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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 вантажів та багажу
(вантажобагажу).
Страхувальники:
- юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, незалежно від форм власності та
зареєстровані у встановленому законом порядку;
- підприємці – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють
підприємницьку діяльність та зареєстровані у встановленому законом порядку;
- дієздатні громадяни, резиденти та нерезиденти України, особи без громадянства, які
уклали зі Страховиком договір добровільного страхування вантажу та багажу.
Договір страхування - письмова угода між Страхувальником та Страховиком,
згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового випадку
відшкодувати завдані збитки в межах страхової суми Страхувальнику або
Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у
встановлених розмірах та у визначені терміни, виконувати інші умови договору
страхування.
Генеральний договір - договір страхування, на підставі якого Страховик видає
Генеральний Поліс.
Генеральний поліс – поліс, що є формою договору страхування, по якому
вважаються застрахованими без окремого підтвердження Страховиком всі перевезення
вантажів, описані в Генеральному полісі та/або Генеральному договорі.
Вигодонабувач - громадянин 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 застрахованого вантажу
(багажу), 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
вантажем (багажем), 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 чинним 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 договору
страхування, зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні
страхового випадку.
Страхова премія - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести
Страховику відповідно з договором страхування.
Страховий тариф – ставка страхової премії з одиниці страхової суми за період
страхування.
Франшиза - визначена частина збитків, що не підлягає відшкодуванню Страховиком
відповідно до договору страхування.
Страхове відшкодування - грошова сума, в межах встановленої договором
страхування страхової суми, яку Страховик відповідно до умов договору страхування
повинен виплатити Страхувальнику (Вигодонабувачу) у разі настання страхового
випадку.
Вантаж - товар чи майно, що знаходяться в дорозі як вантаж чи багаж.
Дійсна вартість вантажу – ринкова вартість вантажу на дату заподіяння збитків до
настання страхового випадку, що може бути встановлена на підставі незалежної
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експертної оцінки або за згодою Сторін на підставі відповідних документів, що її
обґрунтовують.
Повна загибель вантажу - безповоротна втрата Страхувальником застрахованого
вантажу внаслідок впливу небезпек та випадковостей, на випадок настання яких
здійснювалося страхування.
Конструктивна повна загибель - випадок, коли вантаж може бути з достатньою
підставою абандонований:
• якщо розмір пошкоджень вантажу перевищує 75 % загальної вартості
доставленого вантажу;
• йому загрожує неминуча повна загибель;
•
якщо витрати по запобіганню повної загибелі застрахованого вантажу, його
транспортуванню до місця призначення, а також витрати на його ремонт та
відновлення перевищують дійсну вартість вантажу до настання страхового
випадку.
Зникнення судна/ транспортного засобу безвісті - тривала безвісна відсутність
судна/ транспортного засобу, яку з достатньою підставою прийнято вважати зникненням
безвісті.
Втрата вантажу - збитки, понесені внаслідок недоставки вантажу за різними
причинами, захоплення вантажу чи його повної загибелі.
Звичайна ціна вантажу - ціна придбання товару, що перевозиться, або аналогічного
товару з включенням розумних (включаючи накладні) та підтверджених документально
витрат у звичайному розмірі, або середня оптова ціна придбання аналогічних товарів в
країні продавця.
Аварія - небезпечна подія, яка може статися з транспортним засобом в ході руху
(зіткнення з будь-яким предметом, пожежа, чи вибух на транспортному засобі, схід з колії,
перекидання та інше.).
Аварія загальна (відноситься тільки до морського страхування) - збитки, завдані
внаслідок вчинених навмисне і розумно надзвичайних витрат чи пожертвувань з метою
рятування судна, фрахту та вантажу, який перевозиться на судні, від загальної для них
небезпеки. Аварія декларується як загальна при наявності чотирьох ознак: наявності
загальної небезпеки для судна, вантажу і фрахту, наявності наміру, розумності та
надзвичайності дій, витрат та пожертвувань. Збитки за загальною аварією розподіляються
згідно з диспашою.
Упаковка - оболонка, включаючи контейнери, яка запобігає зовнішнім впливам на
вантаж під час перевезень та перевантажень.
Баратрiя - навмисні збитки, завдані судну чи вантажу капітаном чи командою судна,
а також інші незаконні дії з їх сторони, включаючи викрадення вантажу чи його частини з
метою особистої наживи.
Фрахт - одна із форм оплати за перевезення водним шляхом вантажів, пасажирів,
або використання суден протягом певного часу. Встановлюється у вигляді фрахтової
ставки для конкретної угоди. Термін використовується також при неморських
перевезеннях.
Аварійний комісар - особа (фізична чи юридична), що володіє необхідними
знаннями, досвідом та повноваженнями, спроможна об'єктивно встановити причини та
розміри збитків, відобразивши їх в аварійному сертифікаті.
Аварійний сертифікат - документ, що складається аварійним комісаром та
відображає характер, розмір, причини збитків, а також містить дані, що дають можливість
встановити відповідність обставин настання збитків умовам страхування та право
Страхувальника на отримання страхового відшкодування.
Абандон – в морському страхуванні відмова Страхувальника від своїх прав на
застрахований вантаж на користь Страховика з метою отримання від нього страхового
відшкодування в повному обсязі. Абандон має форму Заяви, яка передається Страховику.
Диспаша - документ, що встановлює факт загальної аварії, містить розрахунок і
розподіл збитків по ній між учасниками морської пригоди пропорційно вартості їх майна.
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Диспашер - особа, що володіє знаннями та досвідом в області морського права та
уповноважена до складання диспаші.
Класифiкацiйнi компанії - компанії, що займаються класифікацією морських суден
та наглядом за ними в процесі побудови.
Коносамент - односторонній акт морського перевізника, який не є договором
морського перевезення, але є доказом його наявності та змісту, а також становить собою
розписку в прийнятті зазначеного в коносаменті вантажу до перевезення та зобов'язання
передати зазначений вантаж вантажоодержувачу в кінцевому порту розвантаження.
Кінцевий порт розвантаження - порт, в який повинен бути доставлений
застрахований вантаж згідно з умовами коносаменту, договору страхування.
Момент прийняття вантажу до перевезення - момент, коли уповноважений на те
представник перевізника поставив свої підпис та печатку у товарно-транспортному
документі.
Морський протест - заява капітана судна компетентному державному органу, в якій
викладаються найважливіші обставини морської пригоди та заходи, прийняті
командуванням судна для її запобігання, або повній чи частковій ліквідації її
несприятливих наслідків.
Порт лиха - порт, в який заходить судно, що потерпіло аварію, чи на якому сталася
пригода.
Катастрофа – велика за наслідками аварія чи інша подія, що призводить до
перекидання або сходження з колії наземного транспортного засобу.
Протиправні дії третіх осіб - будь-які протиправні дії третіх осіб, результатом яких
стало пошкодження чи знищення застрахованого вантажу.
Лiхтер - несамохідне морське судно для перевезення вантажів, а також для
безпричальних вантажних операцій при навантаженні /розвантаженні на рейді морських
суден з глибокою осадкою, які не можуть війти в порт.
Потертість - ризик, що виникає при транспортуванні вантажів, що мають покриття,
без додаткової упаковки, наприклад, автомобілів.
Предмети, особливо схильні до поломки та бою:
- Абразивні вироби, азбестоцементні плити.
- Кераміка декоративна та художня, включаючи плитку облицювальну.
- Меблі дерев'яні.
- Мармур, граніт та вироби з них.
- Посуд та тара скляна, глиняна, фарфорова, фаянсова, емальована, фарфор
художній.
- Скло будь-якого виду та вироби із нього, електролампи.
- Електроди.
- Вогнетриви, цегла всякого виду, черепиця, залізобетонні вироби та вироби з
бетону, інша скляна та керамічна продукція промисловості будівельних матеріалів,
санітарно-технічні прилади.
- Жорна, точильні та літографічні камені, графітові тигля.
- Точна вимірювальна та діагностична апаратура.
Контейнер - будь-яке устаткування, що відноситься до всіх видів транспорту та
служить для уніфікації (об'єднання) вантажів, наприклад: всі типи контейнерів i/або
вагонів - платформ міжнародного та інших стандартів, причепи, обмінна тара, ролкерне
устаткування та інше.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Правила добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (надалі
- Правила) розроблені відповідно до Закону України “Про страхування” та інших
нормативних документів чинного законодавства України.
1.2. Страховик відповідно до чинного законодавства України і на підставі цих
Правил укладає договори добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
(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 чинному законодавству України.
2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ
2.1. Об’єкт страхування - майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать
чинному законодавству України та пов’язані
з володінням, користуванням та
розпорядженням вантажем, багажем, вантажобагажем, що транспортується (далі вантажем).
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
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
вантажем, може бути завдано шкоду.
3.2. Договір страхування може бути укладений на підставі наступних груп страхових
ризиків: "З відповідальністю за всі ризики", "З відповідальністю за окремі ризики", "Без
відповідальності за пошкодження", з можливістю додаткового включення до страхового
покриття груп „Військові ризики”, „Терористичні ризики”.
3.3. "З відповідальністю за всі ризики" (Група А)
3.3.1. За договором страхування, укладеним за ризиками Групи А, в межах страхової
суми відшкодовуються збитки від втрат чи пошкоджень всього чи частини застрахованого
вантажу, що можуть наступити внаслідок дії небезпек та випадковостей, яким
наражаються вантажі при перевезенні, та не підпадають під виключення, обмеження за
цими Правилами.
3.3.2. всі необхідні і доцільно здійснені витрати по загальній аварії, врятуванню
вантажу, а також по зменшенню збитку і по встановленню його розміру, якщо збиток
відшкодовується згідно з умовами страхування цієї групи ризиків.
3.4. "З відповідальністю за окремі ризики" (Група В)
3.4.1. За договором страхування, укладеним за ризиками Групи В, в межах страхової
