щодо внесення змін з метою запобігання страхових випадків.
10.4.3. У випадку підвищення ступеню страхового ризику щодо об‘єкту страхування
вимагати від Страхувальника внести зміни в договір страхування, включаючи сплату
додаткового страхового платежу, або припинити дію договору страхування після відмови
Страхувальника на умовах, передбачених Розділом 9 цих Правилами.
10.4.4. Самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку: вимагати
від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту та обставин страхового
випадку та визначення розміру страхового відшкодування, включаючи інформацію, що є
комерційною таємницею; розпочати огляд пошкодженого або знищеного засобу
залізничного транспорту, не чекаючи повідомлення Страхувальника про збиток.
10.4.5. Робити запити у компетентні органи для надання ними відповідних
документів та інформації, що підтверджують факт і причину настання страхового випадку.
10.4.6. Брати участь у заходах щодо зменшення збитків, у рятуванні та збереженні
застрахованого засобу залізничного транспорту, здійснюючи і вказуючи для цього способи
та заходи, але ці дії Страховика або його представників не можуть розглядатися як визнання
його обов'язку виплатити страхове відшкодування.
10.4.7. При виплаті страхового відшкодування утримати зі Страхувальника
неоплачену частину страхового платежу, якщо це передбачено умовами договору
страхування.
10.4.8. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених
цими Правилами та договором страхування.
10.4.9. Відстрочити виплату страхового відшкодування, якщо порушена кримінальну
справу, що пов’язана з подією, що має ознаки страхового випадку, до закінчення
провадження у кримінальній справі.
10.4.10. Вимагати повернення страхового відшкодування, що вже виплачене
Страхувальнику у випадку отримання Страхувальником відшкодування за збиток, нанесений
засобу залізничного транспорту, від третіх осіб або при виникненні відповідних обставин,
передбачених законодавством України або умовами цих Правил.
10.5. Страховик зобов'язаний:
10.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування.
10.5.2. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання
страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для
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своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику.
10.5.3. За письмовою заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що
зменшили страховий ризик, або при збільшенні вартості застрахованого засобу залізничного
транспорту переоформити зі Страхувальником договір страхування. При одержанні
повідомлення від Страхувальника про збільшення ступеня ризику або інших суттєвих
обставин щодо об’єкту страхування у п'ятиденний строк додатково внести зміни до договору
страхування або припинити його дію, письмово сповістивши про це Страхувальника, у
порядку, передбаченому
цими Правилами, якщо інше не передбачено договором
страхування.
10.5.4. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачений договором термін. У разі порушення цього терміну сплатити
Страхувальнику пеню, розмір якої визначається умовами договору страхування.
10.5.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору
страхування.
10.5.6. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за
винятком випадків, передбачених законодавством України.
10.5.7. У випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово сповістити
Страхувальника з мотивованим обґрунтуванням причин відмови.
10.6. Обов'язки Страхувальника, які витікають з договору страхування і Розділів
10 і 11 цих Правил, за винятком зобов'язань по сплаті страхового платежу, в рівній мірі
поширюються на Вигодонабувача, якщо інше не передбачено договором страхування.
Невиконання або несвоєчасне виконання Вигодонабувачем обов'язків тягне за собою ті ж
наслідки, що й невиконання їх Страхувальником.
10.7. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права та
обов’язки Сторін.
11. ДIЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННI ПОДІЇ, ЩО МАЄ ОЗНАКИ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
11.1. У разі настання передбаченої договором страхування події, яка призвела до
збитків і має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний:
11.1.1. Негайно, як тільки це стане можливо, повідомити про це відповідні служби
залізниці, на якій сталася подія, що має ознаки страхового випадку, відповідні компетентні
