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особами, які діють самостійно або за дорученням або у зв’язку з
будь-якою організацією, яка використовує насилля для досягнення
політичних та інших цілей шляхом заподіяння майнової шкоди, залякування населення або застосування впливу на прийняття рішення
органами влади. Не відшкодовуються також збитки, пошкодження,
видатки або витрати будь-якого характеру, які безпосередньо або
опосередковано спричинені, є наслідком або пов’язані з будь-якими
діями, спрямованими на контроль, запобігання, придушення/пригнічення або здійснені в будь-якому зв’язку з терористичним актом;
в) ризиками ядерної енергії, радіації та/або радіоактивного забруднення; будь-якого роду забрудненням або зараженням хімічними або
біологічними речовинами та/або матеріалами;
г) діями або бездіяльністю (в т.ч. в стані алкогольного, наркотичного, токсичного або іншого сп’яніння) Страхувальника, Застрахованої особи, Вигодонабувача, осіб, які проживають разом з ними чи
працюють у Страхувальника;
д) порушенням правил пожежної безпеки; завантаження, вивантаження, перевезення або зберігання вогненебезпечних, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та предметів у непристосованих
для цього транспортних засобах;
е) вибухом внаслідок перевезення, зберігання боєприпасів, вибухових речовин.
2.11.2. До страхових випадків не відносяться і страхова виплата не
здійснюється, якщо збитки Застрахованої особи, пов’язані з подією, що:
а) не обумовлена як страховий ризик чи випадок в цьому Договорі,
та/або мала місце не під час його дії чи за межами місця його дії;
б) викликана обставинами, про які Страхувальник, водій, Застрахована особа чи Вигодонабувач знав або повинен був знати, але не вжив
усіх від нього залежних заходів для запобігання страхового випадку.
2.11.3. До страхових випадків не належать і виплата не здійснюються, якщо страховий випадок стався внаслідок:
а) скоєння Застрахованою особою чи Вигодонабувачем навмисного
злочину;
б) самогубства Застрахованої особи, спроби самогубства або навмисного нанесення собі тілесних ушкоджень за виключенням випадків, коли вона була доведена до такого стану протиправними діями
третіх осіб (на підставі рішення компетентних органів);
в) скоєння Застрахованою особою незаконного заволодіння та використання ВТЗ, що належать підприємству (організації) або будьякій особі з будь-якою власною корисною метою, будь-яким способом
та всупереч їх волі;
г) свідомого знаходження в місцях, заздалегідь відомих як такі, що
небезпечні для життя (місця проведення вибухових робіт, військові
полігони, стрільбища тощо), якщо це не пов’язане з виробничою необхідністю або спробою рятування людського життя;
д) участі у спортивних змаганнях, конкурсах, змаганні у швидкості i
підготовці до них;
е) керування ВТЗ особою, яка не була належним чином уповноважена чи не мала законних підстав на керування ним;
ж) порушення правил експлуатації, вимог Правил дорожнього руху
щодо технічного стану і обладнання ВТЗ, що мало прямий безпосередній вплив на настання страхового випадку;
з) непідкорення владі (втеча з місця пригоди, переслідування службовцями правоохоронних органів), вчинення дій, що караються згідно
з законодавством України;
и) дії засобів війни (мін, бомб та інших предметів);
2.11.4. Страховик не відшкодовує:
а) штрафи, пені, судові витрати або інші фінансові санкції;
б) непрямі збитки, упущену вигоду, недоотриманий прибуток тощо;
в) моральну шкоду; шкоду, завдану репутації чи іміджу третьої особи;
г) витрат на пошук, рятування, лікування, транспортування до лікарні або до місця проживання потерпілої Застрахованої особи.
2.11.5. Дія страхового захисту не поширюється на події, що трапилися під час арешту, затримання та інших оперативних слідчих дій, визначених Кримінально-процесуальним кодексом України, крім випадків, коли таке затримання, арешт, ув’язнення визнане незаконними.
2.11.6. Не є страховим випадком: смерть Застрахованої особи від
захворювань, що не були наслідком нещасного випадку загострення
хронічного захворювання, раптове захворювання, інфекційні захворювання, харчова токсикоінфекція (за винятком правцю, сказу, кліщового енцефаліту та інших хвороб, що передаються через укуси
тварин та комах); зникнення Застрахованої особи безвісти.
2.12. Підставами для відмови у страховій виплаті є:
2.12.1. навмисні дії Страхувальника, Застрахованої особи або Вигодонабувача, спрямовані на настання страхового випадку та/або на
збільшення збитку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані
з виконанням такою особою громадянського чи службового обов’язку,
у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту
майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій такої особи встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
2.12.2. вчинення Страхувальником, Застрахованою особою чи Вигодонабувачем; особами, які за згодою Страхувальника мають доступ
до застрахованого ТЗ, умисного злочину, що призвів до настання
страхового випадку. Кваліфікація дії вказаних вище осіб проводиться
згідно з законодавством України за кожним випадком;
2.12.3. подання Страхувальником, свідомо неправдивих відомостей
про предмет Договору, ступінь страхового ризику, про факт настання

страхового випадку або приховування таких відомостей;
2.12.4. шахрайство або інша незаконна діяльність Страхувальника,
Застрахованої особи, Вигодонабувача, спрямовані на отримання незаконної вигоди від страхування;
2.12.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником, Застрахованою
особою або Вигодонабувачем, про настання події, що має ознаки
страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод в огляді застрахованого майна, місця події після її
настання, у з’ясуванні обставин її настання, у визначенні характеру
та розміру збитків;
2.12.6. отримання Страхувальником повного відшкодування збитків
від особи, винної у їх заподіянні;
2.12.7. не виконання або неналежне виконання Страхувальником,
водієм або Застрахованою особою будь-якого із зобов’язань, що вказані у цьому Договорі;
2.12.8. зникнення Застрахованої особи з місця ДТП, втеча від правоохоронних органів або відмова пройти медичний огляд (експертизу);
2.12.9. невиконання Застрахованою особою рекомендацій лікаря, що
призвело до погіршення стану її здоров’я;
2.12.10. настання обставин, передбачених п.2.11 цих Умов;
2.12.11. інші випадки, передбачені законом.
2.13. Права та обов’язки Сторін.
2.13.1. Страхувальник має право:
а) отримати страхову виплату у разі настання страхового випадку
відповідно до положень цих Умов;
б) у випадку втрати Договору у період його дії звернутися до Страховика з заявою на видачу його дубліката;
в) оскаржити в порядку, передбаченому законодавством України,
відмову Страховика у здійсненні виплати страхового відшкодування
або його розмір.
2.13.2. Страхувальник зобов’язаний:
а) вносити страхові платежі в розмірі та в строки, передбачені цими
Умовами;
б) при укладенні Договору надати Страховику інформацію про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і надалі письмово інформувати його про будьяку зміну страхового ризику протягом 3 (трьох) робочих днів;
в) повідомити Страховика про інші укладені договори страхування
щодо предмета Договору;
г) вживати усіх можливих заходів та дій з метою запобігання та
зменшення розміру шкоди, завданої внаслідок настання події, що
може бути визнана страховим випадком;
д) при настанні страхового випадку діяти відповідно до п.2.14 цих Умов;
е) при наданні дозволу на керування ВТЗ Застрахованій особі, покласти на неї обов’язок виконання нею всіх обов’язків Страхувальника,
передбачених Договором (за винятком п.2.13.2.а). Дії довіреної особи
прирівнюються до дій Страхувальника.
2.13.3. Страховик має право:
а) перевіряти достовірність повідомлених Страхувальником відомостей та іншу інформацію, надану Страхувальником; вимагати додаткові документи, що мають значення для оцінки ступеня ризику;
б) самостійно з’ясовувати причини та обставини настання страхового випадку: вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для
встановлення факту та обставин страхового випадку або розміру
страхового відшкодування, включаючи інформацію, що є комерційною таємницею;
в) приймати участь в роботі відповідної компетентної комісії з розслідування страхового випадку;
г) відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених Договором;
д) вимагати повернення страхового відшкодування, що вже виплачене, у разі виникнення відповідних обставин, передбачених законодавством України, положеннями цих Умов.
2.13.4. Страховик зобов’язаний:
а) ознайомити Страхувальника з Правилами та умовами страхування;
б) за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, внести відповідні зміни до Договору;
в) не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, передбачених законом;
г) протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення виплати страхового
відшкодування;
д) у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у
строк, передбачений Договором. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати шляхом сплати
Вигодонабувачу пені у розмірі 0,01% простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки
НБУ, яка діяла в період прострочення платежу.
2.14. Дії при настанні події, що має ознаки страхового випадку.
Страхувальник (Застрахована особа, Вигодонабувач) зобов’язаний:
2.14.1. вживати усіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення збитків, усунення причин, що сприяють виникненню додаткових збитків;
2.14.2. якнайшвидше, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту
настання події, повідомити про це відповідні компетентні органи (МОЗ,
МВС, ДСНС тощо), як цього потребують обставини і наслідки події;
2.14.3. якнайшвидше, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з момен-
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ту, коли стало відомо про цю подію, інформувати Страховика по телефону про факт та обставини події, що може бути визнана страховим випадком, отримати та виконувати його рекомендації щодо своїх
подальших дій. Страхувальник повинен підтвердити це повідомлення
письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання події.
У випадку коли з причин, що обумовлені станом здоров’я або з інших
об’єктивних причин, не можливо було повідомити про настання страхового випадку у визначений Договором строк, повідомити Страховика протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки в нього з’явиться можливість це зробити. Надання Страхувальникові інструкцій та рекомендацій, у зв’язку з вказаною подією з боку Страховика або його представника не є підставою для визнання цієї події страховим випадком;
2.14.4. надати Страховику або його представникам можливість проводити розслідування обставин і причин події;
2.14.5. повідомити (надати) Страховику всю інформацію, що стосується цього страхового випадку, та документи, передбачені п.2.15
цих Умов; в т.ч. вжити заходів щодо збору і передачі Страховику таких документів;
2.14.6. сприяти Страховикові в розслідуванні обставин настання події;
2.14.7. при ДТП діяти відповідно до вимог Правил дорожнього руху;
2.14.8. виконувати призначення лікаря, докладати всіх зусиль для
зведення наслідків нещасного випадку до мінімуму, вживати усіх можливих заходів щодо запобігання та зменшення розміру шкоди;
2.14.9. повідомити Страховика протягом 2 (двох) робочих днів про
смерть Застрахованої особи, якщо до цього було повідомлено тільки
про травматичне ушкодження;
2.14.10. попередити працівників медичної установи (лікаря) про
факт страхування, та забезпечити можливість медичної установи розкриття медичної таємниці щодо обставин та причин події, і проведеного лікування;
2.14.11. на вимогу Страховика дати змогу йому або його представникові оглянути Застраховану особу, для оформлення необхідних документів про завдання шкоди.
2.15. Документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків. Визнання події страховим випадком провадиться Страховиком на підставі документів, що надаються йому залежно від характеру та обставин події, що має ознаки страхового випадку, а саме:
2.15.1. оригінали таких документів:
а) письмове повідомлення про настання події, що може бути визнана страховим випадком;
б) письмову заяву про виплату страхового відшкодування за формою Страховика;
в) довідка або процесуальний документ компетентних органів про
факт та обставини настання події (довідка органів МВС тощо);
2.15.2. оригінали (для копіювання) або належним чином посвідчені
копії таких документів:
а) Договір;
б) свідоцтво про реєстрацію ВТЗ (за наявності);
в) посвідчення водія особи, яка керувала ВТЗ під час ДТП;
г) судове рішення, що набуло законної сили (за наявності);
д) документи, що підтверджують майновий інтерес особи в одержанні страхового відшкодування;
е) документи, що відповідно до законодавства дозволяють ідентифікувати особу одержувача страхового відшкодування;
ж) документ про відшкодування збитків винною особою (за наявності);
з) висновок про наявність алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння у Застрахованої особи (якщо її було направлено на такий
огляд працівниками компетентного державного органу);
и) свідоцтво про смерть; довідка лікувального закладу про причину
смерті; матеріали компетентних органів про розслідування причин
смерті; документ, що засвідчує право на спадщину особи, яка звернулася за страховою виплатою;
2.15.3. інші документи на обґрунтований письмовий запит Страховика (його представника) щодо факту, обставин, причин настання події,
розміру завданого збитку, без отримання яких, встановлення вищезазначених фактів є унеможливленим/вкрай ускладненим.
2.16. Неподання документів, зазначених у п.2.15 цих Умов, дає
Страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування в
частині, що не підтверджена такими документами.
2.16.1. Документи, що подаються, мають бути достовірні, подані в
обсязі, якого вимагає Страховик (його представник), оформлені та
засвідчені належним чином.
2.16.2. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку,
Страховик приймає рішення про можливість ненадання окремих документів, визначених п.2.15 цих Умов.
2.17. Порядок i умови здійснення виплати страхового відшкодування.
2.17.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється згідно з Договором на підставі Заяви на виплату і Страхового акта, складеного

Страховиком (його представником).
а) Страховик має право відстрочити прийняття рішення у випадку:
1) якщо у Страховика виникли сумніви щодо достовірності наданих
відомостей та документів. Строк прийняття рішення продовжується
на період збирання Страховиком необхідних підтверджувальних документів від організацій, підприємств та установ, що володіють необхідною інформацією, але цей строк не може перевищувати
90 (дев’яносто) календарних днів з дня отримання останнього документа відповідно до п.2.15 цих Умов;
2) якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини, причини та розмір спричинених збитків, Страховик має право
призначити незалежне розслідування або експертизу, з метою встановлення обставин, причин та розміру збитків. Строк проведення експертизи не може перевищувати 90 (дев’яносто) календарних днів з
дня отримання останнього документа відповідно до п.2.15 цих Умов;
3) якщо щодо Страхувальника, Застрахованої особи чи Вигодонабувача за цим страховим випадком відкрито кримінальне провадження
– до припинення/закриття провадження по справі.
б) Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів і відомостей відповідно до п.2.15 цих Умов та відповідей на зроблені Страховиком запити (п.2.17.1.а) цих Умов), Страховик приймає рішення про здійснення виплати страхового відшкодування та складає страховий акт або приймає рішення про відмову у
виплаті страхового відшкодування.
в) У разі прийняття рішення про здійснення виплати страхового відшкодування – вона здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з
дня складення Страхового акта.
г) У разі прийняття рішення про відмову у здійсненні виплати страхового відшкодування – Страховик протягом 5 (п’яти) робочих днів з
дня прийняття такого рішення повідомляє про це Застраховану особу
(її Вигодонабувача) в письмовій формі з обґрунтуванням причини.
д) Після виплати страхового відшкодування страхова сума (ліміт відповідальності Страховика) зменшується на розмір виплаченого відшкодування з дати настання страхового випадку.
е) У випадку виникнення спорів між Сторонами щодо причин і розмірів шкоди кожна зі Сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи, що проводиться за рахунок сторони, яка вимагає
проведення такої експертизи.
ж) Якщо виявиться така обставина, що за законом або за положеннями цих Умов повністю або частково позбавляє отримувача права
на отримання страхового відшкодування – така особа зобов’язана
протягом 30 (тридцяти) календарних днів повернути Страховику
отримане (в т.ч. Вигодонабувачем) страхове відшкодування (або його
відповідну частину).
2.18. Порядок припинення дії Договору та внесення змін, інші
умови.
2.18.1. Дія Договору припиняється та втрачає чинність за згодою
Сторін, а також у разі: закінчення строку його дії; виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника –
фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22-24 Закону України "Про страхування"; ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
прийняття судового рішення про визнання Договору недійсним; в інших випадках, передбачених законом.
2.18.2. Дію Договору також може бути припинено за вимогою однієї зі
Сторін. Порядок дострокового припинення дії Договору та розрахунків між Сторонами визначається згідно зі статтею 28 Закону України
"Про страхування". Норматив витрат на ведення справи за Договором становить 40%.
2.18.3. Сторони мають право ініціювати зміну умов Договору. Внесення змін до умов Договору в період його дії здійснюється шляхом
укладення додаткового договору до нього.
2.18.4. Зміни та доповнення до Договору в період його дії вносяться
за згодою Сторін шляхом укладення додаткового договору до нього.
2.18.5. У випадку зміни ступеню страхового ризику, Сторона, якій запропоновано змінити умови Договору, зобов’язана протягом
15 (п’ятнадцяти) календарних днів погодитися на запропоновані умови. В іншому випадку правовідносини за Договором припиняються.
Повернення страхових платежів у такому випадку здійснюється відповідно до умов статті 28 Закону України "Про страхування".
2.18.6. Спори, що виникають за Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди справа передається на розгляд
до суду за місцем знаходження Страховика у порядку, передбаченому законодавством України.
2.18.7. За невиконання або неналежне виконання умов Договору
Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
2.18.8. Питання, не обумовлені Договором та цими Умовами, регулюються Правилами та законодавством України.