суми відшкодовуються збитки від пошкодження чи загибелі всього чи частини
застрахованого вантажу, що можуть наступити внаслідок:
3.4.1.1. удару блискавки, бурі, землетрусу, вулканічного виверження, обвалу
гірських порід, зсуву, провалу ділянок земної поверхні, сходження снігових лавин,
селевих потоків або інших стихійних явищ;
3.4.1.2. пожежі або вибуху;
3.4.1.3. катастрофи або зіткнення перевізних транспортних засобів між собою, чи зі
всяким непорушним предметом чи предметом, що рухається, включаючи лід;
3.4.1.4. посадки судна на мілину, викидання на берег, затоплення або перекидання
судна, ліхтера або баржі;
3.4.1.5. провалу мостів, тунелів, руйнування будівель складу;
3.4.1.6. зникнення перевізного засобу без вісти;
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3.4.1.7. проникання морської, річкової чи озерної води в судно, ліхтер, баржу, трюм,
інший перевізний засіб, контейнер чи місце схову вантажу;
3.4.1.8. падіння пілотованих літальних апаратів, їх частин чи вантажів на
застрахований вантаж.
3.4.2. всі необхідні і доцільно здійснені витрати по загальній аварії, врятуванню
вантажу, а також по зменшенню збитку і по встановленню його розміру, якщо збиток
відшкодовується згідно з умовами страхування цієї групи ризиків.
3.5. "Без відповідальності за пошкодження " (Група С)
3.5.1. За договором страхування, укладеним за Групою С, в межах страхової суми
відшкодовуються збитки від загибелі всього чи частини застрахованого вантажу, що
можуть наступити внаслідок ризиків, передбачених пп.. 3.4.1.1.-3.4.1.8. цих Правил:
3.5.2. всі необхідні і доцільно здійснені витрати по загальній аварії, врятуванню
вантажу, а також по зменшенню збитку і по встановленню його розміру, якщо збиток
відшкодовується згідно з умовами страхування цієї групи ризиків.
3.6. “Військові ризики” (Група D)
3.6.1. За договором страхування, укладеним на цій умові, в межах страхової суми
відшкодовуються збитки, спричинені внаслідок:
3.6.1.1. військових дій, революцій, громадянської війни, актів громадянської
непокори, що ними спричинені, а також будь-якими ворожими актами, вчиненими
військовою владою або направленими проти неї;
3.6.1.2. конфіскації, захоплення, арешту або затримання вантажу, якщо це є
результатом, наслідком або спробою дій, вказаних в п. 3.6.1.1. цих Правил;
3.6.1.3. вибухів військових торпед, бомб або інших вибухових боєприпасів,
залишених під час війни;
3.6.2. всі необхідні і доцільно здійснені витрати по врятуванню вантажу, а також по
зменшенню збитку і по встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується згідно
з умовами страхування цієї групи ризиків.
3.7. “Терористичні ризики” (Група Е)
3.7.1. За договором страхування, укладеним на цій умові, в межах страхової суми
відшкодовуються збитки, спричинені внаслідок:
3.7.1.2. терористичних актів або ворожих дій осіб, що діють з політичних
переконань;
3.7.2. всі необхідні і доцільно здійснені витрати по врятуванню вантажу, а також по
зменшенню збитку і по встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується згідно
з умовами страхування цієї групи ризиків.
3.8. Страхувальник має право обрати будь-яку з груп страхових ризиків або кілька
груп, зазначених у пп. 3.3.- 3.7. цих Правил, доповнити або обмежити перелік страхових
ризиків, що перераховані у п. п. 3.4.- 3.7. цих Правил, або застрахувати вантаж від
конкретних ризиків, що визначаються за згодою Сторін та зазначаються в конкретному
договорі страхування.
4. ВИКЛЮЧЕННЯ IЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ I ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
4.1. Страховик при страхуванні на умовах, зазначених у пп. 3.3. – 3.5. цих Правил, в
будь-якому випадку не здійснює виплати страхового відшкодування, якщо збитки, втрати
чи витрати Страхувальника викликані:
4.1.1. Подією, що не обумовлена як страховий ризик (страховий випадок) в договорі
страхування або мала місце до початку дії договору страхування чи після його закінчення.
4.1.2. Подією, що відбулася поза вказаним в договорі страхування маршрутом
перевезення.
4.1.3. Діями або необережністю Страхувальника, вантажовідправника або
вантажоодержувача, а також їх уповноважених представників.
4.1.4. Обставинами, про які Страхувальник, Вигодонабувач (його представник)
повинен був знати, але не вжив відповідних заходів для запобігання страхового випадку.
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4.1.5. Особливими властивостями чи природними якостями вантажу (витоком,
випаровуванням, просочуванням, природною зміною ваги чи обсягу, корозією, гниттям,
бродінням, придбанням запахів, подряпинами, рубцюванням, відколюванням фарби,
лакового покриття, емалі та іншими подібними явищами; звичайною потертістю
застрахованого вантажу та результатами тертя по перебірках, стінках та стійках
транспортного засобу чи інших предметах.
4.1.6. Недостатністю або непридатністю упаковки застрахованого вантажу або
підготовки його до транспортування, недотриманням правил навантаження,
розвантаження, розміщення і (або) кріплення вантажу, складування.
4.1.7. Наявністю у вантажу дефектів та відправленням вантажу у пошкодженому
стані з моменту початку дії страхового захисту.
4.1.8. Будь-яким впливом температури трюмного (складського, багажного) повітря
або навколишнього середовища, у тому числі при порушенні температурного режиму,
поломки рефрижератора.
4.1.9. Пошкодженням вантажу черв’яками, грибками, пліснявою комахами,
гризунами або птахами.
4.1.10. Пожежею або вибухом внаслідок навантаження, перевезення та/або
збереження (в тому числі в безпосередній близькості від вантажу) речовин та предметів,
небезпечних у відношенні вибуху чи самозапалення, коли Страхувальник чи його
представники знали про це, а Страховик – ні.
4.1.11. Недопоставкою вантажу чи його частини/частин (недостачею вантажу чи
невідповідністю найменування вантажу, заявленому на страхування) при цілісності
зовнішньої упаковки, пломб, замків або печаток.
4.1.12. Падінням цін, знецінюванням вантажу внаслідок забруднення чи псування
тари при непошкодженій зовнішній упаковці.
4.1.13. Затримкою доставки вантажу, навіть якщо ця затримка відбулася внаслідок
настання страхового випадку.
4.1.14. Неплатоспроможністю чи невиконанням обов’язків власниками, керуючими,
фрахтувачами чи операторами (водіями, перевізниками) транспортних засобів, а також
іншими особами, які здійснюють або несуть відповідальність за перевезення та зберігання
вантажу.
4.1.15. Неотриманням прибутку через перерви в виробництві чи додатковими
витратами у зв’язку із затримкою або неотриманням вантажу.
4.1.16. Застосуванням бактеріологічної зброї та зброї психотропної дії, а також
непридатністю вантажу для подальшого використання внаслідок зараження будь-якого
виду вірусами та отруйними речовинами.
4.1.17. Конфіскацією, накладенням арешту та іншими діями офіційної влади
(правоохоронних органів, судової влади, митних, санітарних або карантинних служб
тощо).
4.1.18. Зникненням без вісті транспортного засобу (тільки для автомобільних
перевезень, що здійснюють суб’єкти підприємницької діяльності без утворення
юридичної особи).
4.1.19. Діями страйкарів, осіб, які беруть участь у робітничих та інших вуличних
безладдях, локаутами, а також наслідками таких подій
4.2. Страховик в будь-якому випадку не відшкодовує збитки, втрати чи витрати
Страхувальника, викликані:
4.2.1. немореплавством судна, ліхтера або баржі;
4.2.2. технічним станом пілотованого літального апарату чи наземного перевізного
засобу;
4.2.3. непридатністю судна, ліхтера або баржі, пілотованого літального апарату чи
наземного перевізного засобу для безпечного перевезення вантажу.
4.3. Страховик не застосовує положення п.4.2 цих Правил, якщо Страхувальник
документально доведе, що йому (його представнику) не було відомо про немореплавство,
непридатність або технічну несправність транспортного засобу, або за умовами
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торговельного контракту Страхувальник не міг впливати на вибір перевізника та
транспортного засобу.
4.4. До страхових випадків не відносяться і страхове відшкодування не виплачується,
якщо збитки майновим інтересам Страхувальника спричинені:
4.4.1. Військовими заходами та пов’язаними з ними ризиками:
4.4.1.1. військовими діями, революціями, громадянськими війнами, актами
громадянської непокори, що ними спричинені, а також будь-якими ворожими актами,
вчиненими військовою владою або направленими проти неї;
4.4.1.2. конфіскацією, захопленням, арештом або затриманням вантажу, якщо це є
результатом, наслідком або спробою дій, вказаних в п. 4.4.1.1. цих Правил;
4.4.1.3. вибухами військових торпед, бомб або інших вибухових боєприпасів,
залишених після військових заходів;
4.4.2. Терористичними актами, а саме: здійсненням 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 цілей,
за які передбачена кримінальна відповідальність.
4.4.3. 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;
Не відшкодовуються збитки від пошкодження або знищення вантажу 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
та/або синтез або інші подібні реакції або радіоактивні сили або матеріали.
4.5. При страхуванні на випадок настання страхових ризиків за будь-якою групою
Страховик не проводить виплати страхового відшкодування, якщо збитки, втрати чи
видатки Страхувальника відбулися в період:
4.5.1. зберігання вантажу на складі в очікуванні завантаження (навантаження) на
транспортний засіб;
4.5.2. проміжного зберігання вантажу на складі (при перевезенні з проміжним
зберіганням), якщо період такого зберігання перевищив термін, зазначений в договорі
страхування;
4.5.3. зберігання вантажу на складі в місці призначення.
4.6. При страхуванні тварин і птахів, предметів особливо схильних до поломки, бою
на умовах „З відповідальністю за окремі ризики”, „Без відповідальності за пошкодження”,
Страховик несе відповідальність виключно за ризиками, зазначеними в п. 3.4.1.3 цих
Правил.
4.7. За договорами страхування укладеними за ризиками, зазначеними в пп. 3.4., 3.5.
цих Правил, крім перерахованого вище, без проведення додаткового узгодження
сторонами договору страхування умов страхування, не відшкодовуються збитки, які
сталися внаслідок викрадення, крадіжки, пошкодження чи знищення вантажу внаслідок
неправомірних дій третіх осіб.
4.8. Для договорів страхування, що укладаються за ризиками, зазначеними в п. 3.6.
цих Правил, не відшкодовуються збитки зазначені у пп. 4.1.,4.2.,4.5. та п.4.4.2., п.4.4.3.
цих Правил.
4.9. Для договорів страхування, що укладаються за ризиками, зазначеними в п. 3.7.
цих Правил, не відшкодовуються збитки зазначені в пп. 4.1.,4.2.,4.5. та п.4.4.3., п.4.4.1.
цих Правил.
4.10. Не підлягають відшкодуванню за будь-якими групами ризиків:
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- штрафні санкції;
- витрати з відшкодування моральної шкоди;
- шкода, завдана навколишньому природному середовищу;
- шкода, завдана життю, здоров’ю або майну третіх осіб.
