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1. У тексті Умов Зміни до Умов добровільного страхування 

відповідальності виробника (виконавця, продавця) товарів (робіт, послуг) від 
01.03.2006 року (Додаток 2 до Правил добровільного страхування відповідальності 
перед третіми особами № 315 /06 від 01.03.2006 р. та Додаток №1 до Правил 
добровільного страхування судових витрат №219/06 від 01.03.2006р.) (надалі – 
„Умови”) словосполучення „об’єкт страхування”, „предмет/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 6.1 Умов у наступній редакції: 

 
„6.1. Для укладання договору страхування Страхувальник, як правило, 

подає Страховику письмову заяву, за формою, яка встановлена Страховиком, або 
іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. Заява повинна 
містити усі необхідні, на думку Страховика, відомості про предмет договору 
страхування, і підписана Страхувальником, якщо на вимогу Страховика така заява 
подається у письмовій формі.” 
 

1.2. Викласти пункт 8.1 Умов у наступній редакції: 
 

„8.1. Зміною ступеня ризику вважається будь-яка зміна даних або/та 
обставин, які надані Страхувальником в заяві на страхування, такі факти або події 
стосовно Страхувальника та предмета договору страхування, наприклад, зміна 
виду та обсягу товарів (робіт, послуг), що виробляються (продаються, 
виконуються, надаються) Страхувальником, зміна або розширення обсягу 
діяльності Страхувальника, її припинення, зміна технологічного обладнання, 
тощо.” 

 
1.3. У тексті Умов змінити нумерацію пунктів 9.3.9, 9.3.10, 9.3.11 на 9.3.8, 

9.3.9 та 9.3.10 Умов відповідно.  
 

2. У тексті Умов словосполучення „РОСНО Україна” замінити 
словосполученням „Альянс Україна”. 
 

3. Доповнити Розділ 15 Умов пунктом 15.3: 

„15.3. В договір страхування за згодою сторін можуть бути внесені інші 
додаткові умови, що не суперечать закону.” 
 