органи (міліцію, пожежну охорону, аварійні служби, медичні установи і т.ін.), якщо цього
потребують обставини і наслідки події. У протилежному випадку Страховик звільняється від
обов’язку виплати відшкодування по цьому страховому випадку.
11.1.2. Негайно, але не більш ніж у дводенний строк (не враховуючи вихідні та
святкові дні), якщо інший строк не передбачений договором страхування, письмово
інформувати Страховика (його представника) про факт та обставини події, яка має ознаки
страхового випадку, отримати та виконувати його рекомендації щодо своїх подальших дій.
Повідомлення повинно містити таку інформацію: тип засобів залізничного транспорту,
кількість одиниць рухомого складу, що зазнали шкоди, яка подія, коли, де і за яких обставин
відбулася, які її наслідки.
11.1.3. Вживати усіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення збитків.
Якщо існує необхідність і можливість, запросити у Страховика інструкції щодо своїх дій в
цій ситуації.
11.1.4. Зберігати незмінними пошкоджений засіб залізничного транспорту, місце
події, оточуючі предмети і т. ін., які будь-яким чином пов'язані з подією, яка має ознаки
страхового випадку, до їх огляду представником Страховика, за винятком випадків, коли
зміна стану місця настання події, пошкодженого засобу залізничного транспорту, оточуючих
предметів і т. ін. здійснюється на вимогу державних або інших органів, в компетенції яких
знаходяться такі події, а також, виходячи із міркувань безпеки і зменшення розмірів збитків
або через 5 (п’ять) діб, якщо інший строк не передбачений договором страхування, з дня
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повідомлення Страховика про настання події, яка має ознаки страхового випадку.
11.1.6. Надати Страховику (його представникам) можливість проводити
розслідування обставин і причин події, яка має ознаки страхового випадку, та встановити
розмір збитку, брати участь у заходах щодо зменшення збитку, а також надати всю
інформацію, яка має відношення до цієї події.
11.1.7. Повідомити (надати) Страховику всю інформацію, яка має відношення до
даного страхового випадку, вжити заходів до збору і передачі Страховику всіх необхідних
документів для прийняття рішення про розмір заподіяного збитку, про виплату страхового
відшкодування та для забезпечення права вимоги до винної сторони.
11.1.8. Надати Страховику опис пошкоджених та знищених засобів залізничного
транспорту в узгоджені зі Страховиком строки з визначенням їх вартості у цінах на дату
настання страхового випадку, якщо договором не передбачено інше, інші документи,
передбачені Розділом 12 цих Правил.
11.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
Страхувальника при настанні події, що має ознаки страхового випадку
12. ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМIР ЗБИТКIВ
12.1. Визнання події страховим випадком провадиться Страховиком на підставі
наступних документів, які надаються Страхувальником (Вигодонабувачем) протягом 90
(дев‘яносто) календарних днів з дня настання події, що має ознаки страхового випадку, якщо
інше не передбачено договором страхування:
- письмового повідомлення Страхувальника про настання події, що має ознаки
страхового випадку;
- оригіналу договору страхування, що належить Страхувальнику;
- документів, що підтверджують право Страхувальника на володіння, користування
та розпорядження засобами залізничного транспорту;
- документів, які підтверджують факт настання і причини страхового випадку та осіб
винних в заподіянні збитку, якщо такі є. Залежно від характеру події і її обставин такими
документами можуть бути документи відповідної компетентної установи чи організації,
наприклад, довідки органів пожежної охорони, метеорологічної або сейсмічної служби,
відомчої аварійної служби газу, служби безпеки руху залізниці, електромереж, слідчих
органів МВС, МНС та ін.;
- довідки пункту технічного обслуговування щодо технічного стану залізничного
транспорту, окремих його вузлів та агрегатів і т ін. на момент настання події;
- документів, які підтверджують розмір завданих збитків відповідно до п.12.2. цих
Правил;
- письмової заяви Страхувальника на виплату страхового відшкодування;
- лист Вигодонабувача з зазначенням реквізитів для сплати страхового
відшкодування у разі призначення Вигодонабувача та наявності у нього законних підстав
для отримання страхового відшкодування;
