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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
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 водного транспорту.
Страхувальники - дієздатні фізичні особи, резиденти та нерезиденти України,
особи без громадянства, а також юридичні особи, незалежно від форми власності, які
мають майновий інтерес, що не суперечить законодавству України, пов‘язаний з
володінням, користуванням та розпорядженням засобами водного транспорту та уклали зі
Страховиком договори добровільного страхування водного транспорту.
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.
Вигодонабувач - фізична або юридична особа, яка може зазнати збитків в результаті
настання страхового випадку, і в зв’язку з цим, має інтерес, що ґрунтується на законі,
іншому правовому акті або договорі щодо збереження застрахованих засобів водного
транспорту, а також визначена Страхувальником у договорі страхування як особа, яка має
право отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку.
Страховий ризик - певна подія, на випадок якої провадиться страхування, яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання і внаслідок настання якої майновим інтересам
Страхувальника, що пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням засобами
водного транспорту, може бути завдано шкоду.
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).
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 - граничний розмір страхового відшкодування,
який за згодою Сторін може встановлюватись по окремому страховому ризику/випадку
та/або по одиниці/групі застрахованого засобу водного транспорту.
Страховий платіж – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести
Страховику згідно з договором страхування.
Страхове відшкодування – грошова сума, в межах встановленої договором
страхування страхової суми, яку Страховик відповідно до умов договору страхування
повинен виплатити Страхувальнику або Вигодонабувачу у разі настання страхового
випадку.
Засіб водного транспорту (судно) - корпус самохідної або несамохідної плавучої
споруди із надбудовами та рубками, що включає суднові приміщення (оздоблення, ізоляція,
проводка), прилади та системи, головні та допоміжні механізми, котли, дизель-генератори,
інше обладнання та спорядження судна, включаючи рятувальні шлюпки та плоти, що
записані в паспорт (формуляр) судна.
Загальна аварія - збитки, які зазнані судновласниками-перевізниками та
власниками вантажу внаслідок зроблених навмисно і розумно надзвичайних витрат або
пожертвувань з метою врятування судна, фрахту і вантажу від спільної для них небезпеки.
Повна фактична загибель судна - втрата, загибель або знищення застрахованого
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судна при технічній неможливості його відновлення (судно цілком знищене або
безповоротно загублене для Страхувальника).
Повна конструктивна загибель судна - фактичне часткове пошкодження або
повна загибель судна внаслідок страхового випадку, якщо витрати по його відновленню
або витрати на спасіння перевищують 80 % дійсної вартості судна на момент настання
страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування.
Зникнення судна безвісти - тривала безвісна відсутність судна. Судно визнається
таким, що пропало безвісті, якщо про нього не надійшло ніяких повідомлень протягом 3
(трьох) місяців, причому остання звістка про судно була отримана до закінчення терміну
дії договору страхування.
Франшиза (умовна/безумовна) - передбачена договором страхування частина
збитків, що в разі настання страхового випадку не відшкодовується Страховиком згідно з
договором страхування.
Фрахт - плата власнику судна за перевезення вантажів та пасажирів водними
шляхами сполучення.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила добровільного страхування водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного 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 умовах цих Правил
укладає договори добровільного страхування водного 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, а також 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. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не
суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і
розпорядженням засобом водного транспорту.
2.2. На страхування приймаються засоби водного транспорту, які експлуатуються
в звичайному для них порядку, знаходяться на плаву, буксируються, на понтонах, в порту
або портових доках, на приколі, на рейді або на берегу чи верфі, під час зберігання,
ремонту, будівництва та інше.
2.3. На додаткових умовах може бути застраховано промислове обладнання та
знаряддя лову, наукове та інше спеціальне обладнання (спорядження), що встановлено або
перевозиться засобом водного транспорту, а також запасні частини.
2.4. Якщо договором страхування не передбачено інше, застрахованим може бути
засіб водного транспорту переданий за договорами найму, оренди чи лізингу, або
прийнятий від інших організацій чи населення. Застрахованим вважається також засіб
водного транспорту, придбаний Страхувальником у кредит та яке є забезпеченням цього
кредиту.
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, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням
засобами водного транспорту може бути завдано шкоду.
3.2. Страховими ризиками за цими Правилами є:
3.2.1. Дія вогню (пожежа, вибух, удар блискавки, падіння літальних апаратів або
їх частин, вантажу і багажу з них).
3.2.2. Стихійні явища.
3.2.3. Протиправні дії третіх осіб (крадіжка з проникненням, грабіж, розбій,
умисне знищення або пошкодження засобів водного транспорту).
3.2.4. Зіткнення з іншими судами, обладнанням, спорудженнями гавані або порту,
з опорами мостів і причалами для стоянки судів, з плавучими знаками або устаткуванням.
3.2.5. Посадка на міль.
3.2.6. Навантаження, розвантаження або переміщення вантажу, приладів,
устаткування, палива.
3.2.7. Поломка валів та механізмів або будь-який прихований дефект
устаткування або корпуса судна.
3.2.8. Недбалість, допущена капітаном, офіцерами, командою або лоцманами.
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3.2.9. Недбалість, допущена ремонтними службами або фрахтувальниками, у
випадку, якщо вони не є Страхувальниками за договором страхування.
3.2.10. Інші ймовірні та випадкові події в місці дії договору страхування, не
виключені цими Правилами та/або договором страхування, та які відповідають предмету
договору страхування за цими Правилами.
3.3. Договором страхування може бути передбачено страхування від всіх ризиків,
зазначених в п. 3.2. цих Правил, або може бути встановлений конкретний перелік
страхових ризиків за договором страхування, який визначається за згодою Сторін та
зазначається в договорі страхування.
3.5. Страховим випадком за цими Правилами є подія, передбачена договором
страхування, яка відбулася із застрахованим судном під час дії договору страхування, і з
настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику, Вигодонабувачу або іншій третій особі, а саме:
3.5.1. повна загибель (фактична або конструктивна) судна внаслідок виникнення
