
ДОГОВІР ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
№

м. Київ Дата укладення: 

«              »                                         20          р.

Даний Договір укладений відповідно до чинного законодавства України, «Правил добровільного страхуван-
ня цивільної відповідальності власників транспортних засобів (включаючи відповідальність перевізника)» 
АТ «СК «Країна», що зареєстровані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 
29.03.2007 р. за № 1271065 (далі – Правила).  

Цей документ є візуальною формою договору, що посвідчує укладання електронного договору добровільного 
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (далі – Договір страхування).  

Предметом Договору страхування є майнові інте-
реси Страхувальника, що не суперечать законодав-
ству України, пов'язані з відшкодуванням особою, 
цивільно-правова відповідальність якої застрахо-
вана, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну 
потерпілих внаслідок експлуатації забезпеченого 
транспортного засобу (надалі – ТЗ), що зазначений 
в п.5 даного Договору.  

Страхування, що здійснюється у відповідності з цим 
Договором страхування є додатковим по відношен-
ню до страхування, яке надається у відповідності 
з Законом України «Про обов’язкове страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів» №1961-IV від 
01.07.04р (із змінами та доповненнями).

Цивільно-правова відповідальність за цим Договором страхування вважається застрахованою при керуванні за-
безпеченим транспортним засобом особою,  яка на законних підставах експлуатує транспортний засіб, зазначений у 
п.5 цього Договору страхування.  

Виплата страхового відшкодування по даному Догово-
ру страхування здійснюється у випадку недостатнього 
ліміту (страхової виплати) по Договору обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів. У випадку якщо 
на момент настання страхового випадку відповідаль-
ність Страхувальника (Водія) не буде застрахована по 
Договору обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних за-
собів, з суми страхового відшкодування розрахованого 
відповідно до умов даного Договору страхування ви-
раховується сума, яка підлягала би відшкодуванню по 
Договору обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних за-
собів.  

Акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Країна» 
 
04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А 
ЄДРПОУ 20842474 
МФО 380838
IBAN:UA763808380000026504799999890
в АТ "Правекс-Банк"

тел. 590-48-00 (01),
890 (цілодобово)
www.krayina.com

СТРАХОВИК  СТРАХУВАЛЬНИК 
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 5.1. Марка, модель:

 5.2. Тип ТЗ

5.3. Реєстр. №

5.4. Кузов (шасі) № 

5.5. Рік випуску ТЗ  

ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ (ТЗ): 

СТРАХОВИЙ РИЗИК І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК  

ТЕРИТОРІЯ СТРАХУВАННЯ

 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОЛІСУ ОСЦПВВНТЗ:

   

6.1. Страховим ризиком є виникнення цивільної відповідальності Страхувальника або особи, відповідальність якої 
застрахована, за заподіяння у результаті ДТП шкоди третім особам за участю забезпеченого ТЗ, зазначеного у Дого-
ворі страхування.  

6.2. Страховим випадком є:  
6.2.1. подія у результаті якої ТЗ, зазначеним у п. 5 Договору страхування, заподіяно шкоду життю, здоров’ю чи майну 
третіх осіб, цивільну відповідальність за заподіяння якої несе Страхувальник або особа, відповідальність якої застра-
хована.  
6.2.2. подія у результаті якої заподіяно шкоду елементами, що відокремилися від транспортного засобу, що зазначе-
ний у п. 5 Договору страхування, який був у процесі руху (частинами транспортного засобу і т.і.)  

СТРАХОВА СУМА         

 (                                                                        )   грн

0,00 (Нуль)  грн.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ         

ФРАНШИЗА 10
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ОСОБЛИВІ УМОВИ 14
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Україна  (крім АР Крим, Луганської, 
Донецької областей)  

СТРАХОВА ПРЕМІЯ13

у розмірі ___________________________________________

_____________________________________________гривень

№ __________  від   «              »                                         20          р.
 Назва Страховика: АТ «СК «Країна» 

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Термін дії ________________днів,   
але не раніше 00:00 годин дня, наступного за днем 
надходження страхової премії у повному обсязі на 
поточний рахунок Страховика.

12

з   00:00            «              »                                 20          р.

до  24:00          «              »                                 20          р.



Інші умови страхування, не зазначені у цьому Договорі страху-
вання, містяться у Правилах та чинному законодавстві України.  

Страхувальник з Правилами страхування, Договором стра-
хування та інформацією передбаченою ст. 12 Закону України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінан-
сових послуг» ознайомлений, всі тлумачення, терміни та умови 
страхування є йому зрозумілими.  