- інших документів або відомостей на запит Страховика, враховуючи особливості
конкретного страхового випадку, що необхідні для з'ясування обставин та причин
страхового випадку, визначення розміру збитків або зазначені в договорі страхування. В
цьому випадку Страховик має право продовжити термін надання таких документів, якщо
інше не передбачено договором страхування.
Неподання таких документів дає Страховику право відмовити у виплаті страхового
відшкодування або відстрочити виплату страхового відшкодування в частині збитку, що не
підтверджена такими документами.
12.2. Розмір завданих збитків визначається Страховиком на підставі:
- переліку знищених або пошкоджених складових частин засобу залізничного
транспорту або про його повне знищення;
- документу, складеного компетентними органами про час, обставини i причини
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знищення або пошкодження складових частин засобу залізничного транспорту або про його
повне знищення;
- висновків товарознавчої або іншої експертизи, проведеної спеціалістом Страховика,
аварійним комісаром, експертом;
- кошторисів, нарядів - замовлень, сплачених рахунків, накладних, актів виконаних
робіт та інших документів (оригіналів) ремонтного підприємства із зазначенням кількості,
назв, обсягів, видів та цін деталей, робіт та матеріалів для забезпечення відновлювального
ремонту;
- документів, що підтверджують розмір необхідних, розумних та доцільних витрат,
здійснених з метою запобігання і зменшення збитків та рятування засобів залізничного
транспорту, а також інших видів витрат, понесених внаслідок настання страхового випадку,
відшкодування яких було передбачено договором страхування;
- інших документів на запит Страховика або зазначених в договорі страхування,
враховуючи особливості конкретного страхового випадку.
12.3. Документи, які подаються для отримання страхового відшкодування, повинні
бути достовірні, подані в обсязі, якого вимагає Страховик та відповідно до цих Правил,
оформлені та засвідчені належним чином.
12.4. Конкретний перелік документів, що повинен надати Страхувальник для
отримання страхового відшкодування та строк їх надання визначаються у договорі
страхування.
13. ПОРЯДОК I УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВАННЯ
13.1. Страхове відшкодування підлягає виплаті після того, як повністю будуть
встановлені причини та розміри збитку. Виплата страхового відшкодування здійснюється
згідно з договором страхування на підставі заяви Страхувальника (Вигодонабувача) і
страхового акта, складеного Страховиком або уповноваженою ним особою.
13.2. Протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, якщо інше не передбачено договором
страхування, з дня отримання всіх необхідних документів і відомостей про обставини
настання страхового випадку, відповідно до Розділу 12 цих Правил, Страховик приймає
рішення про виплату страхового відшкодування та складає відповідний страховий акт або
приймає рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування.
13.3. У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування виплата
здійснюється Страхувальнику (Вигодонабувачу) впродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів,
якщо інше не передбачено договором страхування, з дня підписання страхового акту.
13.4. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування
Страховик впродовж 5 (п’яти) робочих днів, якщо інше не передбачено договором
страхування, з дня прийняття такого рішення повідомляє про це Страхувальника
(Вигодонабувача) в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови.
13.5. У випадку виникнення спорів між Cторонами щодо причин і розмірів збитків
кожна із Cторін має право вимагати проведення незалежної експертизи, яка проводиться за
рахунок Cторони, яка вимагає проведення такої експертизи.
13.6. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування у
випадку:
13.6.1. 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, якщо інше не
передбачено договором страхування, з дня отримання всіх необхідних документів і
відомостей про обставини настання страхового випадку (відповідно до Розділу 12 цих
Правил).
13.6.2. Якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини,
причини та розмір спричинених збитків. В цьому випадку Страховик має право призначити
Правила добровільного страхування залізничного транспорту № 020

18

ЗАТ “Страхова компанія "Еталон”

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, якщо інше не передбачено договором страхування.
13.6.3. Якщо щодо Страхувальника (його представників) за цим страховим випадком
порушена кримінальна справа - до закінчення провадження у справі.
13.7. У випадку несвоєчасної виплати страхового відшкодування, Страховик сплачує
Страхувальнику пеню за кожний день прострочення платежу, розмір якої визначається
умовами договору страхування.
13.8. Якщо інше не передбачено договором страхування, то відшкодуванню
підлягають тільки прямі дійсні збитки, нанесені майновим інтересам Страхувальника
(Вигодонабувача) внаслідок настання страхового випадку, і не включаються будь-які побічні
збитки або витрати, наприклад, втрачена вигода, витрати на оренду і т. ін.
13.9. Страховик сплачує страхове відшкодування в межах страхової суми за
договором страхування (лімітів відповідальності) та з вирахуванням встановленої договором
страхування франшизи.
13.10. Сума, належна до виплати Страхувальнику, зменшується на суму відрахувань
(податкових або інших), передбачених чинним, на дату виплати, законодавством України.
13.11. Страховик не несе відповідальності і не відшкодовує ту частину збитків, що
перевищує страхову суму (відповідний ліміт відповідальності) за договором страхування.
13.12. Якщо у договорі страхування передбачені ліміти відповідальності Страховика
за окремими одиницями/групами засобів залізничного транспорту, страховими ризиками та
випадками, в т.ч. при страхуванні додаткових витрат Страхувальника за наслідками
страхових випадків і т.ін., то Страховик здійснює виплату страхового відшкодування в
межах цих встановлених лімітів відповідальності, але в будь-якому разі не більше страхової
суми за договором.
Сума страхових відшкодувань за одним або декількома страховими випадками не
може бути більше страхової суми за договором страхування або відповідного ліміту
відповідальності Страховика.
13.13. Розмір збитку визначається, виходячи з дійсної вартості одиниці рухомого
складу залізничного транспорту на момент укладання договору страхування, якщо інше не
передбачено договором страхування.
13.14. Сума збитку визначається:
13.14.1. При повному знищенні/викраденні засобу залізничного транспорту - в
розмірі його дійсної вартості на день настання страхового випадку, якщо інше не
передбачено договором страхування, та в межах страхової суми (встановлених лімітів
відповідальності) за відрахуванням вартості вузлів, деталей та устаткування, що придатні
для подальшого використання або реалізації.
13.14.2. При пошкодженні засобу залізничного транспорту - в розмірі витрат на його
відновлення згідно з кошторисом, який складено експертом Страховика і погоджено зі
Страхувальником.
13.15. Якщо інше не передбачено договором страхування, розмір страхового
відшкодування зменшується на величину зносу засобу залізничного транспорту при його
повному знищенні, а при пошкодженні – на величину зносу його частин, вузлів, деталей і
пристроїв, що підлягають заміні.
13.16. Витрати на відновлення включають:
13.16.1. Витрати на матеріали і запасні частини, що необхідні для ремонту.
13.16.2. Витрати на оплату ремонтних робіт по відновленню.
13.16.3. Витрати на транспортування матеріалів, вузлів та деталей в межах України
до місця проведення ремонтних робіт, якщо це передбачено договором страхування.
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13.17. Витрати на відновлення розраховуються виходячи з цін на матеріали, деталі,
запасні частини та розцінок на ремонтні роботи, що діяли на день настання страхового
випадку, якщо інше не обумовлено договором страхування.
13.18. Відшкодування збитків провадиться за вирахуванням амортизаційного зносу
запасних частин, деталей i приладдя, що підлягають заміні, якщо інше не передбачено в
договорі страхування.
13.19. Якщо за будь-яких причин, в тому числі за домовленістю Сторін, страхова
сума, зазначена в договорі страхування, менше дійсної вартості засобу залізничного
транспорту на момент настання страхового випадку (страхування в частці), то Страховик
виплачує страхове відшкодування в такому ж співвідношенні до розміру збитку, як страхова
сума, що зазначена в договорі страхування, співвідноситься до дійсної вартості такого
засобу залізничного транспорту, якщо інше не передбачено договором страхування.
Відповідність страхових сум дійсній вартості встановлюється окремо по кожній одиниці або
групі засобів залізничного транспорту, вказаних в договорі страхування.
13.20. В розмір збитку не включається вартість:
13.20.1. Профілактичного ремонту i технічного обслуговування засобу залізничного
транспорту, що не викликані настанням страхового випадку.
13.20.2. Тимчасового (допоміжного) ремонту або відновлення застрахованого засобу
залізничного транспорту.
13.20.3. Робіт, що пов’язані з переобладнанням транспортного засобу, ремонтом або
заміною його окремих частин, деталей i приладдя внаслідок їхнього зносу, технічного браку,
поломки та інше.
13.20.4. Будь-яких робіт, безпосередньо не пов’язаних з фактом настання страхового
випадку.
13.20.5. Заміни замість ремонту тих чи інших вузлів та агрегатів у зборі через
відсутність у ремонтних підприємствах необхідних запасних частин i деталей для ремонту
цих вузлiв та агрегатiв.
13.21. Не відшкодовуються додаткові витрати, що викликані терміновістю
проведення робіт, удосконаленням або зміною попереднього стану засобів залізничного
транспорту та інші, що не обумовлені даним страховим випадком.
13.22. Не визнаються збитком також витрати під час проведення ремонтних робіт на
заробітну плату і постачання машиністів, провідників та інших спеціалістів, крім витрат, які
понесені виключно для необхідного перегону залізничного транспорту до місця аварійного
ремонту, або при проведенні його ходових випробувань після аварійного ремонту.
13.23. Страхове відшкодування по витратах щодо випадків, перелічених у п.3.7. цих
Правил, виплачується тільки в тому випадку, якщо це обумовлено в договорі страхування.
13.24. Без згоди Страховика Страхувальник не має права відмовлятися від залишків
засобів залізничного транспорту, мотивуючи свою відмову станом, у якому вони опинились
після страхового випадку. Їх залишкова вартість підлягає вирахуванню із суми збитку.
13.25. При здійсненні виплати страхового відшкодування внаслідок настання
страхового випадку за договором страхування зі сплатою страхового платежу за періодами,
Страховик утримує частку страхового відшкодування у розмірі несплаченого страхового
платежу в рахунок сплати несплачених Страхувальником частин страхового платежу за
період дії договору страхування, якщо інше не передбачене договором страхування.
13.26. Якщо у період дії договору страхування страхові випадки виникали
неодноразово, то наступні виплати страхового відшкодування провадитимуться з розрахунку
зменшеної страхової суми на розмір сум страхового відшкодування, що раніше виплачені.
13.27. Якщо засоби залізничного транспорту застраховані у декількох страховиків,
про що Страхувальник письмово повідомив Страховика при укладанні договору
страхування, і загальна страхова сума перевищує дійсну вартість засобів залізничного
транспорту, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не може
перевищувати дійсної вартості засобу залізничного транспорту. При цьому кожний
страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним
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договором страхування.
Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходить у межах
сплаченої суми право вимоги, яке Страхувальник має до особи, відповідальної за заподіяний
збиток.
Якщо на момент настання страхового випадку діяли інші договори страхування
відносно застрахованого засобу залізничного транспорту, а Страхувальник письмово не
повідомив Страховика про це, новий договір страхування є нікчемним.
13.23. Якщо Страхувальник або Вигодонабувач одержав відшкодування за збиток
від третіх осіб, Страховик оплачує лише різницю між сумою, що підлягає оплаті за умовами
страхування, і сумою, отриманою від третіх осіб. Страхувальник зобов'язаний негайно, як
тільки це стане можливо, сповістити Страховика про одержання таких сум.
13.24. Страхувальник або Вигодонабувач зобов'язаний повернути протягом 30
(тридцяти) календарних днів 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 або Вигодонабувача права на страхове
відшкодування.
14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
14.1. Підставами для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:
14.1.1. Навмисні дії Страхувальника (Вигодонабувача, його представників, осіб, які
працюють у нього ), спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не
поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в
стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі,
гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника (Вигодо набувача, його
представників, осіб, які працюють у нього) встановлюється відповідно до законодавства
України.
14.1.2. Вчинення Страхувальником (Вигодонабувачем, його представниками,
особами, які працюють у нього) умисного злочину, що призвів до настання страхового
випадку.
14.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт
страхування або про факт настання страхового випадку.
14.1.4. Шахрайство або інші дії Страхувальника (Вигодонабувача, його
представників, осіб, які працюють у нього), направлені на отримання незаконної вигоди від
страхування.
14.1.5. Отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування
збитків від особи, винної у їх заподіянні.
14.1.6. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Вигодонабувачем) про настання
страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховику перешкод з боку
Страхувальника в огляді застрахованого засобу залізничного транспорту після настання
події, що має ознаки страхового випадку, у з’ясуванні обставин настання страхового
випадку, у визначенні характеру та розміру збитків.
14.1.7. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником Страховика
про підвищення ступеню ризику і втрату майнового інтересу до об’єкту страхування.
14.1.8. Не виконання Страхувальником (Вигодонабувачем) будь-якого із зобов’язань,
що вказані у договорі страхування та в цих Правилах.
14.1.9. Ненадання Страхувальником (Вигодонабувачем) документів, зазначених у
Розділі 12 цих Правил.
14.9. Інші випадки, передбачені законодавством України.
14.2. Якщо це передбачено умовами договору страхування, Страховик має право
відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо страховий випадок був безпосередньо
спричинений порушенням Страхувальником норм протипожежної безпеки.
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14.3. Умовами договору страхування можуть бути передбачені й інші підстави для
відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо вони не суперечать законодавству
України.
15. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
15.1. Спори, пов'язані зі страхуванням за цими Правилами, вирішуються у порядку,
передбаченому законодавством України.
16. ДОДАТКОВІ УМОВИ
16.1. Цими Правилами регламентовано основні умови страхування. Однак за згодою
Сторін до договору страхування можуть бути внесені застереження, доповнення, зміни та
особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування, що відповідають
положенням цих Правил та не суперечать законодавству України.
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Додаток 1
до Правил добровільного страхування
залізничного транспорту № 020,
затверджених „20” березня 2007 р.
БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
1. Основні базові тарифи (Тб), подані у таблиці 1, розраховані на один рік, виходячи виключно
зі страхових ризиків, які в ній перелічені.
Таблиця 1
Базові річні страхові тарифи, %
Страхові ризики
Аварія під час руху
Пожежа
Вибух
Падіння на транспортний засіб літаючих апаратів або їх уламків
Падіння на транспортний засіб будь-яких предметів (крім літаючих апаратів
або їх уламків)
Стихійні явища
Протиправні дії третіх осіб
Усі ризики