одного чи декількох страхових ризиків, передбачених п. 3.2. цих Правил;
3.5.2. пошкодження корпуса судна, його механізмів, машин, обладнання внаслідок
подій, які передбачені п. 3.2. цих Правил;
3.5.3. зникнення судна безвісті за будь-якою причиною.
3.6. 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:
збитки, витрати та внески щодо загальної аварії; необхідні та доцільно виконані витрати
по рятуванню судна і буксирування до місця ремонту, по запобіганню, зменшенню і
встановленню розміру збитків у разі, коли збиток відшкодовується згідно з договором
страхування.
3.7. За згодою Сторін договір страхування може бути укладений за таких
комбінацій страхових випадків, будь-яких ризиків та додаткових витрат:
3.7.1. "З відповідальністю за повну загибель, зникнення судна безвісті та
пошкодження”
За договором страхування, укладеним за цією умовою, відшкодовуються:
а) збитки внаслідок повної загибелі судна (фактичної або конструктивної),
пошкодження корпуса судна, його механізмів, машин, обладнання, що виникли з причин,
зазначених в п.3.2. цих Правил;
б) збитки, що виникли внаслідок зникнення судна безвісти за будь-якою
причиною;
в) додаткові збитки, витрати та внески щодо загальної аварії;
г) додаткові необхідні та доцільно виконані витрати по рятуванню судна і
буксирування до місця ремонту;
д) додаткові необхідні та доцільно виконані витрати по запобіганню, зменшенню і
встановленню розміру збитків у разі, коли збиток відшкодовується згідно з договором
страхування.
3.7.2. "З відповідальністю за пошкодження"
За договором страхування, укладеним за цією умовою, відшкодовуються:
а) збитки внаслідок пошкодження судна, його механізмів, машин або обладнання,
що виникли з причин, зазначених в п. 3.2. цих Правил;
б) додаткові необхідні та доцільно виконані витрати щодо запобігання,
зменшення і встановлення розміру збитків у разі, коли збиток відшкодовується згідно з
договором страхування.
3.7.3. "З відповідальністю за повну загибель та зникнення судна безвісті
судна"
За договором страхування, укладеним за цієї умовою, відшкодовуються:
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а) збитки внаслідок повної загибелі судна (фактичної або конструктивної), що
сталася з причин, зазначених в п. 3.2. цих Правил;
б) збитки, що виникли внаслідок зникнення судна безвісти за будь-якою
причиною;
в) додаткові збитки, витрати та внески щодо загальної аварії;
г) додаткові необхідні та доцільно виконані витрати по рятуванню судна і
буксирування до місця ремонту;
д) додаткові необхідні та доцільно виконані витрати щодо запобігання,
зменшення і встановлення розміру збитків у разі, коли збиток відшкодовується згідно з
договором страхування.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ IЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ
СТРАХУВАННЯ
4.1. Відповідно до цих Правил не підлягають відшкодуванню збитки, що виникли
внаслідок:
4.1.1. Події, що не обумовлена як страховий ризик/страховий випадок в договорі
страхування, та/або мала місце до початку дії договору страхування чи після його
закінчення.
4.1.2. Неморехідності судна, про що було відомо Страхувальнику
(Вигодонабувачу) або його представникам до виходу судна в рейс.
4.1.3. Зносу, корозії судна, його частин, машин, устаткування або приладів.
4.1.4. Навантаження на судно з відома Страхувальника (Вигодонабувача) або їх
представників, але без відома Страховика, речовин та предметів, небезпечних у
відношенні вибуху чи самозаймання.
4.1.5. Експлуатації судна в умовах, що не передбачені його льодовим класом.
4.1.6. Прямого або побічного впливу радіації чи радіоактивного зараження у
зв'язку з будь-яким застосуванням атомної енергії та використанням матеріалів, що
розщеплюються.
4.2. Крім цього відшкодуванню не підлягають:
4.2.1. Витрати по утриманню судна та екіпажу за виключенням випадків,
зазначених у п. 13.17 цих Правил.
4.2.2. Витрат, що пов’язані з вилученням залишків застрахованого судна,
завданням збитків навколишньому середовищу, життю, здоров’ю та/або майну третіх
осіб, а також непрямі збитки Страхувальника.
4.2.3. Витрати по усуненню будь-якого дефекту, якщо дефект не викликав
загибель судна або пошкодження його корпусу, механізмів, машин та обладнання.
4.2.4. Використання судна з метою протиправних дій (перевезення наркотиків,
зброї і т.ін.) або не за призначенням.
4.3. Якщо в договорі не передбачено інше, не відшкодовуються:
4.3.1. Збитки від пошкодження або загибелі судна, що виникли внаслідок
проведення вантажних операцій в судноплавних водах;
4.3.2. Збитки, які Страхувальник зобов'язаний сплатити судновласнику іншого
судна внаслідок зіткнення суден.
4.3.3. Збитки, які Страхувальник зобов'язаний сплатити третім особам внаслідок
пошкодження застрахованим судном будь-якого плавучого, нерухомого або іншого
об'єкта.
4.3.4. Збитки від втрати фрахту.
4.3.5. Збитки, що виникли внаслідок військових дій або військових заходів та їх
наслідків, терористичних дій, громадянських війн, народних заворушень, трудових
конфліктів.
4.3.6. Збитки, що викликані діями урядових органів відносно застрахованого
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судна, за виключенням збитків від загибелі або пошкодження застрахованого судна
внаслідок заходів, прийнятих для запобігання або зменшення небезпеки забруднення з
пошкодженого судна, за який Страховик несе відповідальність за договором страхування.
4.3.7. Збитки, викликані піратськими діями.
4.4. За згодою Сторін у договір страхування може бути включена
відповідальність за збитки, що зазначені у п. 4.3. цих Правил.
4.5. При включенні у договір страхування відповідальності за збитки, що
зазначені у пункті 4.3.2. або 4.3.3. цих Правил, не відшкодовуються витрати
Страхувальника, що виникли з причин, які перелічені в п. 4.1. цих Правил, а також
внаслідок:
4.5.1. Пошкодження чи загибелі вантажу та іншого майна на застрахованому
судні.
4.5.2. Нанесення шкоди життю, здоров‘ю третіх осіб.
4.5.3. Вилучення або ліквідування уламків, залишків суден, вантажу чи інших
предметів.
4.5.4. Забруднення або зараження судноплавних вод, навколишнього природного
середовища, будь-якого майна чи об'єкту (включаючи витрати по запобіганню такого
забруднення або зараження), за винятком інших судів, з якими зштовхнулося судно, і
майна на таких судах.
4.5.5. Не виконання будь-яких договірних зобов'язань судна.
4.5.6. Повної або тимчасової втрати можливості використання судна чи будьякого іншого об'єкту, що не зазнав пошкоджень внаслідок зіткнення.
4.6. При включенні в договір страхування відповідальності за збитки, що
зазначені в пункті 4.3.4. цих Правил, відшкодовуються збитки, що виникли внаслідок
втрати фрахту в період аварійного простою, що стався з причин, перелічених у п. 3.2. цих
Правил.
Розмір відшкодування визначається шляхом множенням суми фрахту за добу на
кількість днів аварійного простою за винятком 3 (трьох) повних діб, але не більше, ніж
180 днів аварійного простою, якщо інше не передбачено договором страхування.
Період аварійного простою визначається з моменту настання страхового випадку
та включає час рятувальних операцій і ремонту, пов’язаного з усуненням пошкоджень, що
виникли внаслідок страхового випадку.
Час, що витрачено на перегін судна до місця ремонту, включається в період
аварійного простою за умови, що внаслідок страхового випадку судно було вимушено
перервати рейс і негайно прямувати на ремонт.
Збитки від втрати фрахту внаслідок простою судна під час ремонту по усуненню
пошкоджень, яких зазнало судно внаслідок страхового випадку відшкодовується за умови
проведення ремонту впродовж 18 місяців з моменту закінчення терміну страхування.
Не відшкодовуються збитки від втрати фрахту у випадку повної загибелі
(фактичної або конструктивної) судна.
4.8. При включенні в договір страхування відповідальності за збитки, зазначені в
п.п. 4.3.5., 4.3.6. цих Правил, при укладанні договору страхування Страхувальник за
вимогою Страховика зобов'язаний надати будь-яку інформацію, необхідну для визначення
ступеню ризику.
4.9. При страхуванні катерів та яхт, додатково відшкодуванню не підлягають,
якщо інше не встановлено договором страхування, збитки, що виникли внаслідок:
4.9.1. падіння підвісного мотору або падіння мотору за борт;
4.9.2. пошкодження або загибелі човна, що не був прикріплений до судна;
4.9.3. пошкодження або загибелі паруса, щогл, лонжеронів, такелажу, що був
прикріплений або рухався;
4.9.4. участі судна в перегонах;
4.9.6. пошкодження або загибелі запасів, рибацьких снастей, швартових;
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4.9.7. пошкодження обшивці або її ремонту;
4.9.8. недоліків дизайну конструкцій або видатки по покращанню чи зміні
дизайну.
4.10. Не підлягають страхуванню наступні судна:
4.10.1.
які підлягають конфіскації на підставі рішення суду, що набуло
законної сили;
4.10.2.
які є музейними експонатами та знаходяться на берегу, незалежно від
того в робочому вони стані чи ні, а також встановлені на постаменти у вигляді
пам'ятників;
4.10.3.
які виконують функції кінотеатрів, ресторанів та інших культурних
закладів для дозвілля, не здійснюючи переміщень по воді;
4.10.4. які використовуються з військовою метою.
4.11. Якщо інше не передбачено договором страхування, не підлягають
відшкодуванню:
- штрафи, пені й інші стягнення;
- збитки внаслідок затримки або запізнення, простою водного судна, порушення,
скасування договору перевезення;
- витрати з відшкодування моральної шкоди;
- шкода, завдана навколишньому природному середовищу;
- шкода, завдана життю, здоров’ю або майну третіх осіб;
- упущена вигода або додаткові витрати, пов'язані з неможливістю експлуатації
застрахованого водного судна після страхового випадку;
- витрати на переустаткування, модернізацію, доробку водного судна (якщо такі
роботи поєднуються з аварійним ремонтом), а також витрати на ремонт пошкоджень, не
пов'язаних зі страховим випадком, але виявлених при проведенні аварійного ремонту в
зв'язку зі страховим випадком.
4.12. За цими Правилами страхуванню не підлягають встановлені на судні
контейнери та інші вантажі.
4.13. При укладанні договору страхування можуть передбачатись додатково інші
особливі виключення із страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать
законодавству України, та цим Правилам і зазначені у договорі страхування.
4.14. Окремі виключення та обмеження страхування із числа перелічених у цьому
Розділі можуть бути скасовані за особливих умов, передбачених договором страхування.
5. СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ, ФРАНШИЗА
5.1. Розмір страхової суми визначається за взаємною згодою Сторін. Страхова
сума встановлюється в розмірі, що не перевищує дійсної вартості судна, яке приймається
на страхування, в місці його знаходження, за цінами і тарифами, що діють на момент
укладання договору страхування, якщо інше ним не передбачено. Відповідальність за
точність визначення дійсної вартості судна несе Страхувальник.
5.2. Дійсна вартість визначається за балансовою вартістю судна. Якщо інформація
щодо балансової вартості судна не відома, то розмір страхової суми визначається на
підставі ринкової вартості судна з урахуванням його технічного стану та ступеню зносу на
день укладання договору страхування.
5.3. 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 страхової суми, вартості судна, типу та віку судна, основних
технічних даних, особливостей району плавання, пори року, терміну страхування,
кількості суден та інших чинників в залежності від конкретних умов страхування.
Страховий тариф встановлюється в відсотках від страхової суми. Базові страхові
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тарифи, що застосовуються за цими Правилами, зазначені в Додатку 1 до цих Правил.
5.4. Страховий платіж може бути сплачений готівкою в касу Страховика або
безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Страховика (його представника).
5.5. Страхувальники - резиденти 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 законодавством України.
5.6. Зазначений в договорі страхування страховий платіж за згодою Сторін може
сплачуватися одноразово або частинами. Конкретні умови та строки сплати страхового
платежу встановлюються договором страхування.
5.7. 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.
5.8. У разі несплати Страхувальником другої або наступних частин страхового
платежу у встановлені договором строки, договір вважається достроково припиненим у
випадку, якщо вказаний страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою
Страховика протягом 10 робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги
Страхувальнику,якщо інше не передбачене договором страхування.
5.9. Договором страхування може бути передбачена умовна та/або безумовна
франшиза.
5.9.1. За безумовної франшизи при розрахунку страхового відшкодування її
розмір в усіх випадках вираховується (віднімається) з розміру страхового відшкодування,
належного до сплати Страхувальнику.
5.9.2. 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.
5.10. Якщо в договорі страхування не передбачено інше, не підлягають
відшкодуванню:
а/ 10 % витрат по усуненню пошкоджень машин, котлів та обладнання судна;
б/ 25 % витрат по усуненню пошкоджень, отриманих внаслідок контакту з
льодом, за які Страховик несе відповідальність за договором страхування.
5.11. У всіх інших випадках розмір франшизи узгоджується при укладанні
договору страхування та може встановлюватись загальна за договором страхування, за
страховим ризиком тощо.
6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ,
СТРОК ДІЇ , УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
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 судно, що заявляється на страхування, і підписана
Страхувальником (завірена печаткою).
6.2. У заяві повинна подаватись точна інформація про судно:
- тип судна; повна назва; рік побудови; клас Регістра; валова місткість судна;
страхова сума; умови страхування;
- пункти початку та закінчення рейсу; тривалість рейсу; пункти заходу (при
страхуванні на рейс);
- район плавання; строк страхування (при страхуванні на строк);
- інша інформація на запит Страховика.
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6.3. При укладанні договору страхування Страхувальник на вимогу Страховика
повинен надати:
-