4.11. При укладанні договору страхування можуть передбачатись додатково інші
особливі виключення із страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать
чинному законодавству України та цим Правилам і зазначені у договорі страхування.
4.12. Окремі виключення із числа зазначених страхових випадків можливо
змінювати, скасовувати та доповнювати за згодою Сторін.
5. СТРАХОВА СУМА. ФРАНШИЗА
5.1. Розмір страхової суми визначається за взаємною згодою Сторін. Страхова сума
встановлюється в розмірі, що не перевищує дійсної вартості вантажу, підтвердженої
документально, за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору
страхування, якщо інше ним не передбачено.
5.2. У випадку погодження зі Страховиком, страхова сума може перевищувати
дійсну вартість вантажу, на величину не врахованих митних видатків, плати за
перевезення вантажу, витрат на страхування, але не більше 110 % вартості вантажу згідно
з торговельним контрактом, рахунком-фактурою тощо.
5.3. Якщо вартість вантажу не може бути встановлена на підставі торговельного
контракту, рахунку - фактури та інших подібних документів, або у Страховика існують
сумніви щодо їх достовірності, вона визначається згідно з:
5.3.1. актом експертизи, складеним та підписаним незалежним експертом, що має
державну ліцензію на здійснення такого роду діяльності;
5.3.2. за згодою Сторін, що проводиться в формі протоколу узгодження вартості
вантажу, складеного в довільній формі та підписаного обома Сторонами.
5.4. Договором страхування може бути передбачена безумовна або умовна
франшиза, вид і розмір якої визначається за згодою Сторін в залежності від виду вантажу,
умов перевезення та обсягу відповідальності Страховика, або обидві ці франшизи разом.
5.5. Безумовна та умовна франшизи можуть встановлюватися: на весь вантаж, на
окремі місця вантажу, на окреме відправлення вантажу.
Примітка: умовна франшиза не може бути меншою або дорівнювати безумовній
франшизі, якщо остання встановлена.
5.6. Страховик не відшкодовує збитки в розмірі безумовної франшизи, яка в
процентному або грошовому вимірі не може бути меншою розміру природної втрати
встановленої для даного виду вантажу при транспортуванні.
5.7. Страховик не відшкодовує збитки, розмір яких менший або дорівнює величині
умовної франшизи по всьому вантажу (окремих місцях вантажу, окремої відправки
вантажу), залежно від того, до чого застосовувалася умовна франшиза).
5.8. Якщо розмір збитків перевищить суму, що припадає на умовну франшизу, то
при розрахунку суми страхового відшкодування умовна франшиза не буде враховуватися
Страховиком.
5.9. Розмір франшизи може встановлюватися за згодою Сторін у відсотках від
страхової суми або в абсолютній грошовій величині.
6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ 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 вимогу
Страховика, відомості про вантаж, що заявляється на страхування, бути підписана і
завірена печаткою Страхувальника.
6.2. Заява повинна містити наступні відомості :
6.2.1. точну назву, кількість місць, вид пакування і вагу вантажу;
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6.2.2. вартість об’єкту страхування (вартість вантажу, розмір витрат, пов’язаних з
перевезенням);
6.2.3. номери і дати супровідних документів або інших перевізних документів, а
також документів, що посвідчують майнові права Страхувальника та Вигодонабувача;
6.2.4. вид перевізного транспорту (при морському перевезенні - назва, рік побудови,
класифікаційний регістр і тоннаж судна; для інших перевезень – точне зазначення
транспортних засобів);
6.2.5. спосіб відправлення вантажу (в трюмі чи на палубі, на відкритій платформі, в
контейнері, навалом, насипом, наливом, інше) та його кріплення;
6.2.6. пункти відправлення, перевантаження і призначення вантажу;
6.2.7. дату відправлення вантажу,
6.2.8. строк перевезення;
6.2.9. умови страхування (зазначення групи чи переліку страхових ризиків, обмежень
страхування, лімітів відповідальності Страховика);
6.2.10. інші відомості, необхідні для укладення договору страхування, за вимогою
Страховика.
6.3. Подання заяви на страхування не зобов’язує жодну із Сторін укласти договір
страхування. Однак, якщо договір страхування буде укладено, всі відомості щодо об’єкту
страхування, які були наведені в заяві на страхування, формують основні дані укладеного
договору страхування. Заява підписана Страхувальником є обов’язковою та невід’ємною
частиною договору страхування. Страхувальник несе відповідальність за повноту та
достовірність наданих ним даних.
6.4. Страхувальник зобов'язаний повідомити і всі інші відомі йому обставини, що
мають істотне значення для визначення ступеню ризику, а також письмово дати відповіді
на усі поставлені йому Страховиком запитання з метою визначення ступеня ризику у
відношенні вантажу, що приймається на страхування. Якщо після укладання договору
страхування буде встановлено, що відомості, надані Страхувальником, повністю або
частково не відповідають дійсності, або Страхувальник повідомив неправдиві відомості,
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.
6.5. Договір страхування не може бути укладений на користь перевізника чи іншої
особи, відповідальної за збереження вантажу.
6.6. Зі Страхувальником, який має велику кількість відвантажень, може бути
укладений Генеральний договір страхування. Згідно з Генеральним договором
страхування Страхувальник зобов’язується передавати, а Страховик приймати на
страхування узгоджені групи вантажів, що плануються до перевезення на умовах
Генерального договору.
6.7. Договір страхування набирає чинності з 00 годин дня, зазначеного в договорі
страхування, як день початку дії договору страхування, але не раніше 00 годин дня,
наступного за днем надходження на поточний рахунок або внесення в касу Страховика
страхового платежу (першої його частини), якщо інше не передбачене договором
страхування.
7. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Всі зміни або доповнення до умов договору страхування зазначаються в період
його дії за згодою Сторін шляхом переоформлення договору страхування або укладання
додаткової угоди до договору страхування, що укладається в двох примірниках.
7.1.1. Додаткова угода набирає чинності після підписання уповноваженою на це
особою, якщо інше не передбачено додатковою угодою.
7.1.2. Після набуття чинності додаткової угоди вона стає невід‘ємною частиною
договору страхування.
8. ЗМІНА СТУПЕНЯ РИЗИКУ
8.1. Протягом строку дії договору страхування Страхувальник зобов‘язаний негайно,
але не пізніше 2 (двох) робочих днів (не враховуючи вихідні та святкові дні), як тільки це
стане йому відомо, повідомити Страховика про всі істотні зміни в ризику, наприклад: про
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значне уповільнення відправлення вантажу (більше 3 діб), відхилення від обумовленого в
договорі страхування чи звичайного маршруту доставки, затримку рейсу, зміну пункту
перевантаження, вивантаження чи призначення вантажу, завантаження на інше судно,
зміну засобу перевезення, залишення вантажу на зберігання, що не передбачене в договорі
страхування і т.п.
8.2. Факт настання страхового випадку також вважається подією, що змінює ступінь
страхового ризику.
8.3. Страхувальник зобов'язаний негайно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів (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-яких 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.
8.4. 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 з дати отримання вимоги Страховика про оплату додаткового платежу
(якщо інше не передбачено умовами договору страхування), договір страхування
достроково припиняє свою дію на підставі невиконання Страхувальником умов договору
страхування відповідно до п. 11.2.2. цих Правил.
8.5. 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.
9. ТРИВАЛІСТЬ ДІЇ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ
9.1. За договорами страхування, укладеними на умовах цих Правил, страховий
захист починає діяти з моменту, коли вантаж взятий для навантаження на транспортний
засіб зі складу чи місця зберігання в пункті, названому в договорі страхування, як початок
перевезення.
9.2. Якщо договір страхування не передбачає страхування вантажу від нещасних
випадків при навантаженні на/ в транспортний засіб, то страховий захист починає діяти з
моменту, коли вантаж прийнятий до перевезення в пункті, названому в договорі
страхування, як початок перевезення.
9.3. Страховий захист діє протягом всього перевезення, умови якого обумовлені в
договорі страхування.
9.4. Дія страхового захисту припиняється в момент настання першої з подій,
зазначених в пп. 9.4.1 - 9.4.3. цих Правил:
9.4.1. в момент доставки вантажу на склад вантажоодержувача або інший кінцевий
склад (місце зберігання) в пункті призначення, зазначеному в розділі „Маршрут
перевезення” Договору страхування (Заяви на страхування);
9.4.2. в момент доставки вантажу на будь-який інший склад чи місце зберігання в
пункті, що передує пункту призначення або в пункті призначення, зазначеному в Договорі
страхування, для розділення на окремі партії на місці вивантаження або подальшого
транспортування окремими партіями;
9.4.3. після закінчення 60 (шістдесяти) діб з моменту початку перевезення.
9.4.4. по закінченню трьох робочих днів після прибуття вантажу в пункт
призначення
9.5. У разі, коли після вивантаження вантажу в кінцевому пункті, але до закінчення
строку дії договору страхування, вантаж повинен бути доставлений в інший пункт, ніж
пункт призначення, що зазначений в договорі страхування, договір страхування припиняє
свою дію з моменту початку транспортування вантажу в новий пункт призначення.
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9.6. Якщо по незалежним від Страхувальника причинам, а також в тих випадках,
коли дія договору перевезення закінчується в іншому пункті, ніж пункт призначення, що
зазначений в договорі страхування, або транспортування закінчується до моменту
доставки вантажу, договір страхування припиняє свою дію відповідно до п. 9.4.2. цих
Правил, якщо Страховику негайно, як тільки це стане можливо, не буде надане
повідомлення з проханням подовжити дію договору страхування відразу ж після будь-якої
зміни ризику, включаючи маршрут і умови перевезення.
9.7. Дія страхового захисту подовжується / поновлюється з моменту набуття
чинності додаткової угоди зі зміненими умовами страхування.
9.8. Не вважається порушенням договору страхування відхилення від маршруту,
якщо це буде викликане метою спасіння людей, транспорту, вантажу, а також з метою
забезпечення подальшого рейсу. Про таке відхилення Страхувальник повинен обов’язково
протягом 24 годин (виключаючи вихідні та святкові дні) повідомити Страховика у будьякій формі, якщо інше не передбачене Договором страхування.
9.9. Дія страхового захисту припиняється по закінченню терміну проміжного
зберігання (при перевезенні з проміжним зберіганням), зазначеному в договорі