 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН  

17.1. Страхувальник має право:   
17.1.1. ознайомитися з Правилами та отримати від Страховика 
пояснення їх положень;   
17.1.2. на отримання страхового відшкодування в порядку, пе-
редбаченому законодавством, Правилами та Договором стра-
хування;  
17.1.3. на одержання примірника Договору страхування у ви-
падку його втрати;   
17.1.4. на внесення змін та доповнень до умов Договору стра-
хування; 17.1.5. на інші права згідно Правил та чинного законо-
давства України.  

17.2. Страхувальник зобов'язаний:   
17.2.1. при укладенні Договору страхування надати Страховику 
інформацію   про всі відомі йому обставини, що мають істотне 
значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати 
його про будь-які зміни страхового ризику, зокрема, зміни в 
умовах експлуатації транспортного засобу (передача транс-
портного засобу в оренду, лізинг, прокат, його використання в 
іспитах, у спортивних або навчальних цілях та таке інше), зміни 
власника, зміни осіб, які мають право на керування транспорт-
ним засобом, зазначеним у Договорі страхування і т.ін.;   
17.2.2. сплатити страхову премію у розмірах і в порядку, визна-
чених Договором страхування;    
17.2.3. при укладанні Договору страхування повідомити Страхо-
вика про інші договори страхування, укладені щодо предмету 
Договору страхування.   
17.2.4. довести до відома осіб, які мають право на керування 
транспортним засобом вимоги Правил і Договору страхування. 
Порушення умов цього Договору страхування та Правил особа-
ми, які керували транспортним засобом, мають такі ж наслідки, 
як і їх порушення самим Страхувальником.   
17.2.5. надавати Страховику транспортний засіб для огляду при 
укладанні Договору страхування та у будь-який час періоду дії 
Договору страхування;   
17.2.6. повідомити Страховика про настання випадку, що має 
ознаки страхового, негайно, але не пізніше термінів, передба-
чених цим Договором страхування та Правилами;  
17.2.7. уживати всіх необхідних заходів для запобігання збіль-
шення розміру шкоди;  
17.2.8. тримати визначений в Договорі страхування транспорт-
ний засіб в справному стані;  
17.2.9. у випадку розгляду обставин, пов’язаних зі страховим 
випадком, у суді видати, на вимогу Страховика, довіреність на 
представництво інтересів Страхувальника в цьому судовому 
провадженні.

17.3. Страховик має право:   
17.3.1. здійснювати огляд транспортного засобу, що зазначе-
ний у Договорі страхування, при укладанні Договору, в період 
його дії та після настання події, що має ознаки страхового ви-
падку та здійснювати огляд транспортного засобу потерпілого. 
Проводити обстеження пошкоджених транспортних засобів, а 
також транспортного засобу, що зазначений в даному Договорі 
та/або пошкодженого майна;  
17.3.2. направляти запити в компетентні органи з питань, пов’я-
заних із з’ясуванням причин випадку і визначенням розміру та 
характеру збитку, що нанесений застрахованому транспортно-
му засобу, або самостійно проводити з’ясування причин та об-
ставин страхового випадку;    

 

17.3.3. у випадку збільшення ступеня ризику вимагати зміни 
умов Договору страхування, сплати додаткового страхового 
платежу відповідно до збільшення ризику. Якщо Страхуваль-
ник заперечує проти зміни умов Договору страхування, Стра-
ховик має право достроково припинити дію Договору страху-
вання відповідно до вимог законодавства та цього Договору;  
17.3.4. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадку 
порушення п.18.1.6 даного Договору.   
17.3.5. на дострокове припинення дії Договору страхування 
згідно з законодавством, цим Договором страхування та Пра-
вилами;  
17.3.6. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випад-
ку порушення Страхувальником, водієм Страхувальника чи 
особою, яка керувала транспортним засобом, зазначеним у До-
говорі страхування, умов цього Договору страхування, а також 
відповідно до умов викладених розділом 21 цього Договору 
страхування, зважаючи на умови, що викладені в п.20.12.   
17.3.7. на інші права згідно з Правилами та чинним законодав-
ством України.  

17.4. Страховик зобов’язаний :   
17.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування;   
17.4.2. впродовж 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо 
про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформ-
лення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення 
страхового відшкодування;  
17.4.3. після підписання страхового акту, провести виплату 
страхового відшкодування в терміни, встановлені пунктом 
19.4.1 цього Договору;  
17.4.4. не розголошувати відомості про Страхувальника та його 
майновий стан за винятком випадків, передбачених законо-
давством України.  

