
Зареєстровано Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг України № 1550476  від 01.06.2005 р 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Правління 

ЗАТ “Страхова компанія “Еталон” 
 

_____________   О.О.Андріяка 
“ 19 ” квітня 2005 р. 

 
 
 
 
 

 
 
 

П Р А В И Л А 
 

добровільного страхування  
відповідальності автоперевізників та 

експедиторів  
 

 
№ 027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Київ – 2005 р. 



ЗАТ “Страхова компанія  "Еталон” 

Правила № 027 2

 
 
 
 ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ .............................................................................................................................. 3 

1. 
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ................................................................................................................................................................................... 5 

2. 
 
ОБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ ................................................................................................................................................................................... 5 

3. 
 
СТРАХОВI РИЗИКИ І СТРАХОВІ ВИПАДКИ ............................................................................................................ 5 

4. 
 
ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ 
СТРАХУВАННЯ ........................................................................................................................................................................................................................ 7 

5. 
 
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ. 
ФРАНШИЗА........................................................................................................................................................................................................................................ 9 

6. 
 
ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ, СТРОК ДІЇ , 
УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ .............................................................. 11

7. 
 
ПЕРІОД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА ........................................................................................................ 13

8. 
 
ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ......................................................................................................... 13

9. 
 
ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ................................................................................................................ 13

10.
 
ЗМІНА СТУПЕНЯ PИЗИКУ .............................................................................................................................................................................. 13

11.
 
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН .................................................................................................................................................................. 13

12.
 
ДIЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННI СТРАХОВОГО ВИПАДКУ .................. 15

13.
 
ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМIР ЗБИТКIВ ................................................................................................ 16

14.
 
ПОРЯДОК I УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ........................... 18

15.
 
ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ........... 20

16.
 
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРIВ ...................................................................................................................................................... 20

17.
 
ОСОБЛИВI УМОВИ ......................................................................................................................................................................................................... 20

 
 
ДОДАТОК  ДО ПРАВИЛ .......................................................................................................................................................................................... 21

 



ЗАТ “Страхова компанія  "Еталон” 

Правила № 027 3

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
В цьому розділі наведені терміни, що використовуються в цих Правилах, і значення, в 

якому їх слід розуміти в контексті цих Правил. 
Страховик – Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Еталон”, від імені 

якого укладається договір (договори) добровільного страхування майна суб’єктів 
господарювання. 

Страхувальники - дієздатні громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності або  
юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, що здійснюють перевезення та 
експедирування вантажів автомобільним транспортом по території України та іноземних 
держав на підставі отриманих офіційних дозволів на здійснення таких перевезень / 
експедирування  або на іншій законній підставі, які є власниками (користувачами, 
орендарями, експлуатантами) транспортних засобів та які уклали з Страховиком договір 
страхування. 

Договір страхування – письмова угода між Страховиком і Страхувальником, згідно з 
якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку виплатити 
страхове відшкодування, а Страхувальник зобов’язується сплатити у визначені строки  
страховий платіж та виконувати інші умови договору. 

Конвенція КДПВ 1956 року (CMR) - Конвенція про договір міжнародного 
перевезення вантажів, яка була підписана в Женеві 19 травня 1956 року (із змінами й 
доповненнями, внесеними Протоколом від 5 липня 1978 року), регулює правила дорожніх 
перевезень вантажів транспортними засобами за винагороду, коли місце прийняття 
вантажу до перевезення і місце здачі цього вантажу одержувачу, зазначені в договорі 
перевезення, знаходяться в різних країнах, із яких хоча б одна є учасницею Конвенції 
незалежно від місця проживання й національності сторін договору. 

Конвенція МДП 1975 року (TIR) - Митна Конвенція про міжнародне перевезення 
вантажів із застосуванням Книжки МДП, яка підписана в Женеві 14 листопада 1975 року на 
підсумковій конференції під егідою Європейської економічної комісії Організації 
Об'єднаних Націй (ЄЕК/ООН), регулює питання перевезень вантажів, які здійснюються без 
їх проміжкового перевантаження, в дорожніх транспортних засобах, составах 
транспортних засобів або контейнерах, з перетинанням одного чи декількох кордонів від 
митниці місця відправлення однієї Сторони за договором до митниці місця призначення 
іншої Сторони або тієї ж самої Сторони за умови, що певна частина операцій МДП між її 
початком та закінченням проводиться автомобільним транспортом.  

Книжка МДП (Car-net TIR) - визнаний всіма країнами-учасниками Конвенції МДП 
(TIR) документ, за допомогою якого здійснюється  контроль за доставкою вантажу, що 
перевозиться у вантажних автомобілях та у контейнерах під митними печатками та 
пломбами митниці країни відправлення до митниці країни призначення. Розмір гарантій за 
кожну книжку МДП визначається національними митними органами й погоджується з 
національним Гарантійним об'єднанням (асоціацією). 

Коносамент FIATА - документ, затверджений Міжнародною федерацією 
транспортно-експедиційних асоціацій (FIATA), який посвідчує прийняття вантажу до 
перевезення та видається вантажовідправнику. Коносамент виконує функцію 
товаророзпорядчого документа з повною відповідальністю. 

Ліміт відповідальності Страховика - гранична сума, в межах якої здійснюється 
виплата страхового відшкодування, яка за згодою Сторін може встановлюватись по договору 
страхування в цілому,  окремому страховому ризику (випадку) та/або одній вимозі. 

Міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) - документ, який 
підтверджує договір перевезення вантажу у міжнародному сполученні відповідно до умов 
Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів (КДПВ), складається у трьох 
примірниках і підписується відправником та перевізником. Міжнародна товарно-
транспортна накладна (CMR) повинна містити такі відомості, як місце та дата її складання, 
ім'я та адреса відправника, ім'я та адреса транспортного агента, місце та дата прийняття 
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вантажу до перевезення і місце його доставки, ім'я та адреса одержувача, прийняте 
визначення характеру вантажу та тип його упакування і т.ін. 

Несвоєчасна доставка вантажу - порушення строків доставки вантажу, 
встановлених відповідно до умов Конвенції КДПВ, Статуту автомобільного транспорту 
України або іншими нормативними актами та правилами. 

Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов договору  
страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 

Страхове відшкодування – грошова сума, в межах встановленої договором 
страхування страхової суми, яку Страховик відповідно до умов договору страхування 
повинен виплатити у разі настання страхового випадку. 

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

Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, яка відбулась та з 
настанням якої виникає обов’язок Страховика виплатити страхове відшкодування третій 
особі. 

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

Страховий тариф – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за 
визначений період страхування.  

Франшиза - передбачена договором страхування частина збитків, що в разі настання 
страхового випадку не відшкодовується Страховиком. 

Треті особи – держава, юридичні особи або громадяни, які не є Страхувальником та 
його працівниками (робітниками, службовцями за трудовими договорами або за договорами 
цивільно-правового характеру), майну, життю та/або здоров’ю яких Страхувальником може 
бути заподіяно пряму шкоду, цивільно-правову відповідальність за яку несе Страхувальник. 

Транспортно-експедиторська діяльність - підприємницька діяльність із надання 
транспортно-експедиторських послуг з метою організації та забезпечення перевезень 
експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів. 

Перевізник - юридична або фізична особа, яка взяла на себе зобов'язання і 
відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до місця призначення 
довіреного їй вантажу, перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або 
іншій особі, зазначеній у документі, що регулює відносини між експедитором та 
перевізником.  