страхування, та відновлюється:
9.9.1. з 00 годин дня, наступного за днем надходження додаткового страхового
платежу на поточний рахунок/в касу Страховика, якщо він вимагає його сплати, або
9.9.2. з моменту, коли вантаж прийнятий до подальшого транспортування, умови
якого зазначені в договорі страхування. При цьому та надалі залишаються чинними умови
припинення дії договору страхування, зазначені в п.9.4. цих Правил.
9.10. Відповідальність Страховика по укладеному Договору вважається такою, що не
настала, якщо:
9.10.1. Перевезення не відбулося
9.10.2. Договір перевезення укладений з порушенням чинного законодавства
9.10.3. Договір перевезення є нікчемним
9.10.4. Перевезення відбувається особою, що не має законного права здійснювати
діяльність в якості перевізника
10. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. СТРАХОВИЙ ТАРИФ
10.1 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 виду вантажу, упаковки, способу перевезення, виду
транспортного засобу, маршруту та періоду перевезення та інших чинників в залежності
від конкретних умов страхування.
Страховий тариф встановлюється в відсотках від страхової суми. Базові страхові
тарифи, що застосовуються за цими Правилами, зазначені в Додатку 1 до цих Правил.
10.2. Страховий платіж може бути сплачений готівкою в касу Страховика або
безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Страховика (його представника):
10.2.1. Страхувальником;
10.2.2. за дорученням Страхувальника та на його користь довіреними особами
Страхувальника.
10.3 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 чинним законодавством України.
10.4. Зазначений в договорі страхування страховий платіж за згодою Сторін може
сплачуватися одноразово або частинами до моменту початку перевезення, якщо інше не
передбачено договором страхування. Конкретні умови та строки сплати страхового
платежу встановлюються договором страхування.
10.5. У разі сплати страхового платежу (або його частини) в строки, зазначені в
договорі страхування, але не в повному обсязі, Страховик несе відповідальність за
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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.
10.6. Несплата першого (чергового) страхового платежу у строки та на умовах,
передбачених договором страхування, тягне за собою не набуття чинності (дострокове
припинення) договору страхування.
10.7. За згодою Страховика договір страхування, який не набув чинності або був
припинений з причин, вказаних у пункті 10.6. цих Правил, може бути поновлено, якщо
Страхувальник погасить заборгованість по сплаті страхового платежу на умовах,
зазначених в договорі страхування.
11. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
11.1. Дія договору страхування припиняється за згодою Сторін, а також у разі:
11.1.1. Закінчення строку дії договору страхування.
11.1.2. Виконання Страховиком зобов‘язань перед Страхувальником у повному
обсязі.
11.1.3. Несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені договором
страхування строки. При цьому договір страхування вважається достроково припиненим у
випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою
або пред’явленою у інший спосіб вимогою Страховика протягом 10 (десяти) робочих днів
з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами
договору страхування.
11.1.4. Ліквідації Страховика в порядку, встановленому законодавством України.
11.1.5. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи чи смерті Страхувальника фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених ст. 22, 23 і
24 Закону України "Про страхування".
11.1.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним.
11.1.7. Втрати Страхувальником (Вигодонабувачем) майнового інтересу до об’єкту
страхування з документально підтвердженої дати цих змін, якщо інше не передбачено
договором страхування.
11.1.8. Відмови Страхувальника внести зміни до умов договору страхування та
сплатити додатковий страховий платіж у разі підвищення ступеня ризику.
11.1.9. Після набуття чинності Договором страхування настання страхового випадку
стало не можливим, або існування страхового ризику припинилося з обставин інших, ніж
страховий випадок.
11.1.10. У інших випадках, передбачених чинним законодавством України або
договором страхування.
11.2. Дію договору страхування також може бути достроково припинено за вимогою
однієї із Сторін, 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 страхування, якщо інше ним не передбачено.
11.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що
залишився до закінчення дії договору страхування, 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.
11.2.2. 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.
11.3. 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).
11.4. Якщо Страхувальник втратив права юридичної особи внаслідок реорганізації, то
права та обов’язки за договором страхування переходять до правонаступника
Страхувальника (Вигодонабувача).
11.5. В разі смерті Страхувальника - фізичної особи права та обов'язки за договором
страхування переходять до спадкоємців Страхувальника.
11.6. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання:
- в разі його укладання після настання страхового випадку;
- прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
- якщо об'єктом договору страхування є майно, що підлягає конфіскації на підставі
судового рішення, що вступило в законну силу;
- інших випадків, передбачених діючим законодавством України.
11.7. Закінчення терміну дії договору страхування не звільняє Сторони від виконання
розрахунків між ними в повному обсязі.
12. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ СТОРІН
12.1. Сторони зобов’язані дотримуватись умов договору страхування та цих Правил.
12.2. Страхувальник має право:
12.2.1. отримати страхове відшкодування при настанні страхового випадку на умовах
цих Правил та договору страхування;
12.2.2. на зміну умов договору страхування та на дострокове припинення дії договору
страхування на умовах, передбачених цими Правилами та договором страхування;
12.2.3. 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;
12.2.4. 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;
12.2.5. отримувати відшкодування збитків від винних у їх заподіянні третіх осіб;
12.2.6. самостійно пред’являти претензії та позови, запрошувати експертів, а також
звернутися до Страховика за консультаціями або передавати йому справи для
безпосереднього ведення в разі настання події, що має ознаки страхового випадку;
12.2.7. відновити дію договору страхування за згодою Страховика у разі, якщо його
дію було припинено після зміни ступеню страхового ризику, узгодивши нові умови
страхування зі Страховиком і сплативши відповідний додатковий страховий платіж, якщо
Страховик вимагає його сплати;
12.2.8. на абандон зі згоди Страховика у випадку:
а) зникнення транспортного засобу з вантажем без вісти,
б) захоплення особами вантажу чи транспортного засобу з вантажем, якщо таке
захоплення триває понад 60 (шістдесят) діб,
в) конструктивної повної або повної загибелі вантажу.
12.2.9. передати /запропонувати Страховику право розпоряджатися пошкодженим
вантажем (його частиною) у випадку, якщо Страховик виплатить страхове відшкодування
так, якби цей вантаж (його частина) був повністю утрачений;
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12.2.10. знов вступити у володіння абандованим вантажем (його частиною) після
повернення Страховику одержаного від нього страхового відшкодування в повному обсязі;
12.2.11. оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України,
відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування або розмір виплаченого
страхового відшкодування.
12.3. Страхувальник зобов’язаний:
12.3.1. вчасно сплачувати страхові платежі в розмірі і порядку, що обумовлені
договором страхування;
12.3.2. при укладанні договору страхування надати Страховику всю необхідну
достовірну та об’єктивну інформацію, яка має суттєве значення для оцінки страхового
ризику та укладання договору;
12.3.3. повідомляти Страховика про всі договори страхування, що укладені раніше
або укладаються щодо цього об'єкта страхування;
12.3.4. вживати усіх можливих заходів та дій з метою запобігання та зменшення
розміру збитків, завданих внаслідок настання події, що має ознаки страхового випадку;
12.3.5. використовувати вантаж за прямим призначенням, забезпечувати йому
відповідні умови зберігання, транспортування, забезпечити та дотримуватись
встановлених законами або іншими нормативними актами правил i норм протипожежної
та інших видів безпеки;
12.3.6. негайно, але не більш ніж у дводенний строк (за виключенням вихідних та
святкових днів), якщо інший строк не передбачений договором страхування, 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 13 цих
Правил;
12.3.7. у разі отримання відшкодування за збиток від третіх осіб – негайно, як тільки
це стане можливо, повідомити у письмовій формі Страховика про одержання таких сум;
12.3.8. дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах зі Страховиком, не
допускати передачі інформації, що є комерційною таємницею, стороннім особам;
12.3.9. при зміні ступеню ризику або інших істотних обставин щодо об’єкту
страхування, при виявленні будь-яких обставин, що призвели чи можуть призвести до
настання страхового випадку, не пізніше двох робочих днів, якщо інше не обумовлено
договором страхування, письмово повідомити про них Страховика;
12.3.10. забезпечувати доступ Страховику (його представнику) до вантажу, 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;
12.3.11. у разі втрати майнового інтересу до застрахованого об’єкта у дводенний
строк сповістити про це Страховика, якщо інше не передбачено договором страхування;
12.3.12. виконати всі необхідні дії для реалізації права вимоги до особи, що винна в
заподіянні збитку та передати це право Страховику;
12.3.13. передати у власність Страховика пошкоджений вантаж чи пошкоджену
частину/частини вантажу відразу ж після того, як Страховик виплатить страхове
відшкодування відповідно до цих Правил.
12.4. Страховик має право:
12.4.1. перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей,
вимагати додаткові документи, що мають значення для визначення ступеню ризику, а
також перевіряти документацію Страхувальника в частині, що стосується договору
страхування у будь-який момент строку його дії;
12.4.2. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених
цими Правилами та договором страхування;
12.4.3. на зміну умов договору страхування та на дострокове припинення дії договору
страхування на умовах, передбачених цими Правилами;
12.4.4. здійснювати огляд вантажу, що приймається на страхування та транспортного
засобу, на якому вантаж буде транспортуватись, при укладанні договору страхування в
порядку, передбаченому цими Правилами, та під час його дії, повідомляти Страхувальника
Правила добровільного страхування вантажів та багажу №011
16

