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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Товариство з додатковою відповідальністю “РОСНО Україна” (далі по тексту Страховик) відповідно до Умов добровільного особистого страхування від нещасного
випадку на наземному транспорті
(далі - Умови) укладає договори добровільного
страхування від нещасного випадку на наземному транспорті (далі – договори страхування)
з юридичними та дієздатними фізичними особами (далі по тексту - Страхувальники).
1.2. Згідно з Законом України “Про страхування”, нормативними актами цивільного
законодавства України, ці Умови регулюють відносини між Страховиком та
Страхувальником з приводу укладення договорів страхування на випадок загибелі (смерті),
тимчасового або постійного розладу здоров‘я Застрахованої особи внаслідок нещасного
випадку на транспорті.
1.3. Страхувальником може бути особа (юридична або дієздатна фізична), яка має в
своєму володінні, користуванні або розпорядженні наземний транспортний засіб з метою
здійснення господарської діяльності або особистого використання.
1.4. Зміна Страхувальника за договором страхування допускається тільки до настання
страхового випадку шляхом внесення змін до договору страхування на підставі письмової
заяви Страхувальника або переукладення договору страхування. Страховик має право
відмовити у зміні Страхувальника без пояснення причин відмови.
1.5. Для укладання договору страхування Страхувальник надає Страховикові
необхідні дані та інформацію стосовно суттєвих умов страхування. За достовірність
інформації Страхувальник несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
1.6. За договором страхування Страховик зобов’язується за обумовлену в договорі
плату (страховий платіж) у разі настання передбаченої договором події (страхового випадку)
здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі
страхування Страхувальником, на користь якої укладено договір страхування, а
Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати
інші умови договору страхування.
1.7. Застрахована особа – це водій або пасажир транспортного засобу, що знаходилися
в транспортному засобі під час нещасного випадку на транспорті.
У разі страхування пасажирів Застрахованою особою вважається будь-який пасажир
транспортного засобу, вказаного у договорі страхування, а у разі страхування водія
Застрахованою особою може вважатися будь-який водій, що вказаний у договорі
страхування і керував цим транспортним засобом на момент настання нещасного випадку
або був змінним водієм у цьому транспортному засобі.
1.8. Транспортний засіб (транспорт) - засіб, що підлягає реєстрації в органах
Державної автомобільної інспекції (ДАІ) Міністерства внутрішніх справ України
(автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли,
мотоколяски тощо), та ті, що реєструються відповідними державними органами України та
інших держав, і які мають індивідуальні заводські номери двигуна, кузова або інших
агрегатів (трактори, сільськогосподарські і дорожні машини та інші).
1.9. Страхувальники мають право при укладанні договору страхування призначати за
згодою Застрахованої особи громадянина або юридичну особу (Вигодонабувача) для
отримання страхових виплат (у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного
випадку на транспорті), а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше
не передбачено договором страхування.
2. ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ
2.1. Об’єктом страхування за цими Умовами є майнові інтереси, що не суперечать
законодавству України, пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованих осіб.
2.2. Страховик не здійснює страхові виплати у разі завдання моральної шкоди в
результаті нещасного випадку.
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3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ
3.1. Страхова сума – це грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов
страхування зобов’язаний провести страхову виплату у разі настання страхового випадку.
3.2. При укладанні договору страхування Страховик встановлює страхову суму на
підставі даних заяви Страхувальника.
3.3. Страхова сума не збільшується у зв’язку з інфляцією чи зміною курсів валют,
якщо інше не передбачено договором страхування.
3.4. Договір страхування може укладатися за двома системами:
а) За системою посадкових місць. Кількість Застрахованих осіб відповідає кількості
посадкових місць, передбаченій в інструкції по експлуатації транспортного засобу. Страхова
сума встановлюється на кожну Застраховану особу в однаковому розмірі. Виключенням
може бути Застрахована особа-водій, коли розмір страхової суми може встановлюватись
окремо. Загальна страхова сума не може перевищувати добутку страхової суми, встановленої
на одну Застраховану особу, на кількість посадкових місць.
б) За паушальною системою. Страхова сума встановлюється за домовленістю Сторін
за договором страхування в цілому. У випадку виникнення страхового випадку вона
розподіляється в однакових частинах між пасажирами та водієм, які знаходилися у
транспортному засобі на момент настання нещасного випадку, якщо інше не передбачено
договором страхування. Якщо на момент настання нещасного випадку в транспортному
засобі знаходилась одна особа, то Страховик здійснює страхову виплату в розмірі 45%
страхової суми, якщо інше не передбачено договором страхування.
Система, за якою укладається договір страхування та порядок розподілу страхової
суми при настанні страхового випадку та здійсненні страхової виплати зазначається у
договорі страхування.
3.5. Страхувальник за домовленістю із Страховиком визначає страхову суму для водія
та пасажирів, але вона не може бути вище 1050 мінімальних заробітних плат на кожну
Застраховану особу на момент укладання договору страхування.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА СТРАХОВІ ВИПАДКИ
4.1. Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка
має ознаки ймовірності та випадковості настання.
До страхових ризиків за цими Умовами відносяться:
4.1.1. Загибель (смерть) Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку на
транспорті .
4.1.2. Стійка втрата працездатності Застрахованою особою (встановлення групи
інвалідності, в тому числі, зміна групи інвалідності на вищу) внаслідок нещасного випадку
на транспорті.
4.1.3. Тимчасова втрата Застрахованою особою працездатності внаслідок нещасного
випадку на транспорті.
4.1.4. Травматичне ушкодження або інший розлад здоров’я передбачений
Таблицею №1 страхових виплат (Додаток № 2 до Правил) або інше травматичне
ушкодження та/або розлад здоров’я, зазначені умовами конкретного договору страхування,
внаслідок нещасного випадку на транспорті.
4.2. Під нещасним випадком на транспорті за цими Умовами слід розуміти раптову,
короткочасну, непередбачувану та незалежну від волі Застрахованої особи подію, що
призвела до тимчасового або постійного розладу здоров‘я або смерті (загибелі)
Застрахованої особи під час її знаходження в транспортному засобі внаслідок:
- дорожньо-транспортної пригоди;
- стихійного лиха (повені, бурі, урагану, смерчу, цунамі, шторму, зливи, граду,
обвалу, лавини, зсуву, виходу підгрунтових вод, паводку, селі, удару
блискавки, осідання ґрунту тощо), падіння дерев та інших предметів, нападу
тварин;
- пожежі чи самозаймання транспортного засобу;
- протиправних дій третіх осіб.
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Протиправні дії за цими Умовами - це у відповідності до чинного законодавства
країни, де трапилась подія, кримінально карані дії третіх осіб щодо:
- незаконного заволодіння транспортним засобом або майном, що в ньому
знаходиться;
- хуліганських та інших протиправних дій, в тому числі з боку невстановленої особи
(осіб), що призвели до тимчасового або постійного розладу здоров‘я або смерті (загибелі)
Застрахованої особи (Застрахованих осіб).
4.3. Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування, яка відбулася і
з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити страхову виплату Застрахованій
особі.
4.4. Страховими випадками за цими Умовами є події, передбачені пп.4.1.1.-4.1.4. цих
Умов, які фактично відбулись в період дії договору страхування, та підтверджені
документами компетентних органів (медичних закладів, правоохоронних органів тощо).
4.5. Смерть Застрахованої особи або встановлення їй інвалідності (в т.ч. зміна групи
інвалідності на вищу) внаслідок нещасного випадку, що мав місце в період дії договору
страхування, визнається страховими випадком протягом одного року від дня настання
нещасного випадку незалежно від дати закінчення договору страхування, якщо інше не
передбачено договором страхування.
4.6. Договір страхування може передбачати страхування від одного або декількох
страхових ризиків, зазначених в пп.4.1.1.-4.1.4. цих Умов.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. До страхових випадків не відносяться і страхова виплата не здійснюється
Застрахованій особі-водію, якщо нещасний випадок на транспорті виник внаслідок:
5.1.1. Управління транспортним засобом особою, що не має посвідчення водія
відповідної категорії, або що не має права на управління цим транспортним засобом.
5.1.2. Управління транспортним засобом водієм, що знаходиться в стані алкогольного,
наркотичного або токсичного сп’яніння.
5.1.3. Перевищення числа пасажирів над визначеною у технічному паспорті кількістю
посадкових місць.
5.1.4. Непідкорення владі (втеча з місця пригоди, переслідування робітниками
правоохоронних органів), вчинення дій, що караються згідно з чинним законодавством країн,
на території яких діє страховий захист, крім дій, пов’язаних з порушенням Умов дорожнього
руху. В цьому випадку страхова виплата не здійснюється пасажирам, які були причетні до
визначених в цьому пункті дій.
5.1.5. Передачі Застрахованою особою-водієм управління транспортним засобом
особі, що знаходиться в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, а також
особі, що не має посвідчення водія з відповідною категорією, або яка не має права
управління цим транспортним засобом.
5.1.6. Здійснення самогубства або спроби самогубства.
5.2. До страхових випадків не відносяться, і страхова виплата не здійснюється
Застрахованій-особі водію та пасажирам, якщо нещасний випадок на транспорті виник
внаслідок:
5.2.1. Будь-якого використання транспортного засобу не за призначенням.
5.2.2. Ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення.
5.2.3. Військових дій, а також маневрів або інших військових заходів, громадянської
війни, різного роду масових безпорядків.
5.3. До страхових випадків не відносяться, і страхова виплата не здійснюється
Застрахованим особам-пасажирам, якщо нещасний випадок на транспорті виник внаслідок
вчинення ними злочинних дій щодо життя та здоров’я водія або з метою незаконного
заволодіння транспортним засобом або майном, що в ньому знаходиться.
5.4. Страхова виплата здійснюється водію або пасажиру лише в тому випадку, якщо
він знаходився на посадковому місці під час нещасного випадку на транспорті, якщо інше не
передбачено договором страхування.
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5.5. Не є об’єктом страхування за цими Умовами майнові інтереси, пов’язані з
володінням, користуванням і розпорядженням будь-яким майном.
5.6. Умовами окремого договору страхування, перелік виключень та обмежень
страхування може бути звужений або доповнений.
6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
6.1. Строк дії договору страхування встановлюється за згодою Страхувальника і
Страховика на будь-який час, але не менше п’ятнадцяти календарних днів та не більше
одного року, якщо інше не передбачено договором страхування.
У разі бажання Страхувальника укласти договір страхування на термін більше одного
року, договір страхування щорічно має бути пролонгованим (переукладеним) зі сплатою
відповідного страхового платежу.
6.2. Договір страхування набуває чинності з моменту сплати першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено у договорі страхування.
6.3. Моментом сплати страхового платежу вважається:
- за безготівковим розрахунком – день надходження грошових коштів на
рахунок Страховика;
- за готівковим розрахунком – день сплати готівкою в касу Страховика, або
представнику Страховика, вказаний у прибутковому ордері.
6.4. Страховий захист за договором страхування діє, якщо інше не передбачено в
договорі страхування, на території країн Європи, Естонії, Литви, Латвії, та європейської
частини країн СНД, за винятком північнокавказьких областей Росії, Закавказзя, республік
середньої Азії, загальновизнаних зон військових конфліктів.
Територія дії договору страхування визначається у договорі при його укладенні.
Страховиком може бути встановлено обмеження по території дії договору страхування.
7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви Страхувальника чи
уповноваженої ним особи за формою, встановленою Страховиком.
Заява має обов’язково містити наступні дані:
1) Марка транспортного засобу, рік випуску та його державний реєстраційний номер;
2) Кількість посадкових місць в транспортному засобі;
3) Страхова сума на кожне посадкове місце (за системою посадкових місць) або
страхова сума на транспортний засіб (за паушальною системою);
4) Інша інформація на вимогу Страховика, що має значення для укладення договору
страхування та визначення розміру страхового тарифу.
Заповнення заяви не зобов’язує Страхувальника продовжити укладання договору
страхування. Страховик залишає за собою право відмовитися від прийняття ризику на
страхування без пояснення причин.
7.2. До поданої заяви Страхувальник має додати наступні документи:
1) Копія документу, що засвідчує право власності, користування або розпорядження
транспортним засобом;
2) Список водіїв, що мають право на управління транспортним засобом (із
зазначенням їх стажу), та копія посвідчення кожного водія на вимогу Страховика;
3) Інші документи на вимогу Страховика.
7.3. Документи, визначені в пп.7.1 та 7.2 цих Умов стають невід’ємною частиною
договору страхування з моменту його укладання.
7.4. На вимогу Страхувальника факт укладання договору страхування може
посвідчуватись страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору.
Страхове свідоцтво може оформлюватися на кожну Застраховану особу або на
кожний транспортний засіб.
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8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Страхувальник має право:
8.1.1. Достроково припинити дію договору та отримати належну суму страхових
платежів, які повертаються на умовах чинного законодавства та цих Умов.
8.1.2. Оскаржити в судовому порядку рішення Страховика про відмову у страховій
виплаті або розмір страхової виплати.
8.2. Застрахована особа (Вигодонабувач) має право:
8.2.1. Отримати належну їй страхову виплату відповідно до договору страхування.
8.2.2. Оскаржити в судовому порядку рішення Страховика про відмову у страховій
виплаті або розмір страхової виплати.
8.3. Страхувальник зобов’язаний:
8.3.1. Своєчасно та в повному обсязі вносити страхові платежі на умовах договору
страхування;
8.3.2. При укладенні договору страхування надати інформацію Страховику про всі
відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
8.3.3. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього
об'єкта страхування;
8.3.4. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку;
8.3.5. У разі настання нещасного випадку або протиправних дій протягом 2 (двох)
робочих днів (якщо інший термін не передбачений договором страхування) повідомити
Страховика в письмовій формі про подію, що сталася.
8.3.6. Негайно, але не пізніше 24 годин, повідомити відповідні компетентні органи
(органи МВС, орган пожежного нагляду тощо) про настання нещасного випадку або
протиправні дії.
8.3.7. Негайно, як тільки стане про це відомо, але не пізніше 5 робочих днів,
повідомити Страховика про істотні зміни в ступені ризику для перерахунку страхового
платежу, а саме:
- зміну водіїв;
- продаж (передачу) транспортного засобу;
- зміну призначення транспортного засобу.
8.4. Застрахована особа зобов'язана:
8.4.1. Виконувати приписи лікаря, отримані в ході лікування, дотримуватись
розпорядку, який встановлений медичним закладом;
8.4.2. Сповістити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
договором страхування.
8.5. Страховик має право:
8.5.1. Достроково припинити дію договору страхування на умовах чинного
законодавства та цих Умов;
8.5.2. Відмовити у здійсненні страхової виплати Застрахованій особі у випадках,
передбачених в розділі 5 цих Умов, якщо інше не передбачено договором страхування, та у
розділі 13 цих Умов;
8.5.3. В разі зміни ступеня страхового ризику протягом дії договору страхування
вимагати його переукладення або оформлення доповнення до нього та доплати страхового
платежу;
8.5.4. Перевіряти подану Страхувальником інформацію, а також контролювати
виконання Страхувальником умов договору страхування;
8.5.5. При необхідності робити запити про відомості, пов'язані зі страховим випадком,
до Страхувальника та до відповідних компетентних органів, які володіють інформацією про
обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини і обставини
страхового випадку.
8.6. Страховик зобов’язаний:
8.6.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування та цими Умовами.
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8.6.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення страхової виплати.
8.6.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений
договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення
страхової
виплати шляхом сплати
Страхувальнику (Застрахованій особі) або
Вигодонабувачу неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору
страхування;
8.6.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;
8.6.5. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;
8.6.6. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан за
винятком випадків, передбачених законодавством України.
8.7. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки
Страхувальника (Застрахованої особи) та Страховика.
9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
9.1. У разі настання нещасного випадку на транспорті Страхувальник (Застрахована
особа, Вигодонабувач) зобов’язаний:
9.1.1. Негайно, але не пізніше 24 годин, якщо інше не передбачено договором
страхування, повідомити про те, що сталося, відповідні компетентні органи (медичні
установи, органи МВС, орган пожежного нагляду і т.ін.).
9.1.2. У разі настання нещасного випадку протягом 2 (двох) днів (якщо інший термін
не передбачений договором страхування) повідомити Страховика в письмовій формі про
подію, що сталася.
9.1.3. Вживати всіх можливих заходів щодо рятування життя людей у разі нещасного
випадку на транспорті.
9.1.4. Надати Страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку
та розмір страхової виплати.
9.1.5. Виконувати призначення лікаря і докладати всіх зусиль для зведення наслідків
нещасного випадку до мінімуму.
9.1.6. Повідомити Страховика протягом 2 (двох) днів про погіршення стану здоров’я
або смерть Застрахованої особи, якщо до цього було повідомлено тільки про втрату
працездатності чи травму.
9.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
Страхувальника при настанні страхового випадку.
10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ І РОЗМІР ЗБИТКІВ
10.1. Для отримання страхової виплати Страхувальник (Застрахована особа) або
Вигодонабувач протягом 2 (двох) робочих днів з дати настання події, що може бути визнана
страховою, якщо інше не передбачено договором страхування, повинен надати Страховику
письмову заяву з описанням характеру та обставин події.
10.2. Крім письмової заяви про настання події, що може бути визнана страховою,
Страхувальник (Застрахована особа) або Вигодонабувач повинен подати наступні
документи:
1) оригінал або копія договору страхування;
2) копія страхового свідоцтва (полісу, сертифікату), якщо таке є на Застраховану
особу (або транспортний засіб), з якою стався нещасний випадок на транспорті;
3) копія документу, що засвідчує право власності, користування або
розпорядження транспортним засобом на момент настання страхового випадку;
4) документ компетентного органу, що свідчить про настання нещасного випадку
на транспорті та його наслідки (акт про нещасний випадок);
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5) копія документу (паспорту), що посвідчує особу, яка звернулась за страховою
виплатою та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
6) заяву на виплату встановленої Страховиком форми;
7) висновок медичної установи про отриману травму або ушкодження внутрішніх
органів та частин тіла, про встановлення остаточного діагнозу Застрахованій
особі внаслідок нещасного випадку;
8) листок або довідку про непрацездатність;
9) акт про нещасний випадок (форми № Н-1 або НТ ) або документ компетентного
органу (ДАІ або іншого органу), що підтверджує обставини, які дозволяють
віднести подію до страхового випадку;
10) копію свідоцтва про смерть Застрахованої особи (у випадку смерті);
11) нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину у випадку смерті
Застрахованої особи, та за умови, що у договорі страхування не зазначений
Вигодонабувач;
12) інші документи на запит Страховика.
10.3. Документи, які подаються для отримання страхової виплати, повинні бути
достовірні, подані в обсязі, якого вимагає Страховик та відповідно до цих Умов, оформлені
та засвідчені належним чином.
10.4. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку, Страховик приймає
рішення про необхідність надання Страхувальником документів, визначених п. 11.1. цих
Умов.
10.5. Якщо факт страхового випадку документально не оформлений належним чином
або відсутні деякі документи, Страховик має право відстрочити вирішення питання про
здійснення страхової виплати до подання всіх необхідних документів на запит Страховика
або відмовити у страховій виплаті у випадку ненадання Страхувальником зазначених
документів.
11. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
11.1. Після отримання від Страхувальника (Застрахованої особи) або Вигодонабувача
письмової заяви про настання страхового випадку Страховик:
а) з`ясовує наявність факту, обставин та наслідків нещасного випадку на транспорті;
б) складає страховий акт;
в) робить розрахунок страхової виплати;
г) здійснює страхову виплату в термін, встановлений договором страхування.
11.2. Протягом 10-ти робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів і
відомостей про обставини настання страхового випадку (відповідно до Розділу 10 цих Умов),
Страховик складає страховий акт та приймає рішення про здійснення страхової виплати або
про відмову у виплаті.
11.3. У разі прийняття рішення про відмову у страховій виплаті Страховик у
п’ятиденний термін з дня прийняття такого рішення повідомляє про це Страхувальника
(Застраховану особу, Вигодонабувача) в письмовій формі з обґрунтуванням причини
відмови.
Відмова Страховика у здійсненні страхової виплати може бути оскаржена
Страхувальником (Застрахованою особою) або Вигодонабувачем у судовому порядку.
11.4. Загальна сума страхових виплат по кожній Застрахованій особі за одним або
декількома страховими випадками не може перевищувати страхову суму, встановлену для
цієї Застрахованої особи у договорі страхування.
Страховик має право подовжити строк складання акту в разі особливо складних
обставин страхового випадку за згодою із Страхувальником (Застрахованою особою) або
Вигодонабувачем, але на термін не більше 6 (шести) місяців.
11.5. Якщо умовами конкретного договору не зазначене інше, у разі настання
страхового випадку розмір страхової виплати визначається наступним чином:
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11.5.1. При настанні страхового випадку, визначенного п. 4.1.1. Умов (смерть
(загибель) Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, що настала протягом одного
року з моменту нещасного випадку) 100% страхової суми.
11.5.2. При настанні страхового випадку, визначенного п. 4.1.2. Умов (встановлення
інвалідності (в тому числі, зміні групи інвалідності на вищу) Застрахованій особи внаслідок
нещасного випадку протягом одного року з моменту нещасного випадку;
ІІІ група інвалідності – 40 - 60% від страхової суми;
ІІ група інвалідності – 60 - 80% від страхової суми;
І група інвалідності – 90 - 100% страхової суми;
11.5.3. При настанні страхового випадку, визначенного п. 4.1.3. Умов (тимчасова
втрата працездатності Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку)- 0,1 - 1% від
страхової суми за кожен день непрацездатності, але не більше 50% від страхової суми,
визначеної в договорі страхування.
11.5.4. При настанні страхового випадку, визначенного п. 4.1.4. Умов (травматичне
ушкодження або інший розлад здоров’я передбачений Таблицею №1 страхових виплат
(Додаток № 2 до Правил), внаслідок нещасного випадку, що мав місце в період дії договору
страхування;) - у розмірах, визначених у Таблиці №1 страхових виплат (Додаток №2 до
Правил).
11.6. Страховик здійснює страхову виплату з урахуванням раніше проведених виплат,
які мали місце щодо Застрахованої особи під час дії договору страхування.
11.7. Якщо нещасний випадок призвів до розладу здоров’я і Застрахованій особі
(Страхувальнику) була проведена страхова виплата, а в подальшому за наслідками цього ж
нещасного випадку Застрахованій особі була встановлена інвалідність (в т.ч. зміна групи
інвалідності на вищу) або настала смерть Застрахованої особи, страхова виплата проводиться
в розмірі, передбаченому п.11.5.1. або п.11.5.2. цих Умов за вирахуванням раніше проведеної
страхової виплати.
11.8. Сумарний розмір здійснених за договором страхування страхових виплат не
може перевищувати розміру страхової суми, встановленої у договорі страхування на
Застраховану особу або на транспортний засіб.
Після здійснення страхової виплати страхова сума за договором страхування
зменшується на суму виплати, якщо інше не передбачено договором страхування.
12 СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ
12.1. Страховик здійснює страхову виплату протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з
дня складання страхового акта. Договором страхування може бути передбачено іншій строк
виплати страхового відшкодування.
При безготівковій формі розрахунків днем здійснення страхової виплати є день
списання грошей з рахунку Страховика.
12.2 У випадку затримки страхової виплати Страховик несе відповідальність перед
Страхувальником (Застрахованою особою) або Вигодонабувачем згідно з чинним
законодавством України
13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
13.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є:
1) навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється
на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані
необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі,
гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої
укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства
України;
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2) навмисні дії Застрахованої особи, спрямовані на настання страхового випадку.
Дана норма не розповсюджується на інших Застрахованих осіб, що знаходились в одному
транспортному засобі із вищевказаною Застрахованою особою, якщо не буде доведено що дії
цих осіб теж були навмисними;
3) подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування
або про факт настання страхового випадку;
4) несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без
поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру страхового випадку та розміру страхової виплати;
5) вчинення Страхувальником-громадянином або особою, на користь якої укладено
договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
6) в інших випадках згідно з чинним законодавством України.
13.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить законодавству України.
14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
14.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а
також у разі:
1) закінчення строку дії;
2) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;
3) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки
та у встановленому обсязі. При цьому договір вважається достроково припиненим у
випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою
вимогою Страховика протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги
Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору страхування;
4) ліквідації
Страхувальника-юридичної
особи або смерті Страхувальникагромадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом
України “Про страхування”;
5) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
6) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
14.2. Страхувальник має право достроково припинити дію договору страхування, з
повідомленням не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії договору страхування, якщо
інше не передбачено умовами договору. В цьому разі Страховик повертає Страхувальнику
страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з
відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку
страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим договором. Якщо
вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування,
то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.
14.3. Страховик має право достроково припинити дію договору страхування, з
повідомленням не пізніше як за 30 днів до дати припинення дії договору страхування, якщо
інше не передбачено умовами договору. При достроковому припиненні дії договору
страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним
страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником
умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення
справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних страхових виплат, що
були здійснені за цим договором.
Дія договору особистого страхування не може бути припинена Cтраховиком
достроково, якщо на це немає згоди Cтрахувальника, який виконує всі умови договору
страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством
України.
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14.4. Сума страхових платежів, що повертаються на умовах пп. 14.2. та 14.3. цих
Умов, виплачується Страхувальнику. З моменту виплати цієї суми дія договору страхування
припиняється.
14.5. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі за умови дострокового припинення дії договору страхування.
14.6. Внесення змін в договір страхування.
14.6.1. Зміни умов договору страхування здійснюються за згодою Страхувальника і
Страховика на основі заяви однієї із сторін протягом п`яти днів з моменту отримання заяви
іншою стороною і оформляється доповненням до договору, що стає невід'ємною його
частиною.
14.6.2. Якщо одна сторона не згодна з внесенням змін в договір страхування, в
п`ятиденний строк вирішується питання про дію договору на попередніх умовах або про
припинення його дії.
14.6.3. З моменту одержання заяви однієї з сторін до моменту прийняття рішення, яке
виходить з пп.14.6.1. та 14.6.2. цих Умов, договір страхування продовжує діяти на
попередніх умовах.
14.7. Недійсність договору страхування.
Договір страхування вважається недійсним з часу його укладання у випадках,
передбачених законодавством України.
Крім того, договір страхування вважається недійсним в випадку коли його укладено
після настання страхового випадку.
В разі визнання договору страхування недійсним кожна із сторін зобов'язана повернути
іншій стороні все, що було отримано за цим договором, якщо інші наслідки недійсності
договору страхування не передбачені законодавством України.
Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку згідно з чинним
законодавством України.
15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
15.1. Суперечки, пов`язані зі страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому
чинним законодавством України. Нормою є те, що Страховик на відповідний запит
Страхувальника чи його представника дає належні пояснення і консультації, в т.ч., при
потребі, в письмовій формі, з приводу прийнятих рішень.
15.2. При наявності розбіжностей у трактуванні окремих термінів, ситуацій чи дій
суб'єктів договору страхування, їх представників і представників третьої сторони Страховик
діє за принципом презумпції правоти Страхувальника, що означає наступне: Страхувальник
у своїх висновках і рішеннях за даним договором страхування правий, якщо інше не буде
доведено Страховиком чи компетентною інстанцією.
15.3. Позов щодо вимог, які витікають із договору страхування, може бути
пред`явлений Страховику в строк, передбачений чинним законодавством України.
16. СТРАХОВІ ТАРИФИ
16.1. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі
відповідної статистики настання страхових випадків, враховуючи види транспортних
засобів, стаж водіїв та інші умови договору страхування.
16.2. Базові річні страхові тарифи наведено в Додатку № 1 до цих Умов.
16.3. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування,
яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з договором страхування.
Страховий платіж обчислюється виходячи з страхових сум, страхових тарифів, строку
страхування з урахуванням конкретних умов страхування.
16.4. При укладанні договору страхування на строк від 15 днів до 1 року страховий
платіж сплачується в таких розмірах від річного страхового платежу: за 15 днів – 20%, за 1
місяць – 25%, 2 місяці – 35%, 3 місяці – 40%, 4 місяці – 50%, 5 місяців – 60%, 6 місяців –
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70%, 7 місяців – 75%, 8 місяців – 80%, 9 місяців – 85%, 10 місяців – 90%, 11 місяців – 95%;
при цьому неповний місяць приймається за повний місяць.
16.5. При укладенні договору страхування на строк один рік Страхувальник за згодою
зі Страховиком може вносити страхові платежі кількома частинами (не більше 4-х), перша з
яких має бути сплачена при укладенні договору і становити не менше 25 % річного
страхового платежу. При цьому розмір річного страхового тарифу може бути збільшено на
11 %. Терміни сплати інших платежів вказуються в договорі страхування.
16.6. Страховий платіж Страхувальник має право вносити готівкою до каси
Страховика або шляхом безготівкового перерахунку, згідно з чинним законодавством
України, лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник-нерезидент – іноземною вільно
конвертованою валютою або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
16.7. При припиненні дії договору страхування внаслідок несплати (неповної сплати)
суми страхового платежу, визначеного в пп.16.4 - 16.5 цих Умов, Страхувальник може за
згодою Страховика відновити дію договору на умовах, ним передбачених. Термін
страхування при цьому не подовжується. В період з дати припинення дії договору
страхування до моменту його відновлення, Страховик відповідальності за страховими
виплатами не несе.
17. ОСОБЛИВІ УМОВИ
Цими Умовами регламентовано основні умови страхування. Однак за згодою сторін до
договору страхування можуть бути внесені застереження, доповнення та зміни, виходячи з
конкретних умов страхування, особливі умови страхування, що відповідають положенням
цих Умов та не суперечать законодавству України.
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