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1. У тексті Правил добровільного страхування вантажів, багажу та
вантажобагажу №209/06 від 01.03.2006 р. (надалі – „Правила”) словосполучення
„об’єкт страхування” у всіх відмінках і числах замінити словосполученням „предмет
договору страхування” у відповідних відмінках.
2. У тексті Правил словосполучення
словосполученням „Альянс Україна”.

“РОСНО

Україна”

замінити

3. Викласти пункт 3.1.1 Правил у наступній редакції:
«3.1.1. "3 відповідальністю за всі ризики". За Договором, укладеним на цих умовах,
підлягають відшкодуванню, за винятком зазначених в пп.4.1., 4.2, 4.3.:
збитки від пошкодження і повної загибелі всього чи частини застрахованого
вантажу, що відбулися за будь - якої причини;
-

збитки, витрати і внески по загальній аварії.»
4. Викласти пункт 3.1.2 Правил у наступній редакції:

«3.1.2. "3 обмеженою відповідальністю". За Договором, укладеним на цих умовах,
підлягають відшкодуванню збитки від повної загибелі або пошкодження всього чи
частини застрахованого вантажу внаслідок чи з причин, за винятком зазначених в
п. п. 4.1, 4.2, 4.3.:
пожежі або вибуху;
посадки на мілину, викидання на берег, потоплення чи перевертання судна,
ліхтера або баржі;
перекидання чи сходження з рейок наземних засобів перевезення;
зіткнення чи контакту судна, ліхтера чи баржі або будь-якого іншого
транспортного засобу з будь-яким зовнішнім об'єктом, крім води;
розвантаження вантажу в порту лиха;
землетрусу, виверження вулкану чи удару блискавки;
змиву вантажу хвилею чи викидання палубного вантажу за борт з ціллю
врятування судна;
проникнення морської, озерної чи річної води в судно, ліхтер чи баржу, інші
транспортні засоби, контейнер чи місце зберігання;
повна загибель цілого місця вантажу під час розвантаження чи
навантаження.
збитки, витрати і внески по загальній аварії»
5. Викласти пункт 3.1.3 Правил у наступній редакції:
«3.1.3 "Мінімальне покриття". За Договором, укладеним на цих умовах, підлягають
відшкодуванню збитки від повної загибелі або пошкодження всього чи частини
застрахованого вантажу внаслідок чи з причин, за винятком зазначених в пп.4.1,
4.2, 4.3.:
пожежі або вибуху;
посадки на мілину, викидання на берег, потоплення чи перевертання судна,
ліхтера або баржі;
перекидання чи сходження з рейок наземних засобів перевезення;
зіткнення чи контакту судна, ліхтера чи баржі або будь-якого іншого
транспортного засобу з будь-яким зовнішнім об'єктом, крім води;
розвантаження вантажу в порту лиха;
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-

викидання палубного вантажу за борт з ціллю врятування судна
збитки, витрати і внески по загальній аварії.»
6. Доповнити пункт 4.1 Правил пунктом 4.1.16 у наступній редакції:

«4.1.16. терористичних актів. Під терористичним актом розуміється акт, який
включає, не обмежуючись, вживання сили або насильства та/або загрозу вжити
силу або насильство, з боку будь-якої особи або групи (груп) осіб, які діють
самостійно або від імені чи у зв’язку з будь-якою організацією (організаціями) або
органом (органами) влади, здійснені з політичних, релігійних, ідеологічних або
аналогічних причин або цілей, включаючи намір вплинути на будь-який орган
влади та/або привести громадськість, або будь-яку частину громадськості, в стан
страху. Це виключення також виключає збиток, пошкодження, витрати і видатки
будь-якого типу, які прямо чи опосередковано спричинені, сталися в результаті
або у зв’язку з будь-якою дією, що проводилась в ході контролю, запобігання,
придушення, або будь-яким іншим чином пов’язаною з актом тероризму. Якщо
Страховик стверджує, що внаслідок дії цього виключення будь-який збиток,
пошкодження, витрати і видатки не є застрахованими за Договором, зобов’язання
доказу зворотного покладається на Страхувальника;»
7. Доповнити розділ 4 Правил пунктом 4.3 у наступній редакції:
«4.3. У будь-якому випадку Страховик не несе відповідальності за:
4.3.1. збитки, пов’язані з ржавінням, окислюванням, зміною чи втратою кольору
(якщо вони не є наслідком пошкоджень, які були нанесені Вантажу та упаковці під
час транспортування та/або завантаження/розвантаження);
4.3.2. збитки, пов’язані з наявністю вм’ятин, подряпин, тріщин, деформації та
відколів фарби (якщо вони не є наслідком пошкоджень, які були нанесені Вантажу
та упаковці під час транспортування та/або завантаження/розвантаження);
4.3.3. електричні та механічні неполадки (якщо вони не є наслідком пошкоджень,
які були нанесені Вантажу та упаковці під час транспортування та/або
завантаження/розвантаження).
4.3.4. Знецінювання вантажу внаслідок забруднення чи псування всередині тари
при непошкодженій зовнішній упаковці.
4.3.5. Даний Договір покриває збитки чи пошкодження, викликані крадіжкою тільки
з ознаками проникнення до Вантажу. За цим Договором не покривається крадіжка
без ознак проникнення до Вантажу, а також не пояснюване зникнення вантажу.»
8. У тексті Правил змінити нумерацію пунктів 4.3, 4.4, 4.5 на 4.4, 4.5, 4.6
Правил відповідно.
9. Доповнити розділ 4 Правил пунктами 4.7 та 4.8 у наступній редакції:
«4.7. При укладанні договору страхування можуть передбачатись додатково інші
особливі виключення із страхових випадків та/або обмеження страхування, що не
суперечать чинному законодавству та цим Умовам і зазначені у договорі
страхування.
4.8. Окремі виключення із числа перелічених у пп. 4.1. - 4.3. цих Умов можуть бути
скасовані за особливих умов, передбачених договором страхування.»
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10. Викласти пункт 5.1Правил у наступній редакції:
«5.1. Відповідальність Страховика починається, якщо в Договорі не обумовлено
інше, з моменту взяття вантажу зі складу чи іншого місця зберігання в пункті,
названому в Договорі, як початок перевезення, продовжується протягом всього
перевезення і, якщо інше не передбачено умовами Договору, припиняє свою дію:»
11. У тексті Правил змінити нумерацію пунктів 7.1-7.11 на 7.1, 7.1.1, 7.1.2,
7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10 Правил відповідно.
12. У тексті Правил змінити нумерацію пунктів 7.12, 7.13, 7.14 на 7.2, 7.3, 7.4
Правил відповідно.
13. У тексті Правил змінити нумерацію пунктів 7.15, 7.15.1-7.15.12 на 7.5,
7.5.1, 7.5.2, 7.6, 7.7, 7.8, .7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 Правил відповідно.
14. Доповнити Правила розділом 8 у наступній редакції:
8. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. ЗМІНА СТУПЕНЯ PИЗИКУ
8.1.
«Зміни умов договору страхування в період його дії (зміни страхової суми,
місця страхування і т.ін.) вносяться за згодою сторін шляхом укладання додаткової
угоди до договору страхування або переукладання договору страхування.
8.2.
Додаткова угода є невід’ємною частиною договору страхування і
складається у формі та кількості примірників договору страхування.
8.3.
Зміною ступеня ризику вважається будь-яка зміна даних або/та обставин,
які надані Страхувальником в заяві на страхування, такі факти або події стосовно
Страхувальника (Вигодонабувача) та вантажу, прийнятого на страхування, що
мають вплив на характер володіння, користування або розпорядженням вантажем.
8.4.
Якщо Страхувальник порушує встановлені законом та нормативними
актами правила пожежної безпеки, охорони вантажу або, якщо такі порушення
здійснюються з відома Страхувальника, то такі порушення розглядаються як
обставини, що призводять до підвищення ступеню ризику.
8.5.
Страхувальник зобов’язаний негайно, але не пізніше ніж протягом 3
(трьох) робочих днів, як тільки йому стане відомо про зміну ступеня ризику або
інших суттєвих обставин щодо предмету договору, (якщо інший строк
не передбачений договором страхування) повідомити про це Страховика у
письмовій формі. Страхувальник не має права розпочинати або виконувати будьякі дії, що підвищують ступінь страхового ризику до узгодження таких дій зі
Страховиком.
8.6.
У разі надходження такого повідомлення Страховик у п’ятиденний строк
приймає рішення про внесення змін в договір страхування або про дострокове
припинення його дії та письмово повідомляє про це Страхувальника, якщо інше
не передбачено договором страхування.
У випадку підвищення ступеня ризику Страховик має право вимагати зміни умов
договору страхування. Якщо підвищення ступеня ризику вимагає підвищення
розміру страхового платежу, то Страховик приймає рішення про внесення змін до
договору страхування або припинення його дії.
У випадку прийняття рішення про внесення змін до договору страхування
Страховик пропонує Страхувальнику укласти відповідну додаткову угоду до
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договору страхування та сплатити додатковий страховий платіж. Страхувальник
має підписати додаткову угоду до договору страхування та сплатити додатковий
страховий платіж протягом 5 (п’яти) календарних днів (якщо інше не передбачено
умовами договору страхування) або припинити дію договору страхування.
8.7. У разі відмови Страхувальника Страховик має право достроково припинити
дію договору страхування на підставі невиконання Страхувальником умов
договору страхування відповідно до цих Умов.
8.8. Якщо ступінь ризику підвищиться, а Страхувальник не сповістить про це
Страховика у строк, визначений даними Умовами та/або договором страхування, і
таке підвищення ступеню ризику призведе до настання страхового випадку або
збільшення розміру збитку, то Страховик має право відмовити у виплаті
страхового відшкодування по такому страховому випадку або відповідно зменшити
розмір страхового відшкодування.»
15. У тексті Правил змінити номер розділу та його пунктів з 8 на 9 відповідно.
16. У тексті Правил змінити номер розділу 9 на 10 та змінити нумерацію
пунктів 8.6, 8.7, 8.8 на 10.1, 10.2, 10.3 Правил відповідно.
17. У тексті Правил змінити номер розділу 10 на 11 та змінити нумерацію
пунктів 10.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.2, 10.3 на 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.3 Правил
відповідно, а нумерацію пунктів 10.4, 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4, 10.4.5, 10.5, 10.6,
10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.6.4, 10.6.5, 10.6.6, 10.6.7, 10.6.8, 10.6.9, 10.6.10 змінити на
наступну нумерацію пунктів Правил відповідно: 11.5, 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4,
11.5.5, 11.6, 11.7, 11.7.1, 11.7.2, 11.7.3, 11.7.4, 11.7.5, 11.7.6, 11.7.7, 11.7.8, 11.7.9,
11.7.10.
18. Доповнити розділ 11 Правил пунктом 11.4 правил у наступній редакції:
«11.4. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку, Страховик
приймає рішення про необхідність надання Страхувальником документів,
визначених п. 11.1 цих Правил чи необхідність подання додаткових документів.»
19. Доповнити розділ 11 Правил пунктом 11.5.6 Правил у наступній редакції:
«11.5.6. Невиконання Страхувальником
передбачених Договором страхування.»

будь-яких

із

своїх

обов’язків,

20. Змінити посилання на пункт 10.1 в пунктах 10.1 та 11.3 Правил на
посилання на пункт 11.1 (у зв’язку зі зміною нумерації пункту, на який
посилаються).
21. Змінити номер розділу 11 Правил на номер 12 Правил та викласти його у
наступній редакції:
12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.
12.1. 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

5

(Вигодонабувача) і страхового акта, складеного Страховиком або уповноваженою
ним особою.
12.2. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних
документів і відомостей про обставини настання страхового випадку відповідно до
Розділу 10 цих Правил (якщо інший строк не передбачений договором
страхування) Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування
та складає відповідний страховий акт або приймає рішення про відмову у виплаті
чи відстрочку рішення про виплату страхового відшкодування.
12.3. У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, виплата
здійснюється Страхувальнику (Вигодонабувачу) впродовж 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів з дня складання страхового акту, якщо інше не передбачено
договором страхування.
12.4. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті Страховик впродовж 15
(п’яти) робочих днів з дня прийняття такого рішення повідомляє про це
Страхувальника (Вигодонабувача) в письмовій формі з обґрунтуванням причини
відмови.
12.5. Страховик має право відстрочити прийняття рішення щодо виплати або
відмови у виплаті страхового відшкодування у випадку:
12.5.1. якщо він має сумніви в обґрунтованості вимог Страхувальника на
отримання страхового відшкодування – до отримання необхідних доказів, але
не більше, ніж 90 (дев’яносто) календарних днів з дати отримання всіх необхідних
документів;
12.5.2. якщо органами внутрішніх справ порушена кримінальна справа стосовно
посадових осіб Страхувальника, уповноважених ним осіб або його представників
та/або ведеться розслідування обставин, які спричинили настання страхового
випадку – до закінчення досудового слідства;
12.5.3. якщо за фактом настання страхового випадку порушена кримінальна
справа стосовно осіб, що винні в настанні страхового випадку – до закінчення
досудового слідства або проголошенням судом вироку (закриття справи), але
не більше, ніж 90 (дев’яносто) календарних днів з дати отримання всіх необхідних
документів;
12.5.4. якщо для з’ясовування обставин настання страхового випадку та/або
визначення розміру шкоди призначена експертиза – до отримання результатів
такої експертизи.
12.6. У випадку виникнення спорів між сторонами щодо причин і розмірів збитків
кожна із сторін має право вимагати проведення незалежної експертизи, яка
проводиться за рахунок сторони, яка вимагає проведення такої експертизи.
12.7. Відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути
оскаржено Страхувальником у судовому порядку.
22. У тексті Правил змінити нумерацію розділів 12, 13, 14 на 13, 14, 15 Правил
відповідно.
23. Викласти пункт 13.2.1 Правил у наступній редакції:
«13.2.1. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає страхові платежі за період, що залишився до
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закінчення дії Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на
ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних
виплат страхового відшкодування, що були здійсненні за цим Договором. Якщо
вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі
повністю.»

24. Доповнити Правила розділом 15 „Особливі умови” наступного змісту:
„В договір страхування за згодою сторін можуть бути внесені інші додаткові
умови, що не суперечать закону.”
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