про виявлені несприятливі обставини і давати рекомендації з метою запобігання страхових
випадків;
12.4.5. у випадку підвищення ступеня 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 цими Правилами;
12.4.6. брати участь у заходах щодо зменшення збитків, у рятуванні та збереженні
вантажу, 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 та не повинні розглядатися як згода Страховика на абандон;
12.4.7. вимагати від Страхувальника повернення виплаченого йому страхового
відшкодування або його частини та витрат Страховика на проведення експертизи (оплату
послуг аварійного комісара) у випадку якщо після виплати страхового відшкодування
з'ясується, що при укладанні договору страхування/ після настання страхового випадку:
12.4.7.1. Страхувальником навмисно приховані або подані недостовірні істотні
факти, що мали відношення до даного ризику/ страхового випадку;
12.4.7.2. мали місце дії Страхувальника або його представників, спрямовані на
настання страхового випадку;
12.4.8. вимагати повернення страхового відшкодування, що вже виплачене
Страхувальнику у випадку отримання Страхувальником відшкодування за збиток,
нанесений майну, від третіх осіб, повернення Страхувальнику всього чи частини зниклого
вантажу або при виникненні відповідних обставин, передбачених чинним законодавством
України або умовами цих Правил, що повністю або частково позбавляють Страхувальника
права на страхове відшкодування;
12.4.9. запропонувати Страхувальнику виплату страхового відшкодування за
пошкоджений вантаж (його частину) так, ніби цей вантаж (його частина) був повністю
втрачений, в обмін на право розпоряджатися пошкодженим вантажем (його частиною) або
прийняти аналогічну пропозицію Страхувальника;
12.4.10. у випадку, якщо документи, необхідні Страховику для розгляду Заяви на
виплату страхового відшкодування, подані в неналежному вигляді чи неповному
комплекті - відхилити таку Заяву з наданими до неї документами для усунення зауважень;
12.4.11. вимагати від Страхувальника передачі прав на пошкоджений вантаж чи
пошкоджену частину/ частини вантажу відразу ж після виплати страхового відшкодування
відповідно до цих Правил;
12.4.12. на регресний позов до особи, винної в настанні страхового випадку;
12.4.13. вирахувати із належної Страхувальнику суми страхового відшкодування
суми, одержані Страхувальником від третіх осіб в рахунок відшкодування збитку по
страховому випадку, або суми, еквівалентні одержаному відшкодуванню, якщо воно було
надано в грошовій формі, формі майна, цінних паперів чи інших прав.
12.5. Страховик зобов'язаний:
12.5.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та цими Правилами;
12.5.2. 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;
12.5.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування
у передбачений договором страхування строк. У разі порушення цього строку сплатити
Страхувальнику пеню, розмір якої визначається умовами договору страхування;
12.5.4. відшкодувати витрати, здійснені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору
страхування;
12.5.5. за письмовою заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що
зменшили страховий ризик, або при збільшенні вартості вантажу 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
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дію, письмово сповістивши про це Страхувальника, у порядку, передбаченому цими
Правилами, якщо інше не передбачено договором страхування;
12.5.6. у випадку відмови у виплаті страхового відшкодування письмово повідомити
Страхувальника з мотивованим обґрунтуванням причин відмови;
12.5.7. не розголошувати третім особам ніяку інформацію, що стосується обставин
договору страхування, включаючи інформацію про Страхувальника та його фінансовий
стан, вантаж та обставини перевезення, за винятком випадків, передбачених
законодавством України.
12.6. Обов'язки Страхувальника, які передбачені Правилами страхування (договором
страхування), 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 і невиконання них Страхувальником.
12.7. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права та
обов’язки Сторін.
13. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ ПОДІЇ, ЩО МАЄ ОЗНАКИ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
13.1. У разі настання передбаченої договором страхування події, яка призвела до
збитків і має ознаки страхового випадку, Страхувальник (його представник) зобов’язаний:
13.1.1. Негайно, але не більш ніж у дводенний строк (виключаючи 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.
Якщо Страхувальник не повідомить про настання страхового випадку в зазначений
термін без поважних причин, Страховик має право на цій підставі відмовити у виплаті
страхового відшкодування.
13.1.2. Докласти всіх зусиль щодо фіксування та документування всіх обставин
настання страхового випадку.
13.1.3. Якщо існують найменші підозри стосовно можливих збитків Страхувальник
(Вигодонабувач) або його представник повинен оглянути (контейнер) та транспортний
засіб спільно з представником власника транспортного засобу (експедитора, власника
складу) або перевізника i, якщо підозри мають підставу, діяти таким чином:
13.1.3.1. не підписувати акт прийому-передавачі чи інший документ, що підтверджує
прийом вантажу у перевізника чи вантажовідправника у належному стані, зазначеному у
супровідних документах;
13.1.3.2. зробити в обов’язковому порядку відповідний запис з описом пошкоджень в
акті прийому вантажу, товарно-транспортній накладній (ТТН/CMR), вимагати оформлення
інших документів (залежно від обставин випадку та виду транспорту), у випадках:
13.1.3.2.1. якщо упаковка, вантаж або контейнер пошкоджені;
13.1.3.2.2. якщо на контейнері (іншій упаковці) або транспортному засобі пошкоджені
або порушені замки, пломби, печатки, а також, якщо вони відсутні чи замінені, не
зазначеними у вантажосупроводжувальних та товаротранспортних документах;
13.1.3.2.3. якщо відсутні місця вантажу.
13.1.4. У разі наявності ознак протиправних дій третіх осіб відносно вантажу негайно,
як тільки це стане можливо, повідомити про це у відповідні компетентні органи. У
протилежному разі Страховик звільняється від обов'язку виплати страхового
відшкодування по цьому страховому випадку.
13.1.5. Негайно, як тільки це стане можливо, повідомити Страховика, аварійного
комісара (сюрвейєра), зазначеного в договорі страхування. 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 необхідну інформацію, яка має відношення до цієї
події.
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13.1.6. Узгодити зі Страховиком необхідність проведення незалежної експертизи для
визначення причин та розміру збитку.
13.1.7. Зберегти всі пошкоджені чи замінені замки та пломби для їх наступного
огляду аварійним комісаром (сюрвейєром), експертом чи представником Страховика.
13.1.8. Не змінювати розміщення та упаковку вантажу, 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 вантажу, 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 повідомлення Страховика про
настання події, яка має ознаки страхового випадку.
13.1.9. На вимогу Страховика скласти Акт огляду вантажу, в якому зазначити
відомості про обставини події, вантаж, транспортний засіб, маршрут перевезення, характер
пошкоджень і ймовірний розмір збитків.
13.1.9.1. Акт огляду повинен бути складений відразу ж після настання збитків чи
відразу ж після виконання обов’язків по рятуванню вантажу, зменшенню збитків чи
запобігання новим.
13.1.9.2. Акт огляду, крім Страхувальника або його представника, повинен підписати
представник перевізника (експедитора, власника складу).
13.1.9.3. У випадку, якщо представник перевізника (експедитора, власника складу)
відмовився підписати Акт огляду, необхідно зафіксувати його відмову в окремому
документі, складеному в довільній формі, де вказати причини відмови. Такий документ
повинен бути підписаний представником перевізника (експедитора, власника складу).
13.1.10. 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.
13.1.11. Для забезпечення реалізації права Страховика на регресний позов до особи,
відповідальної за завданий збиток, якщо є підстави припускати, що в настанні збитків
(збитку) винна третя особа (перевізник, власник транспортного засобу, експедитор,
власник складу чи інша особа), Страхувальник повинен заявити йому претензію в
письмовій формі у встановлені терміни подання подібних претензій, відповідно до чинного
законодавства, міжнародних правил і норм, що регулюють дані відносини. Листування з
винною особою повинно бути збережене та передане Страховику разом зі всіма іншими
необхідними документами.
13.1.12. Для скорішого одержання Страховиком документів, необхідних для доказу
розміру збитків (аварійного сертифікату, акту експертизи тощо) всіляко сприяти роботі
осіб, що проводять огляд вантажу, місця пригоди та розрахунок збитків.
13.1.13. У випадку, якщо вантаж пропав без вісти або захоплений разом з
транспортним засобом, як тільки про це стане відомо:
13.1.13.1. повідомити перевізника та спільно з ним розпочати пошуки вантажу;
13.1.13.2. звернутися із заявою в компетентні органи, інші офіційні державні та
міжнародні органи та організації для розшуку вантажу.
13.1.14. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші
обов’язки Страхувальника при настанні події, що має ознаки страхового випадку.
14. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
14.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком на підставі
наступних документів, відповідно до характеру події, які надаються Страхувальником:
оригіналу договору страхування, що належить Страхувальнику;
письмового повідомлення Страхувальника про настання події, що має
ознаки страхового випадку із зазначенням відомих йому обставин;
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документів, що підтверджують право Страхувальника (Вигодонабувача) на
володіння, користування та розпорядження вантажем (товаротранспортні накладні
(коносаменти, залізничні, авіанакладні, CMR/ТТН), рахунки, фактури, торговельні
контракти, договори купівлі – продажу тощо);
- документів, що підтверджують відповідність страхової суми, зазначеної в
договорі страхування дійсній вартості застрахованого вантажу (на підставі
торговельного контракту, договору купівлі-продажу тощо);
- письмової заяви Страхувальника на виплату страхового відшкодування;
листа Вигодонабувача з зазначенням реквізитів для сплати страхового
відшкодування (у разі призначення Вигодонабувача та наявності у нього законних
підстав для отримання страхового відшкодування).
14.2. Визнання події страховим випадком провадиться Страховиком на підставі
наступних документів:
документів (залежно від виду транспорту), які підтверджують факт настання
і причини страхового випадку (комерційні акти, акти експертизи, аварійні сертифікати,
акти ДАІ, морські протести, виписки із суднового журналу, документи компетентних
органів, документально підтверджені свідчення про час виходу транспортного засобу з
пункту відправлення, а також про неприбуття його до місця призначення в призначений
строк у разі зникнення судна (транспортного засобу) безвісти, інші офіційні акти із
зазначенням причин страхового випадку);
- актів огляду вантажу аварійним комісаром, актів експертизи, оцінки і т. ін.,
документи, складені згідно з законами чи звичаями того місця, де визначається збиток;
підтверджуючі документи на здійснені витрати, рахунки по збитку, а в разі вимоги про
відшкодування,
- документів, що підтверджують належне виконання Страхувальником своїх
обов’язків по забезпеченню Страховику можливості пред’явлення регресного позову до
винної сторони (копія претензії перевізнику з відміткою перевізника про її прийняття
або копія поштової квитанції про її надсилання перевізнику);
інших документів або відомостей на запит Страховика, враховуючи
особливості конкретного страхового випадку, що необхідні для з'ясування обставин
страхового випадку, визначення розміру збитків та/або зазначені в договорі
страхування
14.3. Якщо в страхову суму були включені видатки, сплачені авансом (фрахт, плата
за перевезення, митні видатки та інші) Страхувальник зобов’язаний довести це
документально.
14.4. Всі документи, офіційні листи та звернення до Страховика надаються
Страхувальником в оригіналах або належним чином засвідчених копіях. Ненадання таких
документів дає Страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування або
відстрочити виплату страхового відшкодування в частині збитку, що не підтверджена
такими документами.
15. ПОРЯДОК I УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
15.1. 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.
15.2. 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 14 цих Правил, Страховик приймає
рішення про виплату страхового відшкодування та складає відповідний страховий акт або
приймає рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування.
15.3. 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.
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15.4. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування
Страховик впродовж 15 (п’ятнадцяти) 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.
15.5. Розмір збитку, що заподіяний вантажу Страхувальника, визначається: за
взаємною згодою Сторін на основі документів, що підтверджують розмір збитку, або на
основі незалежної експертної оцінки.
15.6. Якщо інше не передбачено договором страхування, то на підставі заяви
Страхувальника і страхового акту 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.
15.7. Страховик сплачує страхове відшкодування в межах страхової суми за
договором страхування (лімітів відповідальності) та з вирахуванням встановленої
договором страхування франшизи.
15.8. Порядок розрахунку суми страхового відшкодування:
15.8.1. При повній загибелі всього чи частини вантажу розмір страхового
відшкодування дорівнює дійсній вартості всього вантажу чи тієї її частини, що загинула.
Із суми страхового відшкодування віднімається відповідна франшиза, передбачена
договором страхування.
15.8.2. Якщо вантаж в пошкодженому вигляді був проданий, сума страхового
відшкодування визначається як різниця між підтвердженою документально вартістю (до
пошкодження) тієї частини вантажу, що була пошкоджена, і сумою, одержаною
внаслідок продажу цієї частини вантажу. Із суми страхового відшкодування віднімається
відповідна франшиза, передбачена договором страхування.
15.8.3. Якщо вантаж в пошкодженому вигляді не був проданий, сума страхового
відшкодування визначається як різниця між підтвердженою документально вартістю (до
пошкодження) тієї частини вантажу, що була пошкоджена, і вартістю частини вантажу в
пошкодженому стані, встановленою на підставі акту експертизи. Із суми страхового
відшкодування віднімається відповідна франшиза, передбачена в договорі страхування.
15.8.4. Якщо весь або частина вантажу були викрадені, зникли безвісти, сума
страхового відшкодування визначається як різниця між підтвердженою документально
вартістю вантажу і вартістю частини вантажу, що залишилась. Із суми страхового
відшкодування віднімається відповідна франшиза, передбачена в договорі страхування.
Судно вважається зниклим безвісті, коли про нього не надійшло ніяких відомостей
протягом 3 (трьох) місяців. Вантаж, який перевозиться наземним транспортом, вважається
втраченим, якщо він не був доставлений протягом 30 (тридцяти) днів по закінченню
узгодженого терміну прибуття в пункт призначення, а якщо такий термін не був
узгоджений – після 60 (шістдесяти) днів з дня прийняття вантажу на перевезення.
15.8.5. Якщо Страховиком повинні бути відшкодовані збитки, видатки і внески по
загальній аварії, сума страхового відшкодування дорівнює сумі, яку необхідно
відшкодувати згідно диспаші (обґрунтованими документами розрахунку), якщо інше не
передбачене в договорі страхування. Із суми страхового відшкодування віднімається
відповідна франшиза, передбачена договором страхування.
15.9. Відновлення та доставка пошкодженого вантажу чи його частини/ частин (далі
- вантажу) до місця призначення.
15.9.1. Якщо пошкоджений вантаж підлягає відновленню, вимагає повторного
придбання, допоставки пошкоджених частин вантажу та/ або доставка відновленого
вантажу після настання страхового випадку до місця призначення, зазначеному в
договорі страхування, Страховик включає в суму страхового відшкодування видатки на
ці заходи.
15.9.2. Сума страхового відшкодування визначається як сума підтверджених
документально необхідних та достатніх видатків на відновлення, повторне придбання,
допоставку пошкоджених частин вантажу i/або доставку вантажу до місця призначення,
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зазначеному в договорі страхування. Із суми страхового відшкодування віднімається
відповідна франшиза, передбачена договором страхування.
15.10. Якщо з вини Страхувальника заходи по запобіганню або зменшенню збитків
не були вжиті і сума збитків внаслідок цього зросла, Страховик має право в
односторонньому порядку зменшити суму страхового відшкодування.
15.11. Якщо в страхову суму були включені витрати на транспортування, зберігання,
інші елементи вартості вантажу, в суму страхового відшкодування включається така
частина цих витрат, що пропорційно припадає на суму страхового відшкодування.
15.12. У випадку, якщо Страхувальник застосовує своє право на абандон:
15.12.1. Страхувальник не може робити Заяву про абандон умовно або відізвати
Заяву про абандон, передану Страховику.
15.12.2. Заяву про абандон слід передати Страховику протягом 6 (шести) місяців
після настання події.
15.12.3. По закінченні, зазначеного в п.15.12.2 цих Правил, терміну Страхувальник
позбавляється права на абандон, проте може вимагати відшкодування збитку на загальних
підставах.
15.12.4. У випадку, якщо Страховик дав згоду на абандон, Страхувальник не
звільняється від своїх обов’язків, обумовлених в договорі страхування.
