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1. У тексті Правил добровільного страхування добровільного страхування 

залізничного транспорту №205/06 від 01.03.2006 р. (надалі - „Правила”) 
словосполучення „об’єкт страхування” у всіх відмінках і числах замінити 
словосполученням „предмет договору страхування” у відповідних відмінках, з 
урахуванням наступних змін: 

 
1.1. Викласти п.5.12 Правил у наступній редакції: 
 
„5.12. У договорі страхування за згодою сторін може встановлюватися ліміт 

відповідальності Страховика як на окремий предмет договору страхування, так і на 
окремі страхові випадки. 

Страховик несе відповідальність по договору страхування в розмірі прямого 
дійсного збитку, але не вище обумовленої в ньому страхової суми.” 

 
1.2. Викласти п.6.1 Правил у наступній редакції:  
 
„6.1. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви 

Страхувальника, що є невід’ємною частиною договору страхування. Заява 
повинна містити усі необхідні, на думку Страховика, відомості про предмет 
договору страхування, і підписана Страхувальником (у разі, коли Страхувальником 
є юридична особа - її уповноваженим представником). 

До заяви мають додаватись список транспортних засобів, що страхуються із 
зазначенням їх реєстраційного номера і вартості кожної одиниці (засвідчується 
підписом керівника і головного бухгалтера, печаткою підприємства) та копії: 

- технічного паспорту засобу залізничного транспорту; 
- Договору оренди (лізингу) або іншого документа, що підтверджує майновий 

інтерес Страхувальника на засіб залізничного транспорту, якщо Страхувальник            
не є його власником.” 

 
1.3. Викласти п.6.2 Правил у наступній редакції: 
 
„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 засобу 
залізничного транспорту. 

Страхувальник зобов'язаний також дати письмові відповіді на всі поставлені 
йому питання з метою визначення ступеня ризику відносно засобу залізничного 
транспорту, що страхується.” 

 
1.4. Викласти п.10.5.5 Правил у наступній редакції: 
 
„10.5.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що 

зменшили страховий ризик, або при збільшенні вартості застрахованого засобу 
залізничного транспорту переукласти зі Страхувальником договір страхування.” 

 
1.5. Викласти п.13.15.2 Правил у наступній редакції: 
 
„13.15.2. Вартість тимчасового (допоміжного) ремонту або відновлення 

застрахованого засобу залізничного транспорту.” 
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1.6. Викласти п.13.20 Правил у наступній редакції: 
 
„13.20. У випадку, якщо страхова сума, яка встановлена в договорі 

страхування, виявиться менше дійсної вартості застрахованого засобу 
залізничного транспорту на дату страхового випадку, страхове відшкодування             
не повинно перевищувати страхової суми.”  

 
2. Змінити номер пункту 4.2.4 Правил на 4.1.4 Правил. 
 
3. Змінити номер останнього абзацу Розділу 4 Правил з 4.5 на 4.6 Правил.  
 
4. У тексті Правил словосполучення „РОСНО Україна” замінити 

словосполученням „Альянс Україна”. 
 

5. 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.” 

 
 