Експедитор (транспортний експедитор) - суб'єкт господарювання, який за 
дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-
експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування.  
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Правила добровільного страхування відповідальності автоперевізників та 
експедиторів, надалі - Правила, розроблені відповідно до Законів України “Про 
страхування”, „Про транспорт”, „Про транспортно-експедиторську діяльність”, „Про 
зовнішньоекономічну діяльність”, „Про транзит вантажів” та інших нормативних документів 
чинного законодавства України. 

1.2. Страховик відповідно до чинного законодавства України та на умовах цих Правил 
укладає договори добровільного страхування відповідальності автоперевізників та 
експедиторів, 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. 

 
2. ОБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ  

2.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать 
законодавству України, пов'язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди 
життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб під час виконання Страхувальником своїх 
зобов’язань, пов’язаних з перевезеннями та експедируванням вантажів.  

2.2. Крім того, за договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, додатково 
можуть бути застраховані майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з понесенням 
Страхувальником додаткових витрат, пов’язаних з необхідністю розслідування обставин 
страхового випадку і захистом інтересів Страхувальника в органах державної влади, судових 
органах чи необхідністю проведення робіт щодо рятування вантажу.  

2.3. Страхування ризику відповідальності Страхувальника, що виступає експедитором, 
поширюється виключно на перевезення, що здійснюють перевізники-контрагенти 
Страхувальника, зазначені Страхувальником в додатку до заяви на страхування, 
акцептованої Страховиком/зазначено в договорі страхування. 

2.4. Страхування ризику відповідальності Страхувальника, що виступає експедитором, 
поширюється виключно на перевезення, що здійснюють перевізники-контрагенти 
Страхувальника, що мають ліцензію на здійснення діяльності перевізника, тільки в період її 
дії, якщо інше не передбачено договором страхування. 

2.5. Страхування ризику відповідальності Страхувальника, що виступає експедитором, 
поширюється виключно на експедирування, що здійснюється на умовах договорів, форма 
яких акцептована Страховиком та які є додатками до Заяви на страхування або до договору 
страхування. 

2.6. Страхування ризику відповідальності Страхувальника, що виступає перевізником, 
поширюється виключно на перевезення, що здійснюються транспортними засобами, що 
належать Страхувальнику, орендовані ним або використовуються на іншій законній підставі, 
перелік яких зазначено в додатку до заяви на страхування або до договору. 

 
3. СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВІ ВИПАДКИ  

3.1. Страховий ризик – це зазначена в договорі страхування подія або група подій, на 
випадок якої (яких) проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості 
настання, наслідком якої є заподіяння шкоди, життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб, 
цивільно-правову відповідальність за заподіяння якої несе Страхувальник.  

3.2. Страховим випадком є подія, що відбулася та з настанням якої виникає обов'язок 
Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або третій особі, 
зокрема настання цивільно-правової відповідальності Страхувальника за ненавмисне 
заподіяння протягом строку дії договору страхування шкоди третім особам внаслідок 
виконання транспортно-експедиторської діяльності та внаслідок настання подій, 
передбачених договором страхування.  

3.3. Відповідно до цих Правил може бути застрахована:  
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3.3.1. Відповідальність згідно з міжнародним або національним транспортним 
законодавством за знищення, викрадення, пошкодження (з будь-якої причини, крім 
зазначеної в Розділі 4 цих Правил) вантажу, прийнятого до перевезення або експедирування 
за умовами договору про перевезення (експедирування). 

Факт настання відповідальності встановлюється згідно з рішенням суду або за 
погодженням зі Страховиком у відповідності з: 

- Положеннями міжнародних транспортних конвенцій, що застосовуються в 
обов'язковому порядку або внаслідок умов договору (для міжнародних автомобільних 
перевезень - міжнародною Конвенцією КДПВ/CMR 1956 року); 

-  Положеннями державного транспортного законодавства відповідної країни; 
- Стандартними умовами надання послуг, схвалених Асоціаціями експедиторів та 

дорожніх перевізників країни Страхувальника; 
- Положеннями інших договорів або угод, схвалених Страховиком та вказаних у 

договорі страхування. 
Страхуванням по даному пункту покривається відповідальність за повну або часткову 

втрату вантажу або його пошкодження, що сталося в період з моменту прийняття вантажу до 
перевезення до моменту його здачі. 

Додатково може бути застрахована відповідальність Страхувальника по відшкодуванню 
третім  особам упущеної вигоди та/або моральної шкоди, що виникли внаслідок такої втрати 
чи пошкодження вантажу. 

Страхуванням по даному пункту не покривається відповідальність, що виникає внаслідок 
форс-мажорних обставин (дій обставин непереборної сили). 

3.3.2. Відповідальність за витрати, понесені клієнтом Страхувальника внаслідок 
невиконання останнім частково або повністю його договірних зобов'язань, включаючи: 

3.3.2.1. Відповідальність за несвоєчасну доставку вантажу. Умовою виникнення 
відповідальності автоперевізника / експедитора за несвоєчасну доставку вантажу є вимога 
відшкодувати витрати, пов’язані з порушенням строків доставки, встановлених конвенцією 
КДПВ/ CMR, Статутом автомобільного транспорту України або іншими виданими у 
встановленому порядку законодавчими, підзаконними актами або правилами. 

3.3.2.2. Відповідальність за видачу вантажу з порушенням вказівок про затримку видачі 
та/або інших письмових інструкцій відправника. 

            3.3.2.3. Відповідальність за неправильне засилання вантажу з вини службовців 
Страхувальника (осіб, що знаходяться з ним в трудових відносинах і мають на здійснення 
таких дій повноваження) – за додаткові витрати на пересилання вантажу за правильною 
адресою, понесені Страхувальником внаслідок неправильного засилання вантажу. По даному 
пункту страхуванням не покривається відповідальність Страхувальника, що настає внаслідок 
видачі вантажу з вини Страхувальника або його службовців не уповноваженій особі, якщо 
інше не передбачено договором страхування. 

3.3.2.4. Відповідальність по відшкодуванню митних зборів та мита, а також інші витрати, 
пов’язані з перевезенням вантажу, якщо це передбачено договором страхування. 

При страхуванні за цим пунктом страхуванням не покривається відповідальність  за 
порушення, пов’язані з операціями, що підпадають під дію Митної конвенції про міжнародне 
перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП 1975 року). 

3.3.2.5. Відповідальність Страхувальника, що виникла через помилку Страхувальника 
(осіб, що знаходяться з ним в трудових відносинах і мають на здійснення таких дій 
повноваження) при заповненні транспортної накладної, інших супровідних документів, за 
виключенням книжки МДП; 

3.3.3. Відповідальність за заподіяння шкоди життю, здоров’ю, майну третіх осіб 
вантажем/контейнером внаслідок будь-яких подій, що не підпадають під виключення зі 
страхових випадків, а саме внаслідок: 

3.3.3.1. загибелі або пошкодження майна третіх осіб; 
3.3.3.2 смерті або заподіяння шкоди здоров’ю третіх осіб. 
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Страхуванням по даному пункту не покривається відповідальність Страхувальника перед 
своїми службовцями у випадках  заподіяння їм шкоди вантажем та відповідальність перед 
третіми особами, що виникла внаслідок форс-мажорних обставин (дії обставин непереборної 
сили). 

3.3.4. Відповідальність перед митними органами, що виникає внаслідок порушення 
митного законодавства: 

3.3.4.1. В зв’язку з штрафними санкціями за порушення митного законодавства (в т. ч. за 
втрату вантажу чи недоставку його на митницю місця призначення внаслідок  будь-яких 
подій, що не підпадають під виключення зі страхових випадків) щодо ввізного і вивізного 
мита та зборів, а також стосовно відсотків за прострочення у виплатах, які можуть 
накладатися згідно митного законодавства і правил відповідних країн, у разі порушення 
процедури перевезення вантажу із застосуванням книжки МДП, встановленої Конвенцією 
МДП 1975 року. 

3.3.5. Додаткове страхування витрат Страхувальника. 
3.3.5.1. Договором страхування може бути передбачено відшкодування витрат 

Страхувальника на розслідування обставин страхового випадку або події, що може бути 
визнана страховою, а також витрати на захист інтересів Страхувальника у судових та 
арбітражних органах по подіям, відповідальність за які покладається на Страхувальника. 

3.3.5.2. Договором страхування може бути передбачено відшкодування витрат 
Страхувальника на розумно проведені витрати на запобігання або зменшення розміру шкоди, 
відповідальність за яку покладається на Страхувальника (у тому числі заходи щодо 
зберігання вантажу після аварії транспортного засобу, перевантаження, сортування вантажу, 
перепакування, реалізації пошкодженого вантажу тощо), якщо інше не передбачено 
договором страхування. 

3.4. Конкретний перелік страхових ризиків (випадків) за кожним окремим договором 
страхування визначається Страхувальником та Страховиком та зазначається в договорі 
страхування.  

 
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ 
4.1. Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил не покривається 

відповідальність Страхувальника, що виникла внаслідок: 
4.1.1. Різного роду військових дій або військових заходів та їх наслідків; громадянської 

війни, народних заворушень та страйків; актів саботажу; конфіскації, реквізиції, арешту або 
знищення вантажів на вимогу військової або цивільної влади, дій представників державних 
органів влади (крім випадків, передбачених п.3.3.4. цих Правил). 

4.1.2. Прямого або непрямого впливу іонізуючої радіації або радіоактивного забруднення, 
пов'язаних з будь-яким застосуванням ядерної енергії, використанням, перевезенням та 
зберіганням матеріалів, що розщеплюються або радіоактивних матеріалів. 

4.1.3. Навмисних дій (бездіяльності) або грубої необережності Страхувальника або осіб, 
що знаходяться з ним в трудових відносинах і мають повноваження на здійснення таких дій, 
стосовно порушення правил перевезення, зберігання, декларування вантажів або будь-яких 
дій (бездіяльності) Страхувальника або осіб, що знаходяться з ним в трудових відносинах і 
мають повноваження на здійснення таких дій , здійснених в стані алкогольного або 
наркотичного сп’яніння.  

В межах цих Правил страхування під умисними діями слід розуміти дії (бездіяльність), 
коли особа, яка їх вчиняла, усвідомлювала протиправний характер своїх дій чи бездіяльності, 
передбачала їх шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків. 

В межах цих Правил страхування під грубою необережністю слід розуміти необережність, 
коли особа, яка її допускала, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії 
чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала 
можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити. 

4.1.4. Експлуатації технічно несправних транспортних засобів або засобів, що не пройшли 
технічну перевірку згідно з вимогами транспортного законодавства, у тому числі 
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рефрижераторного устаткування при перевезенні вантажів, що вимагають спеціального 
температурного режиму перевезення. 

Страхування відповідальності автоперевізника / експедитора від загибелі та/або 
пошкодження вантажів, що перевозяться в автомобілях-рефрижераторах, рефрижераторних 
вагонах та контейнерах-рефрижераторах не розповсюджується на випадки, причиною 
виникнення яких було: 

- використання рефрижераторного устаткування, технічний стан якого заздалегідь не 
відповідає вимогам безпечного перевезення та збереження вантажів. Якщо рефрижераторне 
устаткування не обладнано температурним датчиком-самописцем, то ризик відповідальності 
за загибель чи пошкодження вантажу, що перевозиться таким устаткуванням, в результаті 
впливу температури може бути застраховано за умови погодження зі Страховиком та  
доплати додаткового страхового платежу; 

- невиконання Страхувальником вимог про заповнення Листа контрольних перевірок 
температури вантажу. Якщо перевезення здійснюється без листа контрольних перевірок 
температури вантажу, то ризик відповідальності за загибель чи пошкодження вантажу в 
результаті впливу температури може бути застрахований за погодженням зі Страховиком та  
за умови доплати додаткового страхового платежу;  

- навмисні дії або груба недбалість Страхувальника або його службовців стосовно вимог 
дотримування температурного режиму перевезення вантажів. 

4.1.5. Невідповідного пакування або закупорки вантажів та відправлення вантажів у 
пошкодженому стані, неналежного стану маркування або знаків ідентифікації. 

4.1.6. Нестачі вантажу при цілісності зовнішньої упаковки та непорушених пломбах 
вантажовідправника. 

4.1.7. Перевезень та експедирування контрабандних вантажів та вантажів незаконної 
торгівлі. 

4.1.8. Перевезень цінних вантажів (якщо інше не передбачено договором страхування): 
а) злитків дорогоцінних металів та виробів з них;  
б) дорогоцінних каменів та дорогих ювелірних виробів;  
в) банкнот та монет;  
г) облігацій, платіжних засобів або цінних паперів іншого роду;  
д) творів мистецтва;  
е) племінних  тварин. 
4.1.9. Прийняття міжнародних актів, положень, інструкцій тощо, що стосуються 

встановлення порядку ввезення, вивезення або транзиту вантажів, що вимагають додаткової 
сертифікації якості, які вступають в дію після прийняття Страхувальником вантажу до 
перевезення. 

4.1.10. Події, що: 
- мала місце до початку дії договору страхування  або після його закінчення; 
- мала місце за межами території дії договору страхування; 
- викликана обставинами, про які Страхувальник знав або повинен був знати, але не вжив 

усіх від нього залежних заходів для запобігання страхового випадку. 
4.1.11. Дорожньо-транспортної пригоди з власним або орендованим транспортним 

засобом Страхувальника та яка покривається страхуванням цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів. 

4.2. Страховим випадком не визнається настання відповідальності Страхувальника за 
загибель або пошкодження вантажу, що сталося внаслідок особливого ризику, пов’язаного з  
використанням відкритих або неукритих транспортних засобів без тенту, якщо таке 
використання було спеціально обумовлено та зазначено  у товарно-транспортній накладній. 

4.3. Якщо інше не обумовлено договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, 
договором не покривається: 

4.3.1. Збитки, що виникли внаслідок: 
- дій або бездіяльності відправника або іншої особи, від якої Страхувальник взяв товар під 

власну відповідальність; 
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- неналежного ставлення до товару під час навантаження, розвантаження, зберігання 
відправником або іншою особою, яка діє від імені відправника; 

- перевезення вантажів, які за своїми природними властивостями схильні до повної або 
часткової загибелі чи пошкодження, зокрема схильних до поломки, корозії, спонтанного 
гниття, усушки, витоку, усадки, нормальній втраті, нападу паразитів і гризунів. 

4.3.2. Будь-які вимоги щодо відшкодування шкоди в зв’язку з перевезенням небезпечних 
вантажів, а також будь-яких інших вантажів, що перевозяться разом з небезпечними, якщо 
перевізника не повідомлено про характер небезпеки цих вантажів або не інформовано про їх 
перевезення.  

4.3.3. Будь-які вимоги щодо відшкодування шкоди в зв’язку з перевезенням  вантажів, 
номенклатура яких не повідомлена Страхувальником в заяві на страхування. 

4.3.4  Будь-які вимоги щодо відшкодування пені, штрафів, неустойок в рамках виконання 
зобов’язань за договорами, якщо інше не передбачено умовами договору страхування. 

4.4. При укладанні договору страхування можуть передбачатись додатково інші особливі  
виключення із страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать чинному 
законодавству та цим Правилам і зазначені у договорі страхування. 

4.5. Окремі виключення із числа перелічених у п.п. 4.1.- 4.3. цих Правил можуть бути 
скасовані за особливих умов, передбачених договором страхування. 

 
5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ.  

СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ. ФРАНШИЗА 
5.1. Розмір страхової суми визначається за взаємною згодою між Страховиком  та 

Страхувальником при укладанні договору страхування з врахуванням індивідуальних 
характеристик об’єкту страхування, розміру можливих майнових вимог, діяльності, що 
страхується (обсягу послуг, що надаються), вимог чинного законодавства та інших чинників. 

На запит Страховика Страхувальник повинен  надати документи, що підтверджують 
розмір дійсної вартості вантажу, який перевозиться. 

5.2. За згодою Сторін у договорі страхування встановлюється страхова сума (ліміт 
відповідальності за договором страхування, яка є максимальною сумою, яку Страховик 
виплачує як відшкодування збитків, що виникли внаслідок всіх страхових випадків). 

5.3. Відповідно до умов цих Правил, якщо інше не передбачено умовами договору 
страхування, у договорі страхування можуть бути встановлені: 

5.3.1. Ліміт відповідальності по одному страховому випадку – максимальна сума, яку 
Страховик виплачує незалежно від кількості осіб, які подають вимоги по одному страховому 
випадку. Декілька збитків, що виникли внаслідок однієї причини розглядаються як один 
страховий випадок. 

Якщо інше не передбачено договором страхування, при встановлення ліміту 
відповідальності по одному страховому випадку розрахунок виплат за  декілька збитків, що 
виникли внаслідок одного страхового випадку та перевищують в сумі встановлений ліміт 
відповідальності, проводиться пропорційно в межах ліміту відповідальності по одному 
страховому випадку. 

5.3.2. Ліміт відповідальності по одній вимозі - максимальна сума, яку Страховик виплачує 
по кожній вимозі, що пов’язана із  відшкодуванням шкоди, заподіяної  життю та здоров’ю 
або майну третіх осіб. 

5.4. Страховик при укладанні договору страхування встановлює обмеження 
відповідальності по виплаті страхового відшкодування по видам ризиків, зазначених у 
п.п. 3.3.1.-3.3.5. цих Правил, враховуючи обмеження відповідальності, встановлені для 
автоперевізника та експедитора нормами відповідних міжнародних конвенцій, угод, 
внутрішнього законодавства, а також умовами договору страхування: 

5.4.1. Відповідальність за загибель, пошкодження або крадіжку вантажу, прийнятого до 
перевезення або експедирування (п.3.3.1 цих Правил) обмежена: 

5.4.1.1. При перевезенні вантажів на умовах Конвенції КДПВ/CMR 1956 р: 
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 - в межах, передбачених ст. 23 Конвенції (при перевезенні вантажу без зазначення його 
вартості у транспортній накладній); 

 - в межах, передбачених ст. 24 Конвенції (при перевезенні вантажу з оголошеною 
вартістю - із зазначенням у транспортній накладній вартості вантажу). 

5.4.1.2. При міжнародному експедируванні вантажів з використанням наскрізного 
коносамента FIATA - сума, передбачена Стандартними умовами (1992), що регулюють 
мультимодальний транспортний коносамент  FIATA. 

5.4.1.3. При внутрішніх перевезеннях або експедируванні вантажів територією України, 
країн СНД або між цими країнами (якщо КДПВ або умови наскрізного коносамента FIATA 
не застосовуються) межі відповідальності Страховика узгоджуються із Страхувальником та 
вказуються у договорі страхування. 

5.5. Відповідальність Страхувальника по вимогам, що пов'язані з простроченням у 
доставці вантажу,  відшкодуванням митних зборів та мита, а також інших витрат, пов’язаних 
з перевезенням вантажу, відповідальність перед третіми особами у випадку заподіяння 
шкоди вантажем, що перевозиться, може обмежуватись сумами (лімітами відповідальності), 
узгодженими між Страховиком та Страхувальником. 

5.6. Витрати на розслідування обставин події та захист інтересів Страхувальника у 
судових або арбітражних органах та витрати по запобіганню або зменшенню розміру шкоди 
відшкодовуються у розмірі, в яких вони фактично понесені. Якщо інше не передбачено 
договором страхування, витрати, що перевищують еквівалент 1 000 доларів США за курсом 
НБУ на момент здійснення таких витрат, мають бути погоджені із Страховиком. 

5.7. Згідно з цими Правилами та практикою страхування у договорі страхування можуть 
передбачатись спеціальні обмеження відповідальності при перевезеннях певних категорій 
вантажів та загальні обмеження відповідальності Страховика по всіх вимогах та страхових 
випадках за весь період страхування. 

5.8. Згідно з договором страхування в якості плати за страхування Страхувальник 
зобов’язаний внести Страховику страховий платіж. 

5.9. Страховий платіж визначається відповідно до страхового тарифу, розмір якого 
встановлюється у договорі страхування залежно від виду діяльності (обсягу послуг), в 
зв’язку з якою страхується відповідальність, кваліфікації фахівців, території страхового 
покриття, ступеню ризику, ліміту відповідальності та інших чинників, залежно від 
конкретних умов страхування. 

Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою 
Сторін. Базові страхові тарифи наведені в Додатку №1 до цих Правил. 

5.10. Страховий платіж вноситься готівкою в касу Страховика або безготівковим 
перерахуванням на поточний рахунок Страховика в розмірі та терміни, встановлені 
договором страхування.   

5.11. Зазначений в договорі страхування страховий платіж за узгодженням Сторін може 
сплачуватися одноразово або частинами. Конкретні умови та строки  сплати страхового 
платежу встановлюються договором страхування. Договір страхування набирає чинності за 
умови сплати Страхувальником страхового платежу або першої його частини в строки, 
зазначені в договорі страхування, якщо інше не передбачено договором страхування. 

5.12. 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. 

Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до 
укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється 
відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання. 

5.13. Якщо інше не передбачено договором страхування, у разі сплати страхового платежу 
в строки, зазначені в договорі страхування, але не в повному обсязі, Страховик несе 
зобов’язання за договором страхування пропорційно відношенню суми сплаченої частини 
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страхового платежу до нарахованого (передбаченого) договором страхування, та відповідно 
зменшується  розмір страхової суми (ліміту відповідальності). 

5.14. Договором страхування може бути передбачена безумовна франшиза, тобто частина 
збитків, що не відшкодовується Страховиком. Її розмір залежить від умов страхування, 
використання та експлуатації транспортних засобів. 

5.15. Страховик несе відповідальність по договору страхування в розмірі обумовленої в 
ньому страхової суми (ліміту відповідальності). 

 
6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ, 

СТРОК ДІЇ , УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
6.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову 

заяву за формою, яка встановлена Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір 
укласти договір страхування. Заява повинна містити усі необхідні, на думку Страховика, 
відомості щодо страхування, і підписана Страхувальником (його уповноваженим 
представником). 

6.2. При укладанні договору страхування Страхувальник зобов'язаний повідомити 
Страховика про усі відомі йому обставини, що мають суттєве значення для визначення 
ступеня ризику відносно прийнятого на страхування об'єкта.  

Страхувальник зобов'язаний також дати письмові відповіді на всі поставлені йому 
питання з метою визначення ступеня ризику відносно об'єкта, що страхується. 

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. Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих ним даних. 
Підписана Страхувальником заява має юридичну силу незалежно від того, чиєю рукою або 
якими технічними засобами вона заповнена та у разі укладання договору страхування є 
невід’ємною його частиною. 

6.4. На підставі даних, отриманих від Страхувальника, Страховик приймає рішення про 
укладання договору страхування. Договір страхування укладається шляхом його підписання 
сторонами. 

6.5. У випадку втрати оригіналу договору страхування в період його дії Страховик видає 
Страхувальнику дублікат. Після видачі дубліката втрачений договір вважається недійсним і 
виплати страхових відшкодувань за ним не здійснюються. 

6.6. У випадку змін у чинному законодавстві, що стосуються  правовідносин за договором 
страхування, договір, за згодою Сторін, підлягає приведенню його у відповідність з цими 
змінами з моменту набрання ними чинності. 

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 рахунок або внесення в касу Страховика страхового 
платежу (першої його частини), якщо інше не передбачено договором страхування. 

6.8. Строк дії договору страхування  встановлюється за згодою сторін і зазначається в 
договорі страхування. Договір страхування, як правило, укладається на один рік, але за 
домовленістю Сторін його може бути укладено на менший термін, що має знайти 
відображення у заяві і в договорі страхування. При цьому при розрахунку страхового тарифу 
застосовується коефіцієнт короткостроковості. 

6.9. Дія договору страхування закінчується о 24-00 годині дня, визначеного в договорі 
страхування як дата закінчення дії договору страхування.  

6.10. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, при сплаті страхового 
платежу частинами, розмір першої частини має бути не менше, ніж 50%, решта страхового 
платежу має бути сплачена не пізніше, ніж за 3 місяці до закінчення дії договору 
страхування. 

6.11. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а 
також у разі: 
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6.11.1. Закінчення строку дії договору страхування. 
6.11.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі. 
6.11.3. 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 десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, 
якщо інше не передбачено умовами договору. 

6.11.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника - 
громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом 
України "Про страхування". 

6.11.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
6.11.6. Прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним. 
6.11.7. У інших випадках, передбачених чинним законодавством України або договором 

страхування.  
6.12. 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 тридцять днів до дати припинення договору, якщо інше 
ним не передбачено. 

6.13. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою 
Страхувальника Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що 
залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення 
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат страхового 
відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.  

Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору 
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачений ним страховий платіж 
повністю. 

6.14. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страховика 
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. 

Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору 
страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що 
залишився до закінчення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення 
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу та виплат страхового відшкодування, 
що були здійснені за цим договором страхування. 

6.15. Дію договору страхування може бути достроково припинено відповідно до умов, 
передбачених п. 109.3. цих Правил. 

6.16. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в 
безготівковій формі за умови дострокового припинення дії договору страхування. 

6.17. Недійсність договору страхування. 
Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках 

передбачених Цивільним кодексом України. 
Крім того, відповідно до Закону України "Про страхування" договір страхування 

визнається недійсним також у разі, коли його укладено після настання страхового випадку. 
Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно діючого 

законодавства України. 
6.18. Умови, що містяться в цих Правилах, але які не включено до тексту договору 

страхування, обов'язкові для Страхувальника, якщо в договорі прямо вказується, що договір 
страхування укладено відповідно до цих Правил.  

6.19. У договорі страхування за погодженням Сторін може бути передбачено, що окремі 
положення цих Правил не включаються в договір і не діють в конкретних умовах 
страхування. 
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7. ПЕРІОД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА 
7.1. Страховик несе зобов’язання щодо відповідальності Страхувальника за події, 

передбачені Договором страхування, що стались з моменту прийняття Страхувальником 
вантажу до перевезення або експедирування та до моменту видачі вантажу уповноваженому 
одержувачу, якщо інше не передбачено договором страхування. 

 
8. ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

8.1. Договір страхування діє на території, у напрямку або в межах маршруту 
перевезення/експедирування, що вказані у договорі страхування. Дія договору страхування 
може розповсюджуватись за межі території України у випадках, передбачених договором. 

8.2. Якщо територія, напрямок або маршрут перевезення/експедирування  змінюються без 
попереднього узгодження зі Страховиком, дію договору страхування може бути припинено 
Страховиком в тій частині перевезення або експедирування, які проходять за межами 
території дії договору страхування. 

 
9. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

9.1. Зміни умов договору страхування  в період його дії (збільшення страхової суми, зміни 
території дії та інші зміни ступеню ризику) вносяться шляхом укладання додаткової угоди до 
договору страхування або переукладання (переоформлення) договору страхування. 

9.2. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору страхування. 
 

10. ЗМІНА СТУПЕНЯ РИЗИКУ 
10.1. Зміною ступеню страхового ризику вважається: 
10.1.1. Будь-яка зміна даних та/або обставин, які надані Страхувальником в заяві на 

страхування. 
10.1.2. Факт настання страхового випадку також вважається подією, що змінює ступінь 

страхового ризику. 
10.2. Страхувальник  зобов'язаний негайно, але не пізніше ніж у триденний строк, 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. 

10.3. У разі підвищення ступеня ризику та внесення змін до договору страхування 
Страховик має право на отримання додаткового страхового платежу. Якщо у разі зміни 
ступеню страхового ризику Страхувальник не сплатив або неповністю сплатив додатковий 
страховий платіж протягом 10 календарних днів (якщо інше не передбачено умовами 
договору страхування) з дати отримання вимоги Страховика про оплату додаткового 
платежу, договір страхування достроково припиняє свою дію на підставі невиконання 
Страхувальником умов договору страхування. При цьому Страховик повертає 
Страхувальнику 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.  

10.4. 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. 

 
11. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

11.1. Сторони зобов’язані дотримуватись умов договору страхування  та цих Правил. 
11.2. Страхувальник має право: 
11.2.1. На виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку на умовах 
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цих Правил та договору страхування. 
11.2.2. Ініціювати внесення змін та доповнень до договору страхування. 
11.2.3. На дострокове припинення дії договору страхування на умовах, передбачених 

цими Правилами та договором страхування. 
11.2.4. У випадку втрати договору страхування у період його дії звернутися до Страховика 

з письмовою заявою на видачу його дубліката. Після видачі дубліката втрачений договір є 
недійсним і ніякі виплати по ньому не здійснюються.  

11.2.5. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування у судовому 
порядку. 

11.3. Страхувальник зобов'язаний: 
11.3.1. При укладанні договору страхування надати Страховику всю необхідну достовірну 

інформацію, яка має суттєве значення для оцінки страхового ризику та укладання договору, і 
надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику. 

11.3.2. Повідомляти Страховика про всі договори страхування, що укладені раніше або 
укладаються щодо цього об'єкта страхування. 

11.3.3. Вчасно сплачувати страхові платежі в розмірі і порядку, що обумовлені договором 
страхування. 

11.3.5. Вживати усіх можливих заходів щодо запобігання або зменшення збитків, 
заподіяних внаслідок настання страхового випадку. 

11.3.6. Негайно, впродовж 2 (двох) робочих днів з моменту, коли Страхувальник дізнався 
або повинен був дізнатись (якщо цьому не перешкоджали об’єктивні причини) про настання 
події, що може бути визнана страховим випадком, в письмовій формі інформувати 
Страховика про настання такої події, якщо інше не обумовлено в договорі страхування, і 
діяти відповідно до Розділу 11 цих Правил.  

11.3.7. Використовувати транспортні засоби за прямим призначенням, забезпечувати їх 
охорону, зберігання, експлуатацію та обслуговування згідно з діючими нормативними 
документами та в усіх контрольованих ним випадках забезпечити належне виконання 
транспортно-експедиторської діяльності. 

11.3.8. Дотримуватись конфіденційності у взаємовідносинах зі Страховиком, не допускати 
передачі інформації, що є комерційною таємницею, стороннім особам.  

11.3.9. Дотримуватись правил та норм техніки безпеки, пожежної та вибухобезпеки, умов 
утримання та експлуатації транспортного засобу, забезпечувати його надійне зберігання.  

11.3.15. Не допускати дій або бездіяльності щодо факторів, настання яких має вплив на 
ступінь страхового ризику, а у разі їх виникнення вживати всіх заходів для усунення 
обставин, що підвищують ступінь  ризику. 

11.4. Страховик має право: 
11.4.1. Перевіряти достовірність наданих йому Страхувальником відомостей, вимагати 

додаткові документи, що мають значення для визначення ступеня ризику, а також перевіряти 
бухгалтерську документацію Страхувальника в частині, що стосується цього договору 
страхування у будь-який момент терміну його дії, або залучити аудитора. 

11.4.2. У випадку підвищення ступеня застрахованого ризику запропонувати 
Страхувальнику внести зміни в договір страхування, включаючи сплату додаткового 
страхового платежу або припинити дію договору страхування після відмови Страхувальника 
на умовах, передбачених Розділом 9  цих Правил. 

11.4.3. Вимагати від Страхувальника інформацію, включаючи відомості, що складають 
його комерційну таємницю, необхідну для встановлення факту  страхового випадку або 
розміру страхового відшкодування. 

11.4.4. Самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку; надсилати 
запити у компетентні органи для надання ними відповідних документів та інформації, що 
підтверджують факт і причину настання страхового випадку. 

11.4.5. Запитувати у Страхувальника будь-яку інформацію, документи, які відносяться до 
страхового випадку, за власним розсудом призначати або наймати від імені Страхувальника 
сюрвейєрів, експертів, адвокатів та інших осіб для ведення справ або урегулювання збитків;  
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виступати від імені Страхувальника у судових або господарських спорах; давати 
рекомендації, направлені на зменшення збитку, проводити спільні розслідування, експертні 
перевірки. Для цього Страхувальник на вимогу Страховика повинен надати відповідну 
довіреність. 

Але будь-які дії Страховика, перелічені в цьому пункті, не означають визнання ним своєї 
відповідальності по конкретному страховому випадку. 

11.4.6. 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. 

11.4.7. При виплаті страхового відшкодування утримати зі Страхувальника неоплачену 
частину страхового платежу, якщо це передбачено умовами договору страхування.  

11.4.8. Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цими 
Правилами. 

11.4.9. Відстрочити виплату страхового відшкодування, якщо порушено кримінальну або 
адміністративну справу, що пов’язана з подією, що може бути визнана страховим випадком, 
до закінчення провадження по кримінальній (адміністративній) справі. 

11.4.10. Вимагати повернення страхового відшкодування, що вже виплачене 
Страхувальнику при виникненні відповідних обставин, передбачених чинним 
законодавством України або умовами цих Правил. 

11.4.11. Ініціювати внесення змін та доповнень до договору страхування. 
11.4.12. Достроково припинити дію договору страхування з власної ініціативи з 

урахуванням вимог, передбачених цими Правилами. 
11.5. Страховик зобов'язаний:  
11.5.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування. 
11.5.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної 
виплати страхового відшкодування Страхувальнику. 

11.5.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у 
передбачений договором термін. У разі порушення цього терміну сплатити Страхувальнику 
пеню, розмір якої визначається умовами договору страхування. 

11.5.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового 
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору. 

11.5.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий 
ризик, або при збільшенні вартості застрахованого об’єкта переукласти зі Страхувальником 
договір страхування або укласти додаткову угоду. 

11.5.6. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за 
винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 

11.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та 
обов’язки Страхувальника та Страховика. 

 
12. ДIЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

12.1. При настанні страхового випадку Страхувальник зобов'язаний: 
12.1.1. Негайно повідомити про те, що сталося відповідні компетентні органи як цього 

потребують обставини і наслідки події. У протилежному випадку Страховик звільняється від 
обов’язку виплати відшкодування по цьому страховому випадку. 

12.1.2. Негайно, впродовж двох робочих днів (якщо цьому не перешкоджали об’єктивні 
причини), якщо інше не передбачено договором страхування,  повідомити Страховика або 
його представника про подію, яка може бути визнана страховим випадком, способом, який 
зазначено у договорі страхування.  

Несвоєчасне повідомлення Страховика про настання страхового випадку без поважних 
причин надає останньому право відмовити у виплаті страхового відшкодування. 

12.1.3. Вживати усіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення збитків. Якщо 
існує необхідність і можливість, запросити у Страховика інструкції щодо своїх дій в цій 
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ситуації та виконувати їх. 
Страховик звільняється від відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок того, що 

Страхувальник навмисно не вживав розумних та посильних заходів в обставинах, що 
склалися, для зменшення можливих збитків. 

Якщо з вини Страхувальника в результаті неприйняття або несвоєчасного прийняття 
заходів для зменшення можливих збитків сума збитку виросте, Страховик має право 
відповідно зменшити належне Страхувальнику відшкодування. 

12.1.4. Протягом розумних і погоджених зі Страховиком строків, зберігати незмінними всі 
записи, документи, майно, обладнання або предмети, що будь-яким чином пов'язано зі 
страховим випадком, до їх огляду представником Страховика. 

Страхувальник має право змінювати стан місця настання страхового випадку на вимогу 
державних або інших органів, в компетенції яких знаходяться такі події, а також, виходячи із 
міркувань безпеки і зменшення розмірів збитків. 

12.1.5. Вжити всі можливі заходи для з'ясування причин та наслідків страхового випадку. 
12.1.6. Надати Страховику або його представникам можливість проводити розслідування 

обставин і причин страхового випадку та встановлення розміру збитку, брати участь у 
заходах щодо зменшення збитку. 

12.1.6. Забезпечити можливість участі Страховика у встановленні причин та розміру 
заподіяної шкоди, включаючи  можливість участі представника Страховика в комісії по 
встановленню причин страхового випадку. 

12.1.7. Надати Страховику всю доступну йому інформацію та документацію, що дозволяє 
зробити висновок щодо причини, перебігу та наслідків події, що може бути визнана 
страховим випадком або може призвести до настання страхового випадку, про характер та 
розміри заподіяної шкоди. 

12.1.8. У випадку пред’явлення Страхувальнику вимоги щодо відшкодування збитків, 
протягом 3 робочих днів повідомити про це Страховика та надати йому всі документи, що 
відносяться до цієї справи, а саме: копію вимоги, судових документів або будь-яких інших 
документів, отриманих в зв’язку з вимогою. 

12.1.9. Сприяти Страховику в судовому та позасудовому захисті в разі подання позовів 
про відшкодування збитків по страховому випадку та залучити його до участі у судовому 
провадженні як повноважного представника у випадку розгляду в судовому порядку 
обставин, пов’язаних зі страховим випадком. 

12.1.10. При настанні збитків внаслідок прямої або опосередкованої вини інших осіб  
передати Страховику право вимоги до винних осіб згідно з договором страхування та в 
установленому законодавством порядку. 

12.1.11. Не виплачувати відшкодування, не визнавати частково або цілком вимоги, які 
пред'являються йому в зв’язку зі страховим випадком, а також не приймати на себе будь-
яких прямих або непрямих обов'язків з урегулювання таких вимог без письмової згоди на це 
Страховика. 

12.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 
Страхувальника при настанні страхового випадку. 