15.12.5. Якщо вантаж повертається Страхувальнику в непошкодженому стані, а
страхове відшкодування було виплачено в зв'язку з тим, що Страховик прийняв Заяву про
абандон, Страхувальник знов вступає у володіння вантажем після того, як повністю
поверне одержане страхове відшкодування.
15.13. Якщо за будь-яких причин, в тому числі за домовленістю Сторін, страхова
сума, зазначена в договорі страхування, менше дійсної вартості вантажу 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 вантажу,
якщо інше не передбачено договором страхування.
15.14. Якщо страхова сума виявиться більше дійсної вартості вантажу, за винятком
випадків передбачених п. 5.2. Правил, Страховик несе відповідальність тільки в межах тієї
частини страхової суми, що не перевищує дійсної вартості вантажу.
15.15. Витрати, що включаються в суму страхового відшкодування, якщо інше не
передбачено договором страхування:
- всі необхідні, доцільно вчинені і підтверджені документально витрати, викликані
виконанням Страхувальником обов’язків по забезпеченню реалізації Страховиком права
вимоги до особи, що винна в заподіянні збитку;
- всі необхідні, доцільно вчинені і підтверджені документально витрати, викликані
виконанням Страхувальником заходів по рятуванню вантажу і мінімізації збитків, якщо
такі витрати узгоджені з Страховиком.
15.16. Суми, що вираховуються із суми страхового відшкодування:
- сума збитків, завданих дефектами чи пошкодженнями вантажу, що були в
наявності на момент укладання договору страхування, які вплинули на характер і розмір
збитків та визначаються на підставі Заяви на страхування, аварійного сертифікату та акту
експертизи;
- витрати, які стали наслідком помилок, необережності, неплатоспроможності
Страхувальника, його довірених осіб, представників чи працівників і невиконання ними
службових і фінансових зобов’язань;
- будь-які кошти, що одержані Страхувальником від третіх осіб в якості
відшкодування збитків за страховим випадком, та/або суми, еквівалентні одержаному
відшкодуванню.
15.17. Якщо інше не передбачено договором страхування, всі витрати по рятуванню і
збереженню вантажу, а також по попередженню його подальших ушкоджень, несе
Страхувальник. Витрати, що згідно з договором страхування підлягають відшкодуванню,
оплачуються Страховиком Страхувальникові при здійсненні остаточних розрахунків між
сторонами договору страхування та включаються до суми страхового відшкодування.
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15.18. До Страховика, що виплатив страхове відшкодування переходить право
вимоги, що має Страхувальник до особи винної в настанні страхового випадку.
Страхувальник повинен здійснити всі необхідні заходи для передачі права вимоги до
Страховика.
15.19. Якщо Страхувальник відмовився від свого права вимоги чи не скористався
ним або здійснення цього права стало неможливим з його вини, Страховик звільняється
від сплати страхового відшкодування, якщо це передбачено договором страхування, а у
випадку, якщо виплата вже відбулася, Страхувальник чи Вигодонабувач зобов'язаний
повернути Страховику одержане страхове відшкодування.
15.20. Якщо у відношенні ризику проводилося співстрахування, Страховик
відповідає за виплату страхового відшкодування тільки в тому розмірі, в якому він дав
згоду прийняти ризик по співстрахуванню чи тільки по тому ризику, від якого він дав
згоду проводити страхування.
15.21. Якщо вантаж застрахований у декількох страховиків, і загальна страхова сума
перевищує дійсну вартість вантажу, то страхове відшкодування, що виплачується усіма
страховиками, не може перевищувати дійсної вартості вантажу. При цьому кожний
страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним
договором страхування.
15.22. Страхове відшкодування виплачується тією валютою, яка передбачена
договором страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.
16. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
16.1. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:
16.1.1. Навмисні дії Страхувальника (Вигодонабувача, його представників)
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 (Вигодонабувача, його представників)
встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
16.1.2. Вчинення Страхувальником – громадянином або Вигодонабувачем умисного
злочину, що призвів до страхового випадку.
16.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт
страхування, про факт настання страхового випадку та обставини, що мають істотне
значення для оцінки страхового ризику.
16.1.4. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення Страховику про істотні зміни
ступеню ризику під час дії договору Страхування.
16.1.5. Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи,
винної у настанні страхового випадку.
16.1.6. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на це причин, не вжиття заходів для врятування і збереження
вантажу, або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та
розміру збитків.
16.1.7. Недбалість або бездіяльність Страхувальника (його представника), які
спричинили настання страхового випадку, а також в разі порушення ним правил
протипожежної безпеки, санітарних, ветеринарних правил, правил зберігання та
перевезення вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин та предметів, а також інших
видів вантажів, для яких встановлено спеціальні правила зберігання або перевезення,
якщо інше не передбачено договором страхування.
16.1.8. Невиконання Страхувальником інших обов’язків, встановлених цими
Правилами/ Договором страхування
16.1.9. Інші випадки, передбачені чинним законодавством України.
16.2. Договором страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у
виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить законодавству України.
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17. ПЕРЕХІД ДО СТРАХОВИКА ПРАВ НА ВИМОГУ ВІДШКОДУВАННЯ ВІД
ТРЕТІХ ОСІБ
17.1. З моменту виплати страхового відшкодування до Страховика переходить, в
межах фактичних витрат, право вимоги, що має Страхувальник по відношенню до осіб,
відповідальних за завданий збиток.
17.2. Передача таких прав не звільняє Страхувальника від виконання обов’язків по
забезпеченню Страховику реалізації права на регресний позов до осіб, причетних до
завданого збитку, якщо це передбачено договором страхування.
17.3. Одночасно з подачею Заяви на виплату страхового відшкодування
Страхувальник зобов'язаний надати Страховику, якщо це передбачено договором
страхування:
а) копію претензії, заявленої Страхувальником особі, відповідальній за завданий
збиток, а також копії всього наступного листування з цією особою;
б) копії матеріалів розслідування чи довідку компетентних органів, службових осіб,
підрозділів яким доручено розслідування пригоди;
в) довідку про відкриття кримінальної справи (інший подібного роду документ в
формі, прийнятій законами та звичаями того місця, де він складається) у випадку, якщо
страховим випадком стали будь-які протиправні дії третіх осіб (крадіжка, зникнення,
недоставка всього чи частини вантажу).
17.4. При одержанні страхового відшкодування Страхувальник
зобов'язаний
передати Страховику оригінали зазначених в п.17.3 цих Правил та всіх інших існуючих у
нього документів, що відносяться до даної пригоди, включаючи листування з особами,
відповідальними за завданий збиток, доказів їх причетності та виконати всі формальності,
необхідні для реалізації Страховиком права регресу.
17.5. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходять усі права
на вантаж в межах сплаченого страхового відшкодування.
18. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
18.1. Спори, пов'язані зі страхуванням за цими Правилами, умовами договору
страхування, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
20. ДОДАТКОВІ УМОВИ
20.1. 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 не суперечать
чинному законодавству України.
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Додаток 1
до Правил добровільного страхування
вантажів та багажу № 011,
від «____» ________ 2007 р.
БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ
1. Основні базові тарифи (Тб), подані у Таблиці 1, розраховані виходячи з типу перевізного засобу, країни перевезення та виду вантажу.
2. Розрахунковий страховий тариф (Тр) визначається з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, які застосовуються до базових ставок страхових тарифів
по формулі:
Тр = Тб х Кум х Кі,
де Тб – базовий страховий тариф [Таблиця 1];
Кум – коригуючий коефіцієнт, що враховує умови страхування за відповідним варіантом [Таблиця 2];
Кі - коригуючий коефіцієнт, що враховує необумовлені вище фактори ризику.
3. Базові страхові тарифи, Тб %
Таблиця 1
Тип
перевізного
засобу
Вид
вантажу
Чорні метали, прокат і т.п.
Вугілля, кокс
Нафта, нафтопродукти
Деревина
Мінерльні речовини
(природне каміння, глина,
земля)
Будматеріали (цегла, шифер,
шлакоблоки)
Хімічна продукція та
напівфабрикати
Кольорові метали та їх сплави