Тариф,%
Тбо
Тбд
0,35
0,40
0,45
0,50
0,30
0,35
0,15
0,20
0,10
0,12
0,20
1,55
2,20

0,28
1,35
2,60

2. Розрахунковий страховий тариф (Тр) визначається з урахуванням коригуючих коефіцієнтів,
які застосовуються до базових страхових тарифів по формулі:
Тр = Тбо х Кч х Кт
або
Тр = Тбд х Кч х Кт

(1)
(2)

У формулах (1) і (2) прийнято:
Тбо - базовий страховий тариф при страхуванні основних ризиків, %;
Тбд - базовий страховий тариф при страхуванні основних і додаткових ризиків,
повязаних з витратами, понесеними Страхувальником при настанні страхового випадку щодо
запобігання або зменшення збитків, витратами на заходи по врятуванню засобів залізничного
транспорту, на очищення, прибирання і демонтаж пошкоджених засобів залізничного
транспорту та на транспортування матеріалів, вузлів та деталей до місця проведення ремонтних
робіт, % ;
Кч - коефіцієнт, що враховує наявність певних чинників, які впливають на визначення
загального ступеня страхового ризику (термін страхування, строк експлуатації одиниць
рухомого складу, характер діяльності, досвід Страхувальника, у т.ч. і щодо використання
залізничного транспорту, територія експлуатації транспортних засобів, вид вантажів, що
перевозиться, наявність систем безпеки), його значення коливається в межах від 0,1 до 3,0.
3. За Договором, укладеним на строк менше 1 року, розмір страхового платежу визначається як
добуток розрахункового страхового платежу на коефіцієнт короткостроковості (Кт) на підставі
Таблиці 3 в залежності від строку дії Договору.
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Таблиця 3
Коефіцієнти короткостроковості в залежності від строку дії Договору
Строк дії
Договору
1
2
3
4
5
6
7
8
(місяців)
Строк дії
1-45
46-75
76-105
106-135 136-165 166-195 196-225 226-255
Договору
(днів)
Коефіцієнт
коротко0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80
строковості
(Кт)

9

10

11

256-285

286-315

316-345

0,85

0,90

0,95

6. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування
Сторін.

за згодою

7. Норматив витрат на ведення справи становить 40% від страхового тарифу.

Актуарій: Ковтун І.О. (диплом №18 від 17.09.99р.)

_______________________
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1.

Доповнити Правила пунктом 1.5 такого змісту:
"1.5.
Добровільне страхування залізничного транспорту передбачає обов’язок
Страховика 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
залізничного транспортного засобу (окремих одиниць рухомого складу) та, якщо це
передбачено договором страхування, додаткового обладнання до нього."

2.

Пункт 2 Правил викласти в новій редакції:
"2.

3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ"

Пункт 2.1 Правил викласти в новій редакції:
"2.1.
Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і
пов’язані з володінням та/або користуванням та/або розпорядженням застрахованим
залізничним транспортним засобом (рухомим складом)."

4.

Пункт 10.3.2. Правил викласти в новій редакції:
"10.3.2. при укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні
договори страхування щодо цього предмета договору;"

5.

Пункт 14.1.3. Правил викласти в новій редакції:
"14.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору
страхування або про факт настання страхового випадку;"

6.

Пункт 16 Правил викласти в новій редакції:
"16.

ОСОБЛИВІ УМОВИ"

7.

До Змісту Правил внести зміни, відповідно до п.2 та п.6 цих Змін та доповнень №1.

8.

У тексті Правил слова "громадянин" у всіх відмінках замінити словами "фізична особа" у
відповідних відмінках.

Зміни та доповнення №1 до
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