документи для визначення дійсної вартості судна, що заявляється на
страхування;
- документи (копії), що підтверджують право Страхувальника на володіння,
користування або розпорядження судном, тобто свідчать про майновий
інтерес Страхувальника (Вигодонабувача) щодо судна, яке передається на
страхування;
- інші документи на запит Страховика, необхідні для визначення ступеню
страхового ризику та укладання договору страхування.
6.4. Подання заяви на страхування не зобов’язує жодну із Сторін укласти договір
страхування. Однак, якщо договір страхування буде укладено, всі відомості щодо
предмета договору страхування, які були наведені в заяві на страхування, формують
основні дані укладеного договору страхування. Страхувальник несе відповідальність за
повноту та достовірність наданих ним даних.
6.5. 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 судна, а також письмово дати
відповіді на усі поставлені йому Страховиком запитання з метою визначення ступеню
ризику у відношенні судна, що приймається на страхування. Якщо після укладання
договору страхування буде встановлено, що відомості, надані Страхувальником, повністю
або частково не відповідають дійсності та/або Страхувальник свідомо повідомив невірні
відомості, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.
6.6. До укладання договору страхування Страховик, на підставі заяви на
страхування, має право здійснити попередній огляд (експертизу) місця страхування,
судна, що передається на страхування, скласти опис судна, перевірити його технічний
стан (цілісність, справність, умови експлуатації, ступінь зносу), відповідність заявленої та
дійсної вартості судна, оцінити можливість настання страхових ризиків тощо. При цьому
Страхувальник повинен забезпечити доступ Страховика (його представника) до судна, що
передається на страхування, з метою оцінки ризику та не перешкоджати його роботі по
проведенню огляду (експертизи).
6.7. 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.
6.8. У випадку змін у законодавстві України, що стосуються правовідносин за
договором страхування, договір, за згодою Сторін, підлягає приведенню його у
відповідність із цими змінами з моменту набрання ними чинності, якщо інше не
передбачено договором страхування.
6.9. Договір страхування набирає чинності з 00 годин дня, зазначеного в договорі
страхування, як день початку дії договору страхування, але не раніше моменту внесення
першого страхового платежу, якщо інше не передбачене договором страхування.
6.10. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, при сплаті
страхового платежу за періодами розмір першої має бути не менше, ніж 50%. Решта
страхового платежу має бути сплачена не пізніше, ніж за 3 (три) місяці до закінчення дії
договору страхування.
6.11. Договір страхування, як правило, укладається на 1 (один) рік, але за
домовленістю Сторін його може бути укладено на менший термін, на один або будь-яку
кількість рейсів, що має знайти відображення у заяві та в договорі страхування.
6.12. Дія Договору страхування закінчується о 24-00 годині дати, визначеної в
договорі страхування як дата закінчення дії договору страхування.
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Якщо застраховане судно на момент закінчення строку дії Договору знаходиться
у плаванні, договір страхування може бути подовжений до прибуття в порт призначення,
при умові, що Страхувальник заздалегідь письмово сповістив про це Страховика і в строк,
узгоджений зі Страховиком, уплатив додатковий платіж пропорційно строку подовження
Договору.
При страхуванні на “рейс”, відповідальність Страховика (якщо договором
страхування не обумовлено іншого) починається з моменту віддачі швартових або зняття
з якоря у порту відправлення та закінчується у момент швартування або ставлення на якір
у порту призначення.
6.14. Строк дії договору страхування встановлюється за згодою Сторін і
зазначається в договорі страхування.
6.15. При укладанні договору страхування на строк менше 1 (одного) року
(короткострокове страхування) до річного страхового платежу застосовується
коригуючий коефіцієнт, що враховує термін дії договору страхування який визначається
за Таблицею, наведеною у Додатку 1 до цих Правил.
6.16. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою
Сторін, а також у разі:
6.16.1. Закінчення строку дії договору страхування.
6.16.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному
обсязі.
6.16.3. Несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені договором
страхування строки. При цьому Договір вважається достроково припиненим у випадку,
якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою
Страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги
Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.
6.16.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника –
фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом
України "Про страхування".
6.16.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України.
6.16.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування
недійсним.
6.16.7. Якщо це передбачено умовами договору страхування, у разі зміни класу
судна, якщо воно відбулось не внаслідок страхового випадку, а також невиконання будьяких рекомендацій, розпоряджень або обмежень, які накладаються та стосуються
мореплавності судна або підтримки його у морехідному стані.
6.16.8. У інших випадках, передбачених законодавством України або договором
страхування.
6.17. 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
передбачуваного припинення, якщо інше не передбачено договором страхування.
6.18. 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 сплачені ним страхові
платежі повністю.
6.19. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
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Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов
договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період,
що залишився до закінчення дії договору страхування з вирахуванням нормативних
витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу та виплат
страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
6.20. 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. МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Місце дії договору страхування визначається при його укладанні за згодою
Сторін і вказуються в ньому. Місце дії договору страхування - Україна, якщо інше не
передбачено договором страхування.
7.2. Страховик несе відповідальність лише за збитки, що виникли тільки в тому
районі плавання або в тому рейсі, який зазначений у договорі страхування. Дія договору
не поширюється на територію поза межами району плавання судна або при відхиленні від
обумовленого в договорі страхування шляху проходження судна.
Страховик може залишити договір страхування в силі за умови своєчасної заяви
йому про майбутню зміну району плавання або рейса і при згоді Страхувальника
сплатити, у випадку необхідності додатковий, страховий платіж.
Не вважається порушенням договору страхування відхилення від наміченого
шляху або вихід з району плавання з метою рятування людського життя, суден та
вантажів, а також відхилення, що викликане дійсною необхідністю забезпечення безпеки
подальшого рейсу. Про будь-яке відхилення Страхувальник зобов'язаний негайно, як
тільки про це стане йому відомо, письмово повідомити Страховика, якщо це передбачено
умовами договору страхування.
8. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Зміни умов договору страхування в період його дії (збільшення страхової
суми, зміни району плавання і т.ін.) за згодою Сторін 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 СТУПЕНЯ РИЗИКУ
9.1. Протягом строку дії договору страхування Страхувальник зобов'язаний
негайно, але не пізніше ніж у дводенний строк (не враховуючи вихідні та святкові дні), як
тільки це стане йому відомо письмово, письмово повідомити Страховика про всі істотні
зміни ступеня ризику, незалежно від того, чи підлягають збитки відшкодуванню за
договором страхування.
9.2. Зміною ступеня ризику вважається будь-яка зміна даних або/та обставин, які
надані Страхувальником в заяві на страхування, такі факти або події стосовно
Страхувальника (Вигодонабувача) та судна, прийнятого на страхування, що мають вплив
на характер володіння, користування або розпорядження судном, наприклад: продаж або
передача застрахованого судна в оренду, зміна, закінчення або призупинення дії класу
судна, зміна прапора, заміна оператора судна, про затримку рейсу, про відхилення від
обумовленого в договорі страхування шляху проходження судна, про вихід з району
плавання, про плавання в льодах, про зимівлю судна, непередбачену при укладанні
договору страхування, а також про буксирування застрахованим судном інших судів і т.
ін.
9.3. Якщо Страхувальник порушує встановлені законодавством та нормативними
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актами правила пожежної безпеки, безпеки проведення робіт або інші аналогічні норми,
або якщо такі порушення здійснюються з відома Страхувальника, то такі порушення
розглядаються як обставини, що є підставою для відмови у виплаті страхового
відшкодування, якщо це передбачено умовами договору страхування.
9.4. Факт настання страхового випадку також вважається подією, що змінює
ступінь страхового ризику.
9.5. 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, що має ознаки
страхового випадку. 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 це передбачено договором страхування.
9.6. 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 страхового платежу, договір
страхування достроково припиняє свою дію на підставі невиконання Страхувальником
умов договору страхування відповідно до пункту 6.19. цих Правил.
9.7. 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, якщо це передбачено умовами
договору страхування.
10. ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН
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 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 фізичних 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 відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування у
судовому порядку.
10.2.6. Самостійно визначати страхові ризики в межах встановлених Правилами
страхування.
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
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укладання договору, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.
10.3.2. При укладанні договору страхування письмово повідомити Страховика про
інші діючі договори страхування щодо цього предмета договору 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 судна, що
передається 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, якщо це передбачено договором страхування.
10.3.5. При зміні ступеню ризику або інших істотних обставин щодо предмета
договору страхування, при виявленні будь-яких обставин, що призвели чи можуть
призвести до настання страхового випадку, у дводенний строк (не враховуючи вихідні та
святкові дні), якщо інше не обумовлено договором страхування, письмово сповістити про
них Страховика.
10.3.6. Вживати усіх можливих заходів щодо запобігання або зменшення збитків,
заподіяних внаслідок настання страхового випадку.
10.3.7. Негайно, але не більш ніж у дводенний строк (не враховуючи вихідні та
святкові дні), 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 це передбачено договором страхування.
10.3.8. Використовувати судно за прямим призначенням, забезпечувати йому
відповідні умови утримання, експлуатації, охорони та обслуговування, забезпечити та
дотримуватись встановлених законами або іншими нормативними актами правил i норм
протипожежної безпеки та вимагати дотримання та виконання відповідних правил
представниками, особами, які працюють у нього, якщо це передбачено договором
страхування.
10.3.9. Дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах зі Страховиком, не
допускати передачі інформації, що є комерційною таємницею, стороннім особам, якщо це
передбачено договором страхування.
10.3.10. У разі втрати майнового інтересу до предмета договору страхування у
дводенний строк сповістити про це Страховика, якщо це передбачено договором
страхування.
10.3.11. У разі отримання відшкодування збитку від третіх осіб – негайно, як
тільки це стане можливо, письмово сповістити Страховика про одержання таких сум,
якщо це передбачено договором страхування.
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, якщо це передбачено договором страхування.
10.4. Страховик має право:
10.4.1. Перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей,
вимагати додаткові документи, що мають значення для визначення ступеня 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 судна, що приймається на страхування, при укладанні
договору страхування в порядку, передбаченому цими Правилами, та під час його дії,
повідомляти Страхувальника про виявлені несприятливі обставини і давати рекомендації з
метою запобігання страхових випадків.
10.4.3. У випадку підвищення ступеню страхового ризику вимагати від
Страхувальника внести зміни в договір страхування, включаючи сплату додаткового
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страхового платежу, або припинити дію договору страхування після відмови
Страхувальника на умовах, передбачених договором страхування.
10.4.4. Самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку:
вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту та обставин
страхового випадку або розміру страхового відшкодування, включаючи інформацію, що є
комерційною таємницею; розпочати огляд пошкодженого або знищеного судна, не
чекаючи повідомлення Страхувальника про збиток.
10.4.5. Надсилати 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, але ці дії Страховика або
його представників не можуть розглядатися як визнання його обов'язку виплачувати
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
договором страхування та чинним законодавством України.
10.4.9. На зміну умов договору страхування та на дострокове припинення дії
договору страхування на умовах, передбачених договором страхування.
10.4.10. Відстрочити виплату страхового відшкодування, якщо порушено
кримінальну справу, пов’язану з страховим випадком або договором страхування, до
закінчення провадження по кримінальній справі.
10.4.11. Вимагати повернення страхового відшкодування, що вже виплачене
Страхувальнику у випадку отримання Страхувальником відшкодування збитку,
нанесеного майну, 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
своєчасної виплати страхового відшкодування Страхувальнику.
10.5.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати
Страхувальнику пені, розмір якої визначається умовами договору страхування або
законом.
10.5.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні
страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено
умовами договору страхування.
10.5.5. За письмовою заявою Страхувальника про збільшення ступеню ризику або
про інші суттєві обставини щодо предмета договору страхування у п'ятиденний строк
внести зміни до договору страхування або припинити його дію, письмово сповістивши
про це Страхувальника, у порядку, передбаченому
цими Правилами, якщо це
передбачено договором страхування.
10.5.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове
становище, крім випадків, встановлених законом.
10.5.7. У випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово
сповістити Страхувальника з мотивованим обґрунтуванням причин відмови у п'ятиденний
термін з моменту прийняття такого рішення.
10.6. Обов'язки Страхувальника, які витікають з договору страхування і чинного
законодавства України, за винятком зобов'язань по сплаті страхового платежу, в рівній
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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 їх невиконання Страхувальником.
10.7. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права
та обов’язки Страхувальника та Страховика.
11. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ ПОДІЇ, ЩО МАЄ ОЗНАКИ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
11.1. При настанні передбаченої договором страхування події, яка призвела до
збитків і має ознаки страхового випадку, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний
здійснити наступні дії, якщо це передбачено договором страхування:
11.1.1. Здійснити всі можливі заходи для запобігання і зменшення розміру
збитків, а також забезпечення права вимоги до винної сторони, якщо така є, та діяти так,
ніби судно не було застраховано.
11.1.2. Негайно, як тільки це стане можливо, повідомити про це відповідні
компетентні органи (аварійну службу, пожежну охорону, МВС, МНС і т. ін.), якщо цього
потребують обставини і наслідки події. У протилежному випадку, якщо це передбачено
договором страхування, Страховик звільняється від обов’язку виплати страхового
відшкодування по всіх наступних можливих заявлених претензіях щодо цього страхового
випадку.
11.1.3. 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.
11.1.4. Надати компетентним органам опис пошкодженого, знищеного та/або
викраденого судна, якщо цього потребують обставини і наслідки події.
11.1.5. Надати Страховику або його представникам можливість проведення
розслідування обставин і причин події, що має ознаки страхового випадку, та
встановлення розміру збитку, брати участь у заходах щодо зменшення збитку, а також
надавати всю інформацію, яка має відношення до цієї події.
Дії Страховика або його представника по рятуванню і збереженню судна не є
підставою для визнання права Страхувальника на одержання страхового відшкодування.
11.1.5. 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.
11.1.6. Пред’явити Страховику (його представнику) пошкоджене судно до його
ремонту і відновлювання для огляду експертом Страховика з метою складання калькуляції
витрат на ремонтні роботи та визначення розміру страхового відшкодування.
11.1.7. Надати Страховику опис пошкоджених та знищених (втрачених) частин
судна в узгоджені зі Страховиком строки з визначенням їх вартості у цінах на дату
настання страхового випадку, якщо договором страхування не передбачено інше, інші
документи, передбачені Розділом 12 цих Правил.
11.2. Невиконання Страхувальником будь-яких з вищезазначених обов’язків є
підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування або зменшення її
суми, якщо це передбачено договором страхування.
11.3. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші
обов’язки Страхувальника при настанні події, що має ознаки страхового випадку.

Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів
водного транспорту) № 024

17

ЗАТ “Страхова компанія "Еталон”

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):
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 застрахованим судном;
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, електромереж, слідчих органів МВС,
МНС та ін.;
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 та/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, якщо це передбачено договором страхування.
12.2. Розмір завданих збитків визначається Страховиком на підставі:
підписаного Страхувальником (Вигодонабувачем) опису пошкодженого,
знищеного та/або викраденого судна;
документів, що підтверджують дійсну вартість знищеного, викраденого та/або
пошкодженого судна: договір купівлі - продажу, документи оцінки, чеки, фактури,
квитанції на придбання застрахованого судна, виписки, копії інвентарних карток,
засвідчені копії рахунків та інших документів, за змістом яких Страхувальник
(Вигодонабувач) може довести його дійсну вартість на час придбання чи укладання
договору страхування;
акту огляду Страховиком або його представником пошкодженого або залишків
знищеного судна;
документів відповідних організацій, що підтверджують витрати на ремонт або
відновлення пошкодженого судна, якщо вони були здійснені за згодою Страховика або
розрахунок вартості робіт, що видаються організаціями, які проводять ремонт
пошкодженого судна;
документів, що підтверджують розмір необхідних, розумних та доцільних витрат,
здійснених з метою запобігання і зменшення збитків та рятування застрахованого судна, а
також інших видів витрат, понесених внаслідок настання страхового випадку,
відшкодування яких було передбачено договором страхування;
- достовірні відомості про відбуття судна з порту відправлення та неприбуття до порту
призначення (у випадку зникнення безвісті);
інших документів на запит Страховика та/або зазначених в договорі страхування,
враховуючи особливості конкретного страхового випадку.
Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів
водного транспорту) № 024

18

ЗАТ “Страхова компанія "Еталон”

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 ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Якщо подія, що відбулась із засобом водного транспорту, визнана
Страховиком страховим випадком, страхове відшкодування підлягає виплаті після того,
як повністю будуть встановлені причини та розміри збитку, в строк передбачений
договором страхування. Виплата страхового відшкодування проводиться згідно з
договором страхування на підставі заяви Страхувальника (Вигодонабувача) і страхового
акта, складеного Страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що визначається
Страховиком.
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,
з дня підписання страхового акту, якщо інше не передбачено договором страхування.
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 Сторонами щодо причин і розмірів
збитків кожна із Сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи, яка
проводиться за рахунок Сторони, 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 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, осіб, що працюють у
нього) за цим страховим випадком порушена кримінальна справа - до закінчення
провадження у справі, якщо інше не передбачено договором страхування.
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13.7. У випадку несвоєчасної виплати страхового відшкодування, Страховик
сплачує Страхувальнику пеню за кожний день прострочення платежу, розмір якої
визначається умовами договору страхування або законом.
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 (лімітів
відповідальності) за договором страхування 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 видами/групами судна, 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 та/або відповідного ліміту
відповідальності Страховика.
13.13. Розмір прямого дійсного збитку визначається, виходячи з дійсної вартості
судна на момент укладання договору страхування, якщо інше не передбачено договором
страхування.
13.14. Сума збитку при пошкодженні судна визначається в розмірі витрат,
необхідних для приведення судна в той стан, у якому воно знаходилося на момент
укладання договору страхування.
Вартість усунення пошкоджень окремих частин судна відшкодовується без
знижки на знос, якщо інше не передбачене договором страхування.
13.15. У разі потреби ремонту судна після аварії Страхувальник зобов'язаний до
початку проведення ремонту повідомити про це Страховика і забезпечити його
представнику можливість участі в огляді пошкоджень судна.
13.16. Вибір доку і верфі для огляду і ремонту повинний бути письмово
погоджений зі Страховиком. У випадку, якщо час і місце ремонту не погоджені зі
Страховиком, сума відшкодування визначається Страховиком виходячи з розумних і
доцільних витрат, в межах середніх ринкових цін України, на ремонт.
13.17. Якщо внаслідок страхового випадку судно змушене перервати рейс для
термінового ремонту, відшкодуванню підлягають розумні і доцільні витрати по перегону
судна до місця ремонту і зворотному перегону, якщо це передбачено договором
страхування.
В всіх інших випадках витрати по перегону судна з кінцевого пункту заходу до
місця ремонту по усуненню пошкоджень, отриманих внаслідок страхового випадку,
відшкодовуються в сумі, що не перевищує нормальні експлуатаційні витрати, в межах
середніх ринкових цін України під час такого перегону.
13.18. У вартість ремонту, що відшкодовується, включаються тільки ті витрати по
очищенню та фарбуванню корпуса судна, що приходяться на пошкоджені частини за
умови, що ремонт по усуненню пошкоджень судна зроблений протягом 12 (дванадцяти)
місяців з моменту останнього фарбування корпуса судна.
Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів
водного транспорту) № 024

20

ЗАТ “Страхова компанія "Еталон”

13.19. Усі витрати по введенню судна в док і виводу з нього або підйому і спуску
за допомогою елінгу, а також витрати за час користування сухим доком або елінгом
включаються у вартість ремонту, що відшкодовується, цілком за умови, що в ході ремонту
виконувалися роботи, спрямовані винятково на усунення наслідків страхового випадку.
13.20. Якщо витрати на ремонт пошкоджень, що покриваються договором
страхування, здійснюється одночасно з роботами, що не відносяться до усунення
наслідків страхового випадку, у вартість ремонту, що відшкодовується, включається 50 %
витрат по введенню судна в сухий док і виводу з нього чи його підйому і спуску за
допомогою елінгу. При цьому розмір витрат, що відшкодовуються, за користування сухим
доком або елінгом розраховується виходячи з часу, який був би необхідний для ремонту
по усуненню наслідків страхового випадку за умови, що такий ремонт проводився окремо.
13.21. При продажу судна Страхувальник має право на відшкодування збитків, що
виникли внаслідок страхового випадку, якщо ремонт по усуненню пошкоджень судна не
проводився. Розмір відшкодування визначається виходячи з розумної вартості ремонту,
що міг бути зроблений до закінчення терміну страхування, але не більш суми, на яку
знижується вартість судна через наявність пошкоджень, що відшкодовуються за
умовами страхування.
При продажу судна на брухт положення цього пункту не застосовуються.
13.22. Страхове відшкодування в розмірі повної страхової суми, але не більше
дійсної вартості, виплачується в таких випадках:
13.22.1. При повній фактичній загибелі судна (судно цілком знищене або
безповоротно загублене для Страхувальника);
13.22.2. При пропажі судна безвісти (про судно не надійшло ніяких повідомлень
протягом 3 (трьох) місяців, причому остання звістка про судно була отримана до
закінчення терміну дії договору страхування);
13.22.3. При повній конструктивній загибелі судна (відновлення або ремонт судна
є економічно недоцільним).
13.23. Якщо за будь-яких причин, в тому числі за домовленістю Сторін, страхова
сума становить певну частку вартості застрахованого предмета договору страхування,
страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події
збитків, якщо інше не передбачено умовами договору страхування. Відповідність
страхових сум дійсній вартості встановлюється окремо по кожній застрахованій одиниці
або групі судна, вказаних в договорі страхування.
13.24. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходить у
межах фактичних витрат право вимоги, яке Страхувальник (Вигодонабувач) має до особи,
відповідальної за заподіяний збиток. Страхувальник зобов'язаний передати Страховику
усі документи і надати йому усі відомості, необхідні для здійснення Страховиком права
вимоги, що перейшло до нього. Якщо Страхувальник або Вигодонабувач без письмової
згоди Страховика відмовиться від таких прав або здійснення цих прав виявиться
неможливим з вини Страхувальника (Вигодонабувача), то Страховик звільняється від
зобов’язання виплачувати страхове відшкодування або його частину, якщо це
передбачено договором страхування. У випадку, якщо після виплати страхового
відшкодування збиток відшкодований Страхувальнику винною особою, Страхувальник
зобов'язаний повернути Страховику отриману суму страхового відшкодування протягом
30 (тридцяти) днів з моменту отримання Страхувальником збитку від винної особи, якщо
це передбачено договором страхування.
13.25. Якщо майно застраховане у декількох страховиків і загальна страхова сума
перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що виплачується усіма
страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При цьому кожний
страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним
договором страхування.
13.26. Якщо Страхувальник (Вигодонабувач) одержав повне або часткове
Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів
водного транспорту) № 024

