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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На умовах цих Правил ТДВ „РОСНО Україна”
(далі Страховик) укладає
Договори страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника), що належить юридичним або дієздатним фізичним особам, а
також юридичних або фізичних осіб, що керують або контролюють цим повітряним
транспортом (далі Страхувальники), з метою захисту їх майнових інтересів у випадку
настання подій, що визнаються страховими.
1.2. Ці правила визначають умови страхування відповідальності:
а) перед третіми особами (крім пасажирів);
б) перед пасажирами.
1.3. Страховик виплачує Страхувальнику страхову суму (страхове відшкодування) в
розмірі суми, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити по закону як компенсацію збитку (з
урахуванням судових витрат, які Страхувальник повинен виплатити за рішенням суду) за
тілесні ушкодження (незалежно, настала внаслідок ушкоджень смерть, чи ні) і ненавмисне
пошкодження майна, заподіяне повітряним судном, а також людиною або предметом, що
випали з нього.
Місцем дії Договору страхування є територія України, якщо інше не вказано в
Договорі страхування.
1.4. Визначення термінів:
1.4.1. Повітряний транспорт (далі повітряне судно) - це літальний апарат, що
тримається в атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії з
повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний маневрувати в тривимірному просторі,
оснащений штатним обладнанням, встановленим на його борту згідно з комплектуючою
відомістю формуляра.
1.4.2. Політ (рейс) - період часу з моменту, протягом якого повітряне судно починає
рух вперед з місця виконання старту при зльоті або спробі зльоту, перебуває в повітрі і
закінчує пробіг при посадці.
1.4.3. Повітряний перевізник - будь-яка юридична чи дієздатна фізична особа, яка
виконує повітряні перевезення, має права експлуатанта авіаційної техніки.
2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ
Об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з відповідальністю
Страхувальника відшкодувати шкоду, завдану ним життю або здоров'ю пасажирів або третіх
осіб внаслідок тілесного ушкодження, або завданого майнового збитку пасажирам або третім
особам.
3. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
3.1. Розмір страхової суми визначається за згодою Страхувальника і вказується в
Договорі страхування.
3.2. Якщо Договір страхування укладається строком на один рік, страхові платежі
можуть бути сплачені як одноразово, так і за декілька разів, але не більше чотирьох строків
сплати, визначених в Договорі страхування. При цьому, перший страховий платіж повинен
бути сплачений в розмірі не менше 25 відсотків його річної суми. Страхові платежі повинні
бути сплачені в строк, погоджений із Страхувальником.
3.3. Сплата страхового платежу за декілька разів можлива і при страхуванні на строк
менший одного року в залежності від того, скільки календарних кварталів охоплює період дії
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договору страхування.
3.4. В разі несплати Страхувальником чергового платежу у визначені в Договорі
страхування строки, відповідальність Страховика припиняється з дати, визначеної в Договорі
страхування для його сплати (тобто припиняються зобов'язання Страховика перед
Страхувальником).
3.5. В разі настання страхового випадку Страхувальник зобов'язаний доплатити
несплачену частину страхового платежу. Страхове відшкодування може бути зменшено на
суму несплаченої частини страхового платежу.
4. СТРАХОВИЙ РИЗИК. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
4.1. Страховим ризиком є виникнення відповідальності Страхувальника за:
- шкоду, завдану життю і здоров'ю пасажирів внаслідок нещасного випадку, що
призвів до тілесного ушкодження (смертельного або ні), завданого пасажиру при вході у
повітряне судно, під час знаходження на борту і при виході з нього;
- шкоду життю і здоров'ю третьої особи, що завдана повітряним судном, людиною
або предметом, що випали з нього;
- майнові збитки (включаючи судові витрати, які Страхувальник повинен сплатити за
рішенням суду), заподіяні повітряним судном, людиною або предметом, що випали з нього, а
також внаслідок втрати або пошкодження багажу і особистих речей внаслідок авіаційної
пригоди за участю повітряного судна Страхувальника.
4.2. Страховий випадок - подія, пов'язана з експлуатацією повітряного судна, яка
мала місце з моменту, коли особа, що мала намір здійснити політ, піднімалась на борт
повітряного судна, до моменту, коли всі особи, які знаходяться на борту з метою польоту,
залишили повітряне судно і протягом якого з будь-якою особою стався нещасний випадок,
внаслідок якого наступила смерть або тілесні ушкодження внаслідок знаходження в даному
повітряному судні; безпосереднього зіткнення з будь-якою частиною повітряного судна,
включаючи частини, які відділились від даного повітряного судна; безпосередньої дії
струменя газів реактивного двигуна, що призвело до:
- загибелі, або одержання потерпілою особою тілесного пошкодження із
смертельним наслідком;
- одержання потерпілою особою травми, що призвела до її інвалідності;
- одержання потерпілою особою травми, що призвела до тимчасової втрати нею
працездатності і зумовила госпіталізацію на строк понад 48 годин протягом семи діб з
моменту авіаційної або наземної події.