 
13. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ  
13.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком на підставі заяви та страхового 

акту після отримання всіх необхідних документів по страховому випадку. 
13.2. Підставою для виплати страхового відшкодування є такі документи: 
13.2.1. Документи, отримані від заявників позовів для обгрунтування вимог до 

перевізника/експедитора: 
- копії накладних або інші транспортні документи з відміткою вантажоотримувача або 

його представника про нестачу або пошкодження вантажу; 
- фактури та рахунки; 
- пакувальні відомості; 
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- акти огляду вантажу (аварійні сертифікати), акти експертизи, що складаються 
незалежними спеціалізованими організаціями згідно з законами, практикою країни місця 
події або огляду вантажу для визначення нестачі або оцінки пошкодження із зазначенням у 
грошовому вираженні розміру збитків, заподіяних майну третьої особи; 

- розрахунок збитку, що заявляється  перевізнику/експедитору Стороною, яка вимагає 
відшкодування шкоди; 

- документи, що посвідчують особу третьої особи, право володіння пошкодженим або 
знищеним майном, законність його прав на одержання відшкодування; 

- документи, які підтверджують перехід до Страховика вантажу прав Страхувальника 
(власника вантажу) після виплати відшкодування по страхуванню вантажів в тому випадку, 
коли позов Страхувальнику пред’являється не вповноваженим вантажоотримувачем, а 
страховою компанією, яка страхувала вантаж; 

- у випадку нанесення шкоди життю та/або здоров’ю третьої особи: 
 довідка медичного закладу з приводу амбулаторного чи стаціонарного лікування третьої 
особи із зазначенням періоду лікування, визначенням характеру отриманих третьою особою 
травм і каліцтв, діагнозу та причин, що викликали необхідність лікування, загальні висновки 
лікаря; 
 оригінали деталізованих рахунків щодо оплати вартості наданих медичних послуг та  
квитанції (чеки), що підтверджують їх оплату; 
 рецепти на придбання ліків та документи, що підтверджують їх оплату; 
 свідоцтво про смерть третьої особи; 
 документи, що підтверджують витрати на поховання у випадку смерті постраждалої 
третьої особи; 
 інші документи на запит Страховика, враховуючи особливості конкретного страхового 
випадку. 
- у випадку нанесення шкоди майну третіх осіб: 
 документи, що підтверджують дійсну вартість знищеного та/або пошкодженого майна 

(договір купівлі - продажу, документи оцінки, чеки, фактури, квитанції тощо); 
 документи відповідних організацій, що підтверджують витрати на ремонт або відновлення 
пошкодженого майна, якщо вони були здійснені за згодою Страховика або розрахунок 
вартості робіт, що видаються організаціями, які проводять ремонт пошкодженого майна; 
 інші документи на запит Страховика, враховуючи особливості конкретного страхового 
випадку. 

13.2.2. Комплект документів, отримання та надання яких є, в залежності від виду події, 
обов’язком перевізника/експедитора: 
- протокол Державтоінспекції або дорожньої поліції у випадку дорожньо-транспортної 
пригоди; 
- довідки з компетентних органів, що підтверджують факт звернення в ці органи перевізника 
з приводу крадіжки вантажу або інших подій кримінального характеру під час перевезення 
вантажу або довідка правоохоронних органів щодо порушення кримінальної справи; 
- копії договорів про перевезення (експедирування) та товарно-транспортні накладні, де 
Страхувальник зазначений як перевізник/експедитор в залежності від того, яка 
відповідальність застрахована; 
- письмове пояснення водія про пригоду; 
- виправдувальні документи щодо витрат, понесених Страхувальником з метою запобігання 
або зменшення розміру збитків та захисту своїх інтересів в судових або арбітражних органах; 
- копії листування з заявником претензії; 
- документ, що підтверджує факт сплати претензії Страхувальником; 
- копії документів, що можуть бути використані Страховиком для пред’явлення права 
вимоги. 

13.2.3. Рішення суду щодо визнання Страхувальника винним у настання страхового 
випадку.  
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13.3. Факт настання страхового випадку та розмір завданих збитків може бути 
підтверджений також іншими документами на запит Страховика. 

13.4. Якщо страховий випадок або подія, що може бути визнана страховим випадком, 
сталася за межами України документи, зазначені  у п.13.2.2. цих Правил, мають бути на 
вимогу Страховика належним чином легалізовані в консульських установах України.  

13.5. 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. 

13.6. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку, Страховик приймає 
рішення про необхідність надання Страхувальником документів, визначених п.п. 13.1. -13.3. 
цих Правил. 

 
14. ПОРЯДОК I УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

14.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється згідно з договором страхування на 
підставі заяви про виплату страхового відшкодування і страхового акта, складеного 
Страховиком.  

14.2. Протягом 15-ти робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів і 
відомостей про обставини настання страхового випадку відповідно до Розділу 12 цих Правил 
(якщо інше не передбачено умовами договору страхування), Страховик приймає рішення про 
виплату страхового відшкодування та складає відповідний страховий акт або відмовляє у  
виплаті страхового відшкодування.  

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик у 
п’ятиденний термін з дня прийняття такого рішення повідомляє про це Страхувальника в 
письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови. 

14.3. Виплата страхового відшкодування здійснюється впродовж 15 робочих днів з дня  
прийняття рішення про виплату страхового відшкодування та складання страхового акту 
(якщо інше не передбачено умовами договору страхування). 

14.4. Якщо у Страховика виникли сумніви відносно достовірності наданих 
Страхувальником документів, термін 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 термін 
не може перевищувати 90 днів. 

14.5. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, Страховик відшкодовує 
збитки Страхувальника після фактичної їх оплати самим Страхувальником або його агентом. 
В окремих випадках за рішенням Страховика відшкодування може проводитись потерпілій 
стороні після прийняття рішення суду. 

14.6. Страховик сплачує страхове відшкодування в межах відповідної страхової суми 
(ліміту відповідальності) за договором страхування та з вирахуванням встановленої 
договором франшизи. 

Сума страхових відшкодувань за один або декілька страхових випадків не може бути 
більше за страхову суму (відповідного ліміту відповідальності), що обумовлена договором 
страхування. 

14.7. У випадку загибелі, пошкодження або крадіжки вантажу, прийнятого до перевезення 
або експедирування, розмір страхового відшкодування розраховується відповідно до умов 
Конвенції КДПВ, Стандартних умов, що регулюють мультимодальний транспортний 
коносамент  FIATA або на умовах  договору страхування. 

14.8. У випадку несвоєчасної доставки вантажу, відшкодуванню підлягають збитки, 
завдані третій особі внаслідок порушення строків доставки, які Страхувальник зобов’язаний 
відшкодувати  відповідно до чинного законодавства. В цьому випадку, сума страхового 
відшкодування не може перевищувати плати за перевезення. 

14.9. У випадку видачі вантажу з порушенням вказівок про затримку видачі, 
відшкодуванню підлягають витрати, понесені постраждалою третьою особою з метою 
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передачі вантажу відповідно до його належності, а у випадку безповоротної втрати вантажу - 
вартість втраченого вантажу на момент настання страхового випадку. 

14.10. У випадку неправильного засилання вантажу з вини службовців Страхувальника, 
відшкодуванню підлягають витрати, понесені в зв’язку з перевезенням вантажу до місця, 
куди він був помилково відправлений, та з місця, куди він був помилково відправлений,  за 
вірною адресою з відрахуванням плати отриманої Страхувальником за перевезення, якщо 
інше не передбачено договором страхування. 

14.11. При нанесенні шкоди життю та/або здоров’ю третіх осіб, якщо інше не передбачено 
договором страхування, до суми страхового відшкодування включаються та підлягають 
відшкодуванню: 

14.11.1. Витрати на відшкодування втраченого постраждалою третьою особою внаслідок 
пошкодження здоров'я заробітку (доходу). В цьому разі визначення заробітку (доходу), 
втраченого внаслідок пошкодження здоров'я, здійснюється згідно з чинним законодавством.   

14.11.2. Додаткові витрати, необхідні для відновлення здоров’я потерпілої третьої особи, в 
т.ч. на лікування, придбання ліків, діагностику, протезування, реабілітацію потерпілого у 
відповідному закладі охорони здоров'я, сторонній догляд, придбання спеціальних 
транспортних засобів і т.ін., якщо постраждала третя особа потребує такої допомоги та не 
має права на її безкоштовне отримання. Визначення розміру додаткових витрат проводиться 
Страховиком на підставі документів компетентних органів (медичних закладів, органів 
соціального забезпечення, МСЕК) стосовно фактів та наслідків нанесення шкоди, а також з 
урахуванням документів, що офіційно підтверджують понесені витрати. 

14.11.3. Частина заробітку (доходу), яку в разі смерті потерпілого втратили непрацездатні 
особи, які були на його утриманні або які мали право на одержання від нього такого 
утримання. В цьому разі визначення розміру заробітку (доходу), втраченого внаслідок 
пошкодження здоров'я, здійснюється згідно з чинним законодавством України. 

14.11.4. Витрати на поховання у випадку смерті постраждалої третьої особи, які 
визначаються в розмірі необхідних та доцільних витрат на підставі документів, що 
підтверджують такі витрати та відшкодовуються особі, яка їх понесла. 

14.12. При нанесенні шкоди майну третіх осіб відшкодуванню підлягають реальні збитки, 
завдані знищенням, загибеллю (втратою), пошкодженням майна третіх осіб. 

При цьому розмір збитку визначається: 
14.12.1. При знищенні або втраті майна - в розмірі його дійсної вартості на день настання 

страхового випадку.  
14.12.2. При пошкодженні майна - в розмірі витрат на його відновлення до стану, у якому 

майно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку.  
14.13. У випадку порушення процедури перевезення вантажу із застосуванням книжки 

МДП, встановленої Конвенцією МДП 1975 року, Страховик відшкодовує витрати, пов’язані 
з оплатою штрафних санкцій  за порушення митного законодавства, які можуть накладатися 
відповідно до митного законодавства і правил відповідних країн. 

14.14. Якщо це передбачено договором страхування, відшкодуванню підлягають також 
документально підтверджені необхідні та доцільні витрати на з’ясування обставин 
страхового випадку та ступеню вини Страхувальника, а також судові витрати в сумі, що 
зазначена у рішенні суду, яке набуло чинності, якщо передача справи до суду була зроблена 
після погодження з Страховиком, або Страхувальник не міг уникнути передачі справи до 
суду.  

14.15. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, з суми страхового 
відшкодування утримується невнесена сума страхового платежу, якщо його сплата 
здійснюється частинами.  

14.16. Якщо договором страхування не передбачене інше, то у разі, коли  при настанні 
страхового випадку по відношенню до зазначених в договорі страхування ризиків діяли інші 
договори страхування, відшкодування по збитку розподіляється пропорційно 
співвідношенню страхових сум за договорами страхування з кожним страховиком, а 
Страховик виплачує відшкодування лише в частині, що припадає на його частку. При цьому 
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загальна сума страхового відшкодування, виплачена усіма страховиками, не може 
перевищувати обсягу збитку, який фактично завданий третім особам. 

14.17. Страхове відшкодування виплачується в тій валюті, яка передбачена договором 
страхування, якщо інше не передбачено законодавством України. 

14.18. Якщо на момент настання страхового випадку діяли інші договори страхування 
відносно застрахованого майна, а Страхувальник не повідомив Страховика про це, новий 
договір страхування є нікчемним. 

14.19. Якщо Страхувальник одержав відшкодування за збиток від третіх осіб, Страховик 
оплачує лише різницю між сумою, що підлягає оплаті за умовами страхування, і сумою, 
отриманою від третіх осіб. Страхувальник зобов'язаний негайно сповістити Страховика про 
одержання таких сум. 

14.20. Страхувальник зобов'язаний повернути протягом 30 календарних днів Страховику 
отримане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом 3 років з 
дати настання страхового випадку, виявиться така обставина, що за законом або за цими 
Правилами повністю або частково позбавляє Страхувальника права на страхове 
відшкодування. 

 
15. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

15.1. Підставами для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є: 
15.1.1. Навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку. 

Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ним громадянського чи 
службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту 
майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника 
встановлюється відповідно до чинного законодавства України. 

15.1.2. Вчинення Страхувальником-фізичною особою або працівниками Страхувальника - 
юридичної особи умисного злочину, що призвів до страхового випадку. 

15.1.3. Подання Страхувальником  свідомо неправдивих відомостей про об'єкт 
страхування або про факт настання страхового випадку. 

15.1.4. Отримання Страхувальником повного відшкодування витрат від особи, винної у їх 
заподіянні. 

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

15.1.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником Страховика про 
підвищення ступеню ризику. 

15.1.7. Не виконання Страхувальником будь-якого із зобов’язань, що вказані у договорі 
страхування. 

15.1.8. Неподання Страхувальником документів, зазначених у Розділі 12 цих Правил.  
15.1.9. Випадки, передбачені Розділом 4 цих Правил. 
15.1.10. Інші випадки, передбачені чинним законодавством України. 
15.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені й інші підстави для 

відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо вони не суперечать законодавству 
України. 

 
16. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

Спори, пов'язані зі страхуванням за цими Правилами, вирішуються у порядку, 
передбаченому чинним законодавством України. 

 
17. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

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 чинному законодавству України. 
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Додаток 1 
до Правил добровільного страхування  

відповідальності автоперевізників  
та експедиторів  № 027,  

затверджених ” 19 ” квітня 2005 р. 
 
 
 
 
 
 
 

БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ  
 
 
1. Основні базові страхові тарифи (Тб), подані у Таблиці 1, розраховані на один рік, 
виходячи виключно з кількості транспортних засобів. 

Таблиця 1 
Базові річні страхові тарифи, % 

 
Кількість транспортних 

засобів 
Річний страховий тариф (Тб), 

% 
1-5 0,20 – 1,00 
6-10 0,17 – 0,80 
11-15 0,15 – 0,75 
16-20 0,13 – 0,65 
21-40 0,11 – 0,60 
41-60 0,10 – 0,55 
61-80 0,08 – 0,50 

більше  81 0,01 – 0,30 
 
 
2. В залежності від прийнятих на страхування ризиків, номенклатури вантажів, що 
перевозяться, географічного регіону перевезень, лімітів відповідальності, розміру франшизи 
та інших чинників, що впливають на ступінь страхового ризику  застосовується поправочний 
коефіцієнт ризику (Кч) в діапазоні від 0,01 до 3,0.  

 
 

3. За Договором страхування, укладеним на строк менше 1 року,  розмір страхового платежу 
визначається як добуток річного страхового платежу на коефіцієнт короткостроковості (Кт) 
на підставі Таблиці 2 в залежності від строку дії Договору страхування. 
 

Таблиця  2 
Коефіцієнти короткостроковості в залежності від строку дії Договору страхування 

 
Строк дії Договору 

(місяці) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коефіцієнт коротко-
строковості (Кт) 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 
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4. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування  за згодою 
сторін. 

 
Норматив витрат на ведення справи складає 30% від страхового тарифу. 
 
 

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