21

ЗАТ “Страхова компанія "Еталон”

відшкодування збитку від третіх осіб, про що він зобов’язаний негайно, як тільки це стане
можливо, письмово повідомити Страховика, Страховик сплачує лише різницю між сумою,
що підлягає сплаті за умовами договору страхування, і сумою, отриманою від третіх осіб,
якщо це передбачено договором страхування.
13.27. Якщо це передбачено договором страхування у разі виплати страхового
відшкодування страхова сума зменшується на розмір виплаченого страхового
відшкодування. Страхова сума вважається зменшеною з дати настання страхового
випадку. У разі відновлення або заміни пошкодженого судна Страхувальник має право за
додатковий страховий платіж відновити (змінити) розмір страхової суми в межах дійсної
вартості судна.
13.28. Якщо страхова сума виявиться більше дійсної вартості застрахованого
судна, страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого
зазнав Страхувальник. якщо інше не передбачено договором страхування
13.29. 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 це передбачене договором страхування.
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, членів сім’ї, осіб, які
працюють у Страхувальника або осіб, які пов'язані зі Страхувальником умовами будь-яких
договорів, та несуть згідно таких договорів відповідальність за збереження та дотримання
відповідних умов експлуатації застрахованого водного судна), 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 осіб, зазначених в цьому пункті. встановлюється відповідно до законодавства України.
При страхуванні під час буксирування застрахованого судна, не підлягають
відшкодуванню збитки внаслідок відомої Страхувальнику, Вигодонабувачу або їх
представникам небуксироздатності судна, або невідповідності технічних характеристик
буксиру вимогам безпеки плавання застрахованого судна в указаному районі.
14.1.2. Вчинення Страхувальником – фізичною особою (Вигодонабувачем, його
представниками, особами, які працюють у нього) умисного злочину, що призвів до
страхового випадку.
14.1.3. Подання Страхувальником (Вигодонабувачем) свідомо неправдивих
відомостей про предмет договору 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, якщо це передбачено договором страхування.
14.1.5. Отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування
витрат 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 судна 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 втрати майнового інтересу до предмета
договору страхування, якщо це передбачено договором страхування.
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14.1.8. Невиконання
Страхувальником
(Вигодонабувачем)
будь-якого
із
зобов’язань, що вказані у договорі страхування, якщо це передбачено договором
страхування.
14.1.9. Ненадання Страхувальником (Вигодонабувачем) документів, зазначених у
п.п. 12.1-12.2. цих Правил.
14.1.10. Інші випадки, передбачені законом.
14.2. Якщо це передбачено умовами договору страхування, Страховик має право
відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо страховий випадок був спричинений
порушенням Страхувальником (Вигодонабувачем, особами, які працюють у
Страхувальника, членами сім’ї) встановлених законом або іншими нормативними актами
правил та норм пожежної безпеки, норм по безпечному проведенню робіт, будівельних
норм та правил, умов, правил та інструкцій, що регламентують експлуатацію, зберігання
та утримання водного судна, в т.ч. електро-, газових приладів, опалювального обладнання,
вогненебезпечних або вибухових речовин та предметів, т.ін.
14.3. Умовами договору страхування можуть бути передбачені й інші підстави для
відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо вони не суперечать закону.
15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
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 водного
транспорту (морського внутрішнього та інших видів
водного транспорту) №024
затверджених „12”липня 2007 р.
БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
З ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО
ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ)
1. Основні базові страхові тарифи (Тб) визначаються залежно від терміну дії договору
страхування, а саме:
при страхування на строк.
Базові страхові тарифи (Тб1), подані у Таблиці 1, виходячи із типу судна, судноплавної
води (морська, річкова, озерна, інша).
Таблиця 1
№
Судноплавна вода
Тип судна
п/п
Морська
Річкова, озерна, інше
1. Транспортні:
а) пасажирські
2,05
1,20
б) танкери
1,85
1,00
в) суховантажі, лісовози
1,95
1,10
2.
Промислові
1,85
1,10
3

4

Службово-допоміжні:
а) льодолами
б) буксири, рятувальні
судна
Судна технічного флоту

2,10
2,00

1,05
0,95

2,15

1,20

1.1.1. Розрахунковий страховий тариф (Тр) визначається з урахуванням коригуючих
коефіцієнтів, які застосовуються до базових страхових тарифів по формулі:
Тр = Тб х Кв х Ку х Кч х Кр х Кк х Кі,
де Тб – базовий страховий тариф [Таблиця 1];
Кв – коригуючий коефіцієнт, що враховує вік судна [Таблиця 2];
Ку - коригуючий коефіцієнт, що враховує умови страхування [Таблиця 3];
Кч - коригуючий коефіцієнт, що враховує термін дії договору страхування [Таблиця 4];
Кр - коригуючий коефіцієнт, що враховує особливості району плавання;
Кк - коригуючий коефіцієнт, що враховує кількість одночасно застрахованих суден;
Кі - коригуючий коефіцієнт, що враховує інші фактори ризику.
1.1.2. Коригуючий коефіцієнт, що враховує вік судна (Кв)
Таблиця 2
№
п/п
1
2

Вік судна
До 5 років (включно)
Від 5 до 10 років (включно)