17.5.  У випадку невиконання або неналежного виконання умов 
цього Договору страхування Сторони несуть відповідальність 
згідно з чинним законодавством України та з умовами цього 
Договору страхування.  

 ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ 
 СТРАХОВОГО ВИПАДКУ  

18.1.   При настанні події, що має ознаки страхового випадку, 
особа, яка перебувала під час ДТП за кермом транспортного за-
собу, зазначеного у Договорі страхування  (Страхувальник або 
водій Страхувальника, чи особа, відповідальність якої застрахо-
вана) зобов’язана:  
18.1.1. вжити всіх можливих розумних необхідних заходів для 
запобігання збільшенню розміру шкоди та усунення причин, 
що сприяють виникненню додаткових збитків;   
18.1.2. виконувати всі необхідні дії, передбачені Правилами до-
рожнього руху України;  
18.1.3. негайно повідомити про випадок в Національну поліцію 
України чи інші компетентні органи; за необхідності, викликати 
невідкладну медичну допомогу; 
18.1.4. отримати всю можливу інформацію про інших учасників 
ДТП (зокрема, відомості про транспортні засоби, осіб, що керу-
вали цими транспортними засобами, а також дані договорів 
страхування, назву i адресу страховика іншої сторони, якщо такі 
договори існують) надавати усім, кого це стосується, необхідну 
інформацію про Страховика; 
18.1.5. без письмової згоди Страховика не робити заяв та не 
брати на себе зобов’язань про добровільне відшкодування 
збитків, не визнавати повністю чи частково свою відповідаль-
ність, крім випадків, передбачених законодавством України;
18.1.6. повідомити Страховика шляхом подання заяви вста-
новленої Страховиком форми із зазначенням обставин події 
й характеру збитків. Заява, повідомлення може бути надана 
Страховику шляхом телефонного повідомлення або письмово 
в оригіналі, факсимільним зв’язком або електронною поштою. 
Страховик повинен бути оповіщений у можливий найкорот-
ший строк, але в будь-якому разі не пізніше 2 (двох) робочих 
днів з моменту настання цієї події, якщо інший термін не пе-
редбачений особливими умовами Договору страхування, при 
цьому письмовий оригінал заяви повинен бути наданий Стра-
ховику не пізніше 3 (трьох) робочих днів із дня настання події. 
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18.2.  Якщо з поважних причин Страхувальник чи особа, яка ке-
рувала транспортним засобом, зазначеним у Договорі страху-
вання, не могли повідомити Страховика про настання страхо-
вого випадку у встановлений термін, вони повинні підтвердити 
це документально.  

 ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО  
 ВИПАДКУ  

19.1. Крім заяви, передбаченої п. 18.1.6 цього Договору стра-
хування, для врегулювання страхового випадку Страхувальник 
та/або особа, відповідальність якої застрахована, зобов’язані 
надати Страховику ТЗ, визначений Договором страхування, для 
огляду та достовірну інформацію і документальні докази, необ-
хідні для підтвердження факту, причин та обставин настання 
випадку, що може бути кваліфікований, як страховий та визна-
чення розміру нанесених збитків.  

19.2. Перелік основних документів, необхідних для врегулюван-
ня страхового випадку:   
19.2.1. Договір страхування;  
19.2.2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зазна-
ченого в Договорі страхування;  
19.2.3. посвідчення водія особи, яка під час ДТП керувала транс-
портним засобом, зазначеним у Договорі страхування, та доку-
менти, що підтверджують її право на керування цим транспорт-
ним засобом ;  
19.2.4. документи, що посвідчують особу потерпілого; посвід-
чення водія, особи, яка під час ДТП керувала транспортним 
засобом  потерпілого; документи на право володіння пошкод-
женим або знищеним майном, законність його прав на одер-
жання відшкодування (документи про вступ у спадщину і т.ін.);  
19.2.5. довідки Національної поліції  України або іншого компе-
тентного органу, із зазначенням: повного імені (назви) власни-
ка (користувача)  ТЗ; місця, часу настання події; реєстраційно-
го та/або ідентифікаційного номера ТЗ; переліку пошкоджень, 
завданих ТЗ; відомостей про учасників та обставини ДТП;   
19.2.6. акт огляду пошкодженого майна та/або акт огляду транс-
портного засобу, підписаний представником Страховика;  
19.2.7. оригінал висновку експертної організації, із зазначен-
ням у грошовому вираженні розміру збитків, заподіяних майну 
потерпілого;  
19.2.8. довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (для  
Страхувальника, потерпілого – фізичної особи).  