Винятки складають ті випадки, коли:
- тілесні ушкодження, одержані внаслідок природних причин;
- нанесені самому собі або іншими особами;
- тілесні ушкодження, нанесені безквитковими пасажирами, які знаходяться поза
зонами, передбаченими для пасажирів і членів екіпажу.
Страховим випадком є також пред'явлення Страхувальнику претензії або позову
третіми особами згідно з нормами і на підставі цивільного законодавства, що діє на території
страхування, про відшкодування збитків, завданих майну третіх осіб при виконанні
перевезень і авіаційних робіт, внаслідок його дій або бездіяльності.
Вся сукупність майнових претензій і/або позовів, які є наслідком однієї і тієї ж події,
кваліфікуються як один страховий випадок.
Випадок є страховим, якщо він не очікувався, не передбачався Страхувальником і
стався внаслідок одноразового, безперервного, або повторного впливу на умови, що
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відбувались в період дії Договору страхування, і призвели до тілесного ушкодження і/або до
майнового збитку.
Страховий випадок вважається таким, що настав, якщо відповідальність
Страхувальника встановлена на підставі рішення суду, що набуло законної сили, або визнана
ним самостійно за погодженням із Страховиком (при цьому укладається угода про
відшкодування шкоди між Страхувальником, Потерпілою третьою особою та Страховиком).
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. Не підлягає відшкодуванню шкода, спричинена:
5.1.1. Війною, збройним нападом, військовими діями (незалежно, була оголошена
війна чи ні), громадянською війною, повстанням, революцією, заколотом, військовим
положенням, військовою або узурпованою (цивільною) владою, або спробами узурпації
влади.
5.1.2. Будь-яким використанням військової зброї, в тому числі атомного або ядерного
розпаду і/або синтезу, або іншої подібної реакції, або радіоактивної сили чи речовини.
5.1.3. Втратою, руйнуванням або пошкодженням будь-якого майна, або якоюсь
втратою, яка прямо чи опосередковано виникла від радіоактивного забруднення з будь-якого
джерела.
5.1.4. Претензією, пред'явленою будь-якою третьою стороною по будь-яких збитках,
що були спричинені системам зв'язку радіохвильовими перешкодами, якої б то не було
природи.
5.1.5. Претензією, яка виникла з відповідальності за тілесні пошкодження особі, яка
на час нанесення такого пошкодження була зайнята на службі у Страхувальника, або діяла в
його інтересах, а також претензією, що виникла з відповідальності, яку Страхувальник може
нести по будь-яких компенсаціях службовцям, які отримали травми під час виконання своїх
службових обов'язків.
5.1.6. Претензією по відповідальності Страхувальника як виробника.
5.1.7. Претензією по відповідальності за втрату або пошкодження майна власного,
орендованого або такого, що знаходиться у Страхувальника на умовах позики, а також в той
час, коли воно знаходиться під опікою, охороною, або контролем Страхувальника.
5.1.8. Претензією, яка виникла із відповідальності Страхувальника за тілесне
пошкодження, майновий збиток, або в зв'язку із володінням, користуванням, чи керуванням
телеметричним, слідкуючим, командним центром Страхувальника.
5.1.9. Претензією, яка прямо або опосередковано виникла внаслідок впливу:
- шуму, вібрації, звукового удару і явищ, пов'язаних з ними;
- забруднення або зараження будь-якого виду;
- електричних або електромагнітних перешкод.
5.1.10. Страховик не несе зобов'язань у випадку заподіяння тілесних пошкоджень або
збитку:
- будь-якому працівнику (в тому числі тим, що працюють на умовах найму)
Страхувальника під час виконання своїх службових обов'язків у Страхувальника;
- будь-якому члену екіпажу повітряного судна (екіпаж повітряного судна складається
з командира, інших осіб льотного екіпажу та обслуговуючого персоналу).