Кв
1,00
1,30
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3
4
5
6

Від 10 до 15 років (включно)
Від 15 до 20 років (включно)
Від 20 до 25 років (включно)
Більше 30 років (включно)

1,60
1,80
2,00
2,50 і більше

1.1.3. Коригуючий коефіцієнт, що враховує умови страхування (Ку)
Таблиця 3
№ п/п
Умови страхування
1
З відповідальністю за повну загибель та
пошкодження
2
З відповідальність за пошкодження
3
З відповідальністю за повну загибель судна

Ку
1,00
0,85 - 0,80
0,60 - 0,50

1.1.4. Коригуючий коефіцієнт, що враховує термін дії договору страхування (Кч)
Таблиця 4
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Термін страхування
До 1 місяця
2 місяці
3 місяці
4 місяці
5 місяців
6 місяців
7 місяців
8 місяців
9 місяців
10 місяців
11 місяців
12 місяців

Кч
0,25
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

1.1.5.
Кр - коригуючий коефіцієнт, що враховує особливості району плавання.
Кр = 1, за винятком випадків, що наведені нижче, коли значення за узгодженням із
Страховиком приймається в межах 1,2-1,4:
а) море Північного Льодовитого океану, на північ від 70 п.ш.
Однак при страхуванні суден, що здійснюють рейси з /в портів Норвегії та портів на
Кольському півострові в/з порти, що знаходяться за межами перелічених нижче районів,
додатковий страховий платіж не стягується.
б) Карське море, море Лаптєвих, Східносибірське, Чукотське, Берінгове і Охотське море на
північ від 46 п.ш.
в) Балтійське море:
- з 15 листопада до 5 травня на північ від лінії між п.МОА (63 24 п.ш.) і п.ВАСА (63 06 п.ш.);
- з 01 грудня до 5 травня на схід від лінії між п. Виборг (28 27 с.д.) і п. Нарва ( 28 12 с.д.);
- з 15 грудня до 15 квітня на північ від лінії п.Стокгольм (59 20 п.ш.) і п.Талін (59 24 п.ш.).
г) моря Атлантичного океану , що омивають Північну Америку, на північ від 52 10 п.ш. і на
захід від 50 с.д.:
д) Тихоокеанське узбережжя Північної Америки на північ 54 30 с.д.
є) Північна частина Тихого океану, Індійського та Атлантичного океанів на північ від 50 п.ш., а
також води, що омивають острів Кергелен і острови Крове, за винятком портів Аргентини, Чілі,
Фолклендських (Мальвінських) островів.
При страхуванні суден, що здійснюють рейси між пунктами, які знаходяться вище за
наведені райони, але маршрут яких проходить на північ від 50 п.ш., додатковий платіж не
стягується.
1.1.6. Кк - коригуючий коефіцієнт, що враховує кількість одночасно застрахованих суден.
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Кк = 1 - при страхуванні одного судна,
Кк < 1 - при більшій кількості, ніж одне судно,
Конкретний розмір визначається за узгодженням із Страховиком.
1.1.7. В залежності від наявності необумовлених вище факторів ризику застосовується
поправочний коефіцієнт ризику (Кі) в діапазоні від 0,1 до 5,0.
при страхуванні на рейс.
Базові страхові тарифи (Тб2), подані у Таблиці 5, виходячи із напрямку рейсу.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Від /до СНД портів у Балтійському
морі до/від портів
Балтійського моря
Північного моря
Середземного моря
Чорного моря
Гвінейської затоки
Персидської затоки
Бенгальської затоки
Японського моря
Охотського моря
Берінгова моря
Баринцева, Білого морів
Карибського моря
Австралії
Перу
Антарктиди

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Від/до СНД портів у Чорному морі
до/від портів
Середземного моря
Персидського моря
Гвінейської затоки
Північно-Китайського моря
Японського моря
Берінгова моря
Австралії
Баринцева, Білого морів
Північного моря
Норвезького моря
Карибського моря
Антарктиди

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Від/до СНД портів на Далекому Сході
до/від портів
Північно-Китайського моря
Аравійського моря
Австралії
Тихоокеанського узбережжя США
Гвінейської затоки
Перу, Чілі, Аргентини
Антарктиди
Баринцева моря по Північному

Таблиця 5

Базовий страховий тариф, %
0,15
0,60
0,70
0,80
1,10
1,10
1,20
1,30
1,35
1,40
1,40
1,20
1,70
1,50
2,50
Базовий страховий тариф, %
0,60
0,90
1,00
1,15
1,25
1,30
1,50
1,30
0,85
1,00
1,20
2,50
Базовий страховий тариф, %
0,80
1,10
1,30
1,20
1,40
1,60
2,50
2,00
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морському шляху
1.2.1

Розрахунковий страховий тариф (Тр) визначається з урахуванням коригуючих
коефіцієнтів, які застосовуються до базових страхових тарифів по формулі:
Тр = Тб2 х Кт х Ку х Кв х Кк

де Тб2 – базовий страховий тариф [Таблиця 5];
Кт– коригуючий коефіцієнт, що враховує тип судна.
Кт = 1, якщо інше його значення не обумовлено договором страхування.
Ку, Кв, Кк - згідно із значеннями відповідних коефіцієнтів при страхуванні на термін.
Для суден, що буксируються, розмір базової тарифної ставки (Таблиця 5) збільшується на 10 %,
якщо інше значення не обумовлено договором страхування.
2. Базові страхові тарифи можуть встановлюватися
на час ремонту судна.
Таблиця 6
№ п/п
Базовий страховий тариф, %
Термін страхування
1
Від 1 до 6 місяців включно
0,20
2
Більше 6 місяців
0,25
Примітка. Умовна тривалість кожного страхового місяця - 31 день
на час перегону судна до місця ремонту і в зворотному напрямку
№ п/п
1
2

Напрямок руху судна
До місця ремонту
У зворотному напрямку

Таблиця 7
Базовий страховий тариф, %
0,50
0,40

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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Приватного акціонерного товариства
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"07" лютого 2013 року
№ Р-03/13-03/2

____________ Ю.В. Нечипоренко

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ №1
до Правил добровільного страхування
водного транспорту (морського внутрішнього
та інших видів водного транспорту) №024,
затверджених Головою Правління
ЗАТ "Страхова компанія "Еталон"
12 липня 2007 р.

Київ – 2013

Страхова компанія "Еталон"

1.

Доповнити Правила пунктом 1.5 такого змісту:
"1.5.
Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших
видів водного 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 засобу водного транспорту та, якщо це
передбачено договором страхування, додаткового обладнання до нього."

2.

Пункт 2.1 Правил викласти в новій редакції:
"2.1.
Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням засобами водного транспорту, їх
машинами та обладнанням."

3.

Пункт 16 Правил викласти в новій редакції:
"16.

4.

ОСОБЛИВІ УМОВИ"

До Змісту Правил внести зміни, відповідно до п.3 цих Змін та доповнень №1.
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