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1. У тексті Правил добровільного страхування відповідальності перед 

третіми особами №315/06 від 01.03.2006 р. (надалі – „Правила”) словосполучення 
„об’єкт страхування”, „об’єкт договору страхування” у всіх відмінках і числах 
замінити словосполученням „предмет договору страхування” у відповідних 
відмінках з урахуванням наступних змін: 

 
1.1. Викласти пункт 7.5.5 Правил у наступній редакції:  
„За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили 

страховий ризик, або збільшення вартості предмета договору страхування 
переукласти з ним Договір страхування.” 

 
1.2.  Викласти пункт 10.2 Правил у наступній редакції: 

«Для здійснення страхового відшкодування Страховик приймає рішення про 
виплату страхового відшкодування та складає страховий акт, де зазначаються 
причини, обставини та наслідки страхового випадку; розмір сум, пред'явлених до 
сплати Страхувальником за майновими претензіями або позовами, та тих, що 
Страховик має відшкодувати. 

Страховий акт складається протягом 15 робочих днів з моменту отримання 
від Страхувальника повного пакету документів на умовах пп.9.2-9.3 цих Правил». 

 
 
 
1.3. Викласти пункт 11.1 Правил у наступній редакції:  
 

„11.1. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування  протягом 7 робочих 
днів з моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодування та 
складення страхового акту згідно з п.10.2 цих Правил.” 
 

1.4. Викласти пункт 11.3 Правил у наступній редакції:  
 
„11.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування приймається 
Страховиком протягом 15 робочих днів з моменту отримання Страховиком 
документів згідно з пп.9.2 та 9.3 цих Правил.  

Страховик  повідомляє Страхувальника про відмову у виплаті страхового 
відшкодування протягом 2 робочих днів з моменту прийняття такого рішення.” 

 
2. У тексті Правил словосполучення „РОСНО Україна” замінити 

словосполученням „Альянс Україна”. 
 

 
3. Доповнити Розділ 16 Правил пунктом 16.2:   

 
 „16.2. В договір страхування за згодою сторін можуть бути внесені інші 

додаткові умови, що не суперечать закону.” 