5.1.11. Страховий захист припиняється у випадках, передбачених чинним
законодавством України, а також у разі коли повітряне судно:
- використовується із забороненою законодавством метою або з метою, що не
відповідає визначеній в Договорі страхування;
- перебуває поза географічними межами, визначеними в Договорі страхування, якщо
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це не пов'язано з форс-мажорними обставинами;
- експлуатується особою, яка не визначена в Договорі страхування, або керується на
землі особою, яка не уповноважена чи не має на це права;
- транспортується будь-яким видом транспорту, за винятком транспортування після
пошкодження в результаті страхового випадку;
- для зльоту чи посадки використовує злітну смугу, яка не відповідає вимогам для
даного типу повітряного судна, якщо це не пов'язано з форс-мажорними обставинами;
- здійснює політ у несправному стані в разі, якщо він не дозволений керівництвом з
льотної експлуатації повітряного судна;
а також у випадках, якщо:
- число пасажирів (вага вантажу), що перевозяться повітряним судном, перевищують
максимальну
пасажиромісткість
(максимальну
вантажопідйомність),
встановлену
виробником цього повітряного судна, а також в разі порушення порядку розміщення вантажу
або пасажирів;
- Страхувальник не сплатив страхові платежі в розмірах і строки, визначені в
Договорі страхування.
5.1.12. Відповідальність Страховика не може перевищувати ліміту відповідальності
стосовно кожного пасажира, або ліміту відповідальності Страховика стосовно даного
страхового випадку, вказаних в Договорі страхування.
6. ТЕРМІН І МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
6.1. Договір страхування укладається на рейс, який виконується повітряним судном,
або на строк, що не перевищує одного року.
6.2. Відповідальність Страховика розповсюджується виключно на час кожного рейсу
або запуску. Разом з тим, якщо повітряне судно до моменту закінчення строку страхування
знаходиться в рейсі, або терпить лихо, Договір страхування вважається продовженим до
прибуття в пункт призначення.
В цьому випадку Страхувальник повинен сплатити страховику платіж, розрахований
пропорційно строку продовження Договору страхування.
6.3. Договір страхування діє на території України, якщо інше не визначено у Договорі
(географічні ліміти).
7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви Страхувальника.
7.2. Укладення Договору страхування може підтверджуватися виданим страховим
полісом, що є формою Договору страхування.
7.3. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інший порядок набрання чинності не передбачено Договором страхування.
Договором страхування може бути передбачено, що він набуває чинності у разі
сплати страхового платежу (першого страхового платежу) готівкою - з 00 годин наступного
дня після сплати; у разі сплати страхового платежу (першого страхового платежу)
безготівково - з 00 годин наступного дня після надходження страхового платежу на рахунок
Страховика.
7.4. Якщо об'єкт страхування застрахований у інших страховиків, то Страхувальник
зобов'язаний письмово повідомити їх найменування, номер і дату укладання договору
страхування, термін його дії, страхові суми та ризики Страховику до підписання Договору
страхування. При настанні страхового випадку кожний Страховик здійснює виплату
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страхового відшкодування пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним Договором
страхування.
7.5. У випадку зміни власника об'єкта страхування, Страхувальник зобов'язаний
письмово повідомити про це Страховика для внесення змін в Договір страхування.
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Страхувальник має право:
- вимоги до Страховика щодо виплати страхового відшкодування третім особам в
межах страхової суми з врахуванням конкретних умов по Договору страхування;
- за домовленістю із Страховиком вносити зміни в умови Договору страхування, які
стосуються строку страхування і розміру страхової суми;
- достроково припинити дію Договору страхування та одержати суму страхових
платежів, яка повертається на умовах цих Правил та Договору страхування.
8.2. Страхувальник зобов'язаний:
- своєчасно вносити страхові платежі;
- при укладанні Договору страхування надавати інформацію Страховику про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі
інформувати його про будь-які зміни ступеня страхового ризику;
- повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта
страхування;
- вживати заходів для попередження і зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку;
- негайно, але не пізніше п'ятиденного терміну, повідомити Страховика про настання
страхового випадку, якщо інше не визначено в Договорі страхування;
- гарантувати в будь-який час доступ Страховика або уповноважених ним осіб до
об'єктів страхування і документації, яка має відношення до страхового випадку;
- виконувати всі правила навігації, вимог безпеки польотів, правил експлуатації і
технічного обслуговування повітряного судна;
- перед посадкою пасажирів в повітряне судно Страхувальник зобов'язаний вжити
всіх необхідних заходів, щоб унеможливити або зменшити ризик виникнення обставин, які
можуть призвести до нанесення шкоди життю або майну третіх осіб;
- забезпечити, щоб посадці в повітряне судно передувала видача пасажирського
квитка і/або багажної квитанції. Документи повинні бути видані пасажиру вірно
оформленими за встановлений до посадки час;
- оформити відповідні документи на перевезення вантажу і інших предметів.
8.3. Страховик має право:
- робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком в правоохоронні
органи, медичні заклади і інші підприємства, установи і організації, що володіють
інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини і
обставини страхового випадку;
- перевіряти подану Страхувальником інформацію, а також контролювати виконання
Страхувальником вимог та умов Договору страхування;
- достроково припинити дію Договору страхування та в цьому випадку повернути
Страхувальнику страхові платежі на умовах цих Правил згідно з чинним законодавством
України;
- в разі появи причин для сумніву в обгрунтованості (законності) виплати страхового
відшкодування, відстрочити її до отримання підтвердження або спростування цих причин
відповідними органами на термін не більше 6 місяців.
7

8.4. Страховик зобов'язаний:
- ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування;
- 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;
- при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в
передбачений Договором страхування строк. Страховик несе майнову відповідальність за
несвоєчасну виплату страхової суми (страхового відшкодування) шляхом сплати
Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами Договору
страхування;
- відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору
страхування;
- за письмовою заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик або збільшення страхової суми, переукласти Договір страхування;
- тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за
винятком випадків, передбачених законодавством України;
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страховика.
9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.
РОЗМІР ЗБИТКІВ
9.1. Про настання страхового випадку Страхувальник зобов'язаний негайно, але не
пізніше п'ятиденного терміну, якщо інший термін не передбачено в Договорі страхування,
заявити про настання страхового випадку Страховику в письмовій формі. Страхувальник
зобов'язаний подати Страховику:
- заяву на виплату страхового відшкодування, в якій повинно бути вказано час, місце
і обставини настання страхового випадку;
- документи із відповідних компетентних органів, які підтверджують настання
страхового випадку;
- копію завдання на політ.
У випадку неможливості надання якого-небудь із документів з причини його повного
знищення і відсутності інших документів, які містять необхідну інформацію, Страхувальник
може не надавати їх, якщо повне знищення підтверджено документально.
9.2. При настанні страхового випадку або події, яка може призвести до збитків і
витрат, які підлягають відшкодуванню згідно з Договором страхування, Страхувальник
повинен вжити всіх можливих заходів до запобігання і зменшення розміру збитку.
9.3. Якщо Страхувальнику пред'явлено позов, він повинен негайно передати
Страховику документи, що підтверджують порушення проти нього судової справи.
9.4. Ніякі визнання, пропозиції, обіцянки, або виплати не повинні здійснюватись
Страхувальником без письмової згоди Страховика.
9.5. Страхувальник повинен співпрацювати із Страховиком і, за його вимогою,
сприяти в здійсненні врегулювань і веденні судової справи. Крім того, Страхувальник
повинен бути присутнім на слуханнях і судових розглядах, сприяти в свідченні і наданні
доказів і досягненні явки свідків до суду.
9.6. Страхувальник повинен надавати інформацію щодо страхового випадку, яку
Страховик може обґрунтовано вимагати.
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9.7. Страхувальник зобов'язаний повідомити Страховика про настання страхового
випадку до початку роботи аварійної комісії, щоб у разі необхідності Страховик міг
призначити свого представника для участі в її роботі.
9.8. Після закінчення офіційного відомчого або державного розслідування
Страхувальник зобов'язаний надати Страховику:
- копію акта комісії по розслідуванню причин настання страхового випадку;
- свідоцтво про смерть, документи про правонаступництво, довідки МСЕК, витяги з
історії хвороби, тощо у випадку заподіяння шкоди життю та здоров’ю третіх осіб;
- інформацію про будь-які претензії третіх осіб з додатком відповідних документів;
- всі документи і відомості, які стосуються страхового випадку.
10. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ ТА ВІДМОВА У ВИПЛАТІ
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
10.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком згідно з
Договором страхування на підставі заяви Страхувальника і страхового акта, який складається
Страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що визначається Страховиком.
10.2. Страхове відшкодування підлягає виплаті Страхувальнику або третій особі
(пасажиру), у випадку, якщо повністю встановлені причини і розмір збитку.
10.3. Рішення про виплату страхового відшкодування, або відмову у виплаті
страхового відшкодування приймається Страховиком протягом 14 днів після надання
Страхувальником всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового
випадку.
10.4. Відшкодуванню підлягають лише прямі, дійсні збитки, підтверджені
документально. Розмір шкоди визначається на підставі рішення суду або угоди про
відшкодування збитків, укладеної між Страхувальником, Потерпілою третьою особою та
Страховиком відповідно до встановлених Договором страхування лімітів страхового
відшкодування. В будь-якому випадку страхове відшкодування не може перевищувати
страхової суми.
10.5. При заподіянні шкоди життю та/або здоров’ю Потерпілої третьої особи розмір
виплати страхової суми (її частини) може визначатися наступним чином:
10.5.1. при тимчасовій втраті працездатності третьої особи більше, ніж на сім днів –
0,5% від страхової суми за кожен день непрацездатності, але не більше 50% від страхової
суми по кожному випадку;
10.5.2. при встановленні інвалідності третьої особи – 100%, 75%, 60% при
встановленні І, ІІ, ІІІ груп інвалідності відповідно;
10.5.3. у випадку смерті третьої особи – 100% від страхової суми.
10.6. Якщо завданий Страхувальником збиток відшкодований іншими особами,
винним у настанні страхового випадку, Страховик виплачує лише різницю між сумою, яка
підлягає відшкодуванню за умовами страхування, і сумою, відшкодованою цими особами.
10.7. Страховик відшкодує юридичні витрати, понесені з його письмової згоди, у
зв'язку з позовом проти Страхувальника, який стосується випадків, що підлягають
страховому покриттю, проте, якщо сума, присуджена до сплати за таким позовом, перевищує
визначений розмір відшкодування, то обов'язки Страховика відносно юридичних витрат
обмежуються їх частиною в тій самій пропорції, як відношення граничної компенсації до
суми, сплаченої за позовом.
10.8. Підставою для відмови Страховика у виплаті страхових сум (страхового
відшкодування) є:
10.8.1. Навмисні дії Страхувальника направлені на настання страхового випадку.
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Вказана норма не розповсюджується на дії, пов'язані з виконанням ними громадських або
службових обов'язків, у стані необхідної оборони (без перевищення її меж), або захисту
майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника
встановлюється згідно з чинним законодавством України.
10.7.2. Вчинення Страхувальником - фізичною особою умисного злочину, що призвів
до страхового випадку.
10.7.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт
страхування або про факт настання страхового випадку.
10.7.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового
випадку без поважних на це причин, або створення Страховику перешкод у визначенні
обставин, характеру та розміру збитків.
10.7.5. Інші випадки, передбачені законодавством України.
10.8. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у виплаті страхових сум (страхового відшкодування), якщо це не суперечить
законодавству України.
10.9. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється
Страхувальнику у письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови в термін, що не
перевищує 10-ти днів після його прийняття.
10.10. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена
Страхувальником в судовому порядку.
11. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
11.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
- закінчення терміну дії;
- виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;
- несплати Страхувальником страхового платежу у встановлений Договором
страхування строк. При цьому Договір страхування вважається достроково припиненим,
якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений на письмову вимогу
Страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги Страхувальнику,
якщо інше не передбачено умовами Договору страхування;
- ліквідації Страхувальника-юридичної особи, а також у випадку смерті
Страхувальника-громадянина та втрати ним дієздатності, за винятком випадків,
передбачених Законом України “Про страхування”;
- ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
- прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.
11.2. Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка сторона
зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії Договору
страхування, якщо інше ним не передбачено.
11.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення строку дії Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхового
відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо вимога
Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору страхування, то
останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
11.4. При достроковому припиненні дії Договору страхування за вимогою
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо
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вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування,
то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до
закінчення строку дії Договору страхування з вирахуванням витрат на ведення справи,
визначених нормативом у розмірі страхового тарифу, виплат страхового відшкодування, що
були здійснені за цим Договором страхування.
12. ОСОБЛИВІ УМОВИ
Умови Договору страхування можуть бути змінені у випадках, передбачених цими
Правилами, за письмовим погодженням між Страхувальником і Страховиком.
Зміни, які підвищують ступінь ризику в порівнянні з визначеними умовами, дають
право переглянути умови Договору страхування і вимагати сплати додаткового страхового
платежу.
Якщо Страхувальник не погоджується із змінами умов страхування та відмовляється
від сплати додаткового страхового платежу, Страховик має право ініціювати дострокове
припинення дії Договору з моменту настання змін в ступені ризику.
13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Спори за Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, підлягають
вирішенню згідно з чинним законодавством України.
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