Україна
авто

залізавіа
ничне

Базові страхові тарифи, Тб % (% від страхової суми)
Країни СНД
Інші країни
МультиМультиМультимодальне/
залізмодальне/
залізмодальне /
авто
авіа
авто
авіа
морське
ничне
морське
ничне
морське
перевезення
перевезення
перевезення

0,48
0,39
0,66
0,45

0,42
0,36
0,75
0,42

0,42
0,36
0,75
0,36

0,54
0,45
0,78
0,75

0,6
0,45
0,96
0,57

0,54
0,39
0,9
0,51

0,51
0,39
0,9
0,48

0,66
0,51
1,05
0,6

0,6
0,45
0,9
0,6

0,54
0,42
0,84
0,54

0,42
0,39
0,81
0,48

0,66
0,54
0,9
0,6

0,36

0,42

0,36

0,42

0,39

0,45

0,39

0,45

0,45

0,39

0,33

0,45

0,6

0,48

0,45

0,66

0,84

0,78

0,66

0,84

0,72

0,63

0,54

0,75

0,6
1,35

0,66
0,81

0,54
0,69

0,69
1,53

0,9
1,44

0,75
1,05

0,69
0,84

0,84
1,5

1,05
1,32

0,9
1,05

0,84
0,9

1,08
1,56
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Целюлозно-паперові вироби
Сільскогосподарська
продукція
Свіжі овочі, фрукти, мясо,
рибопродукти
Продукція харчової
промисловості
Вимірювальна та
діагностична апаратура
Лікеро-горілчані вироби,
спирт
Сантехніка, кахель, гіпс, скло
(включаючи тару), кераміка,
посуд, мармур, граніт та
вироби з них
Текстиль, текстильні вироби,
одяг, взуття
Обладнання
Шкіра, хутро та вироби з них
Медпрепарати,
фармацевтична продукція,
парфуми, косметика
Електротехніка
Технологічне обладнання
Інструментарій
Побутова техніка, меблі
Транспортні засоби і
запчастини до них
Обчислювальна техніка та
оргтехніка
Ювелірні вироби, коштовне
каміння та метали,
антикваріат
Живі тварини

0,75

0,84

0,6

0,84

0,9

0,99

0,66

1,05

0,9

0,99

0,72

1,14

0,45

0,54

0,48

0,6

0,6

0,69

0,63

0,75

0,69

0,78

0,69

0,81

0,72

0,81

0,6

0,81

0,84

0,9

0,69

0,99

0,96

1,05

0,75

1,14

0,66

0,72

0,54

0,72

0,78

0,84

0,6

0,9

0,84

0,9

0,63

0,96

0,81

0,9

0,54

0,9

0,99

1,05

0,69

1,05

1,02

1,05

0,66

1,2

1,14

1,26

0,9

1,2

1,29

1,35

1,05

1,44

1,5

1,35

1,05

1,56

1,56

1,65

1,2

1,68

1,59

1,74

1,35

1,77

1,56

1,44

1,23

1,65

0,66
0,54
1,05

0,6
0,6
1,2

0,51
0,6
0,81

0,72
0,69
1,08

0,81
0,84
1,11

1,02
0,78
1,26

0,72
0,66
0,84

1,14
0,96
1,35

0,75
0,9
1,02

0,87
0,84
1,11

0,63
0,66
0,75

0,96
1,08
1,26

0,72
0,63
0,6
0,54
0,72

0,84
0,54
0,69
0,6
0,84

0,6
0,51
0,54
0,45
0,54

0,78
0,66
0,72
0,66
0,99

0,99
0,75
0,75
0,78
0,84

1,05
0,69
0,78
0,81
0,99

0,72
0,6
0,66
0,66
0,6

1,08
0,84
0,84
0,99
1,05

0,93
0,9
0,81
0,96
0,9

1,08
0,84
0,9
1,05
1,05

0,75
0,66
0,66
0,75
0,6

1,2
1,05
0,99
1,2
1,14

0,6

0,69

0,51

0,72

0,84

0,75

0,63

0,9

0,75

0,9

0,66

0,99

0,84

1,05

0,6

1,02

0,96

1,14

0,69

1,26

0,9

1,05

0,75

1,05

1,5
0,9

1,65
0,81

1,35
0,72

1,8
0,96

1,59
1,05

1,2
0,9

1,2
0,81

1,65
1,2

1,5
1,14

1,5
0,99

1,35
0,96

1,8
1,35

Примітка: По інших видах вантажу, не наведених в Таблиці 1, базовий страховий тариф визначається виходячи із страхового тарифу, вказаного в
Таблиці 1, який за своїми ознаками співвідноситься з видом вантажу, що передбачений договором страхування.
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4. Коригуючі коефіцієнти
4.1. Коригуючий коефіцієнт, що враховує групи страхових ризиків, Кум

Таблиця 2

Групи
страхових
ризиків /
значення
коефіцієнта

Група А
„З відповідальністю за всі
ризики”

Група В
„З відповідальністю за окремі
ризики”

Група С
„Без відповідалності за
ушкодження”

Група D
„Військові
ризики”

Група E
„Ризики
терористичних
актів”

Кум

1,0

0,85

0,75

1,25

1,3

4.2. При визначенні розрахункового страхового платежу в залежності від конкретних умов
транспортування та інших необумовлених вище факторів за погодженням з профільним
андеррайтером ЦО Компанії можуть застосовуватись інші коригуючі коефіцієнти (Kі), від 0,1 до
5,0.
Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.
4.3. Норматив витрат на ведення справи становить 40% від розміру страхового тарифу.

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

_______________________
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Правління
Приватного акціонерного товариства
"Страхова компанія "Еталон"
"07" лютого 2013 року
№ Р-03/13-03/2

____________ Ю.В. Нечипоренко

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ №1
до Правил добровільного страхування
вантажів та багажу (вантажобагажу) №011,
затверджених Головою Правління
ЗАТ "Страхова компанія "Еталон"
19 лютого 2007 р.

Київ – 2013

Страхова компанія "Еталон"

1.

Доповнити Правила пунктом 1.5 такого змісту:
"1.5.
Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 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 (загибеллю) або втратою
застрахованого вантажу та багажу (вантажобагажу) чи його частини під час перевезення
будь-якими видами транспорту та, якщо це передбачено договором страхування, під час
його проміжного складського зберігання."

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,
пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням вантажем та багажем
(вантажобагажем), який перевозиться будь-якими видами транспорту."

4.

Пункт 12.3.3. Правил викласти в новій редакції:
"12.3.3. при укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні
договори страхування щодо цього предмета договору."

5.

Пункт 16.1.3. Правил викласти в новій редакції:
"16.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку."

6.

Пункт 20 Правил викласти в новій редакції:
"20.

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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