19.3. Із врахуванням обставин конкретної ДТП Страховик має 
право вимагати інші документи, що підтверджують факт та об-
ставини настання страхового випадку, розмір збитків та вико-
нання Страхувальником умов Правил і Договору страхування, 
зокрема:  
19.3.1. Витяг з ЄРДР або копія постанови про закриття 
кримінальної справи за фактом заподіяння шкоди життю й здо-
ров’ю внаслідок ДТП;  
19.3.2. рішення судових органів,  які підтверджують вину Стра-
хувальника або осіб визначених Договором, що вступили в за-
конну силу;  
19.3.3. виписка з медичної карти стаціонарного хворого з 
зазначенням характеру отриманих потерпілим травм і каліцтв, 
діагнозу, періоду лікування;  
19.3.4. листок непрацездатності;  
19.3.5. інші документи, необхідні для підтвердження факту на-
стання випадку, що може бути кваліфікований, як страховий, 
розміру заподіяних збитків і законності пред’явлених вимог.  

19.4. Впродовж 10 (десяти) робочих днів з моменту одержання 
всіх необхідних документів для підтвердження факту настання,  
причин, обставин та наслідків страхового випадку та визна-
чення розміру збитків, Страховик приймає одне з наступних 
рішень:  
19.4.1.  про виплату страхового відшкодування та складає стра-
ховий акт із визначенням розміру страхового відшкодування і в 
строк 15 (п’ятнадцяти) робочих днів здійснює його виплату, або 
19.4.2. про відмову у виплаті страхового відшкодування, або  
19.4.3. про відстрочення прийняття рішення щодо виплати або 
відмови у виплаті страхового відшкодування у випадку об’єк-
тивної необхідності проведення додаткових заходів із з’ясуван-
ня обставин страхового випадку та призначає термін для здійс

нення такого з’ясування, після закінчення якого приймає одне 
з вищевказаних рішень. 

19.5. Страховик з обґрунтуванням причин повідомляє Страху-
вальника та потерпілого про прийняте рішення.  

19.6. Страховик має право відстрочити прийняття рішення 
щодо визнання випадку страховим відповідно до умов пункту 
19.4.3 цього Договору у випадку, коли:  
19.6.1. неповністю з’ясовано обставини страхового випадку та 
розмір збитків  до з’ясування таких обставин, але в будь-якому 
разі на термін, що не перевищує шести місяців з дня подання 
заяви про настання події, що має ознаки страхового випадку;  
19.6.2. обставини ДТП перебувають на розгляді суду до одер-
жання Страховиком судового рішення, яке набрало законної 
сили;  
19.6.3. за фактом ДТП розпочато досудове  розслідування до за-
криття кримінального провадження або ухвалення судом виро-
ку, що набрав законної сили, й надання Страховику відповідних 
документів.  

 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗАВДАНОЇ ШКО- 
 ДИ І РОЗМІРУ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУ- 
 ВАННЯ, ПОРЯДОК ВИПЛАТИ  

20.1. За цим Договором страхування підлягають відшкодуван-
ню:  

20.1.1. матеріальний збиток, заподіяний третім особам внаслі-
док ДТП транспортним засобом, зазначеним в Договорі стра-
хування, відповідальність за відшкодування якої несе Страху-
вальник чи особа, відповідальність якої застрахована;  
20.1.2. витрати, понесені Страхувальником (особою, від-
повідальність якої застрахована) при настанні випадку, що 
може бути кваліфікований, як страховий щодо запобігання або 
зменшення збитків, відповідальність за заподіяння яких несе 
Страхувальник (особа, відповідальність якої застрахована), зо-
крема витрати на охорону пошкодженого майна (не більше 5 
днів з дати настання страхового випадку), його евакуацію (в ме-
жах 500 грн.), недопущення збільшення збитків в межах 5% від 
страхової суми.  

20.2. У разі завдання шкоди, заподіяної життю та здоров’ю по-
терпілих та третіх осіб страхове відшкодування розраховується 
в межах ліміту відшкодування Страховика та визначається за 
згодою Страховика, Страхувальника, потерпілої особи або на 
підставі рішення суду, що містить розрахунок суми необхідної 
для відшкодування, але в будьякому випадку: при тимчасовій 
втраті працездатності до 0,2% страхової суми за кожен день не-
працездатності, але не більше 50% на одного потерпілого.  

20.3. У разі завдання шкоди майну третіх осіб, страхове відшко-
дування розраховується в межах ліміту відшкодