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1. У тексті Правил добровільного страхування  водного транспорту 
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) №208/06 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 пункт 4.1 Правил у наступній редакції: 
 
„4.1. Відповідно до цих Правил  не підлягають відшкодуванню збитки, що 

виникли внаслідок: 
4.1.1. Навмисних дій  та  грубої необережності Страхувальника 

(Вигодонабувача) або його представників, за виключенням капітану і членів 
екіпажу застрахованого судна. 

4.1.2. Неморехідності судна, про що було відомо Страхувальнику 
(Вигодонабувачу) або його представникам до виходу судна в рейс. 

4.1.3. Зносу,  корозії судна,  його частин, машин, устаткування або приладів. 
4.1.4. Експлуатації судна в умовах,  що не передбачені його льодовим 

класом. 
4.1.5. Прямого або побічного впливу радіації чи радіоактивного  зараження у 

зв'язку  з будь-яким застосуванням атомної енергії та використанням матеріалів, 
що розщеплюються. 

4.1.6. Витрати по утриманню судна та екіпажу за виключенням випадків, 
зазначених у п. 12.11 цих Правил. 

4.1.7. Витрат, що пов’язані з вилученням залишків застрахованого судна, 
завданням збитків навколишньому середовищу, здоров’ю людей та/або  майну 
третіх осіб, а також непрямі збитки Страхувальника. 

4.1.8. Витрати по усуненню будь-якого дефекту, якщо дефект не викликав 
загибель судна або пошкодження його корпусу, механізмів, машин та обладнання. 

4.1.9. Використання судна з метою протиправних дій (перевезення 
наркотиків, зброї і т.ін.)” 

 
1.2. Викласти пункт 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 для визначення ступеню ризику відомості про Засіб 
водного транспорту (судно), що заявляється на страхування, і підписана 
Страхувальником.” 

 
1.3. Викласти пункт 6.3 Правил у наступній редакції:  
 
„6.3. 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 
водного транспорту (судна). 

Страхувальник зобов'язаний також дати письмові відповіді на всі поставлені 
йому питання з метою визначення ступеня ризику відносно Засобу водного 
транспорту (судна), що страхується.” 
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1.4. Змінити номер пункту 5.4 Розділу 6 Правил на 6.4 Розділу 6 Правил. 
 
1.5. Викласти пункт 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 
водного транспорту (судна) переукласти зі Страхувальником договір страхування 
або укласти додаткову угоду.” 

 
2. У тексті Правил словосполучення „РОСНО Україна” замінити 

словосполученням „Альянс Україна”. 
 
 
3. Доповнити Розділ 16 Правил таким пунктом:   

 
 „В договір страхування за згодою сторін можуть бути внесені інші додаткові 

умови, що не суперечать закону.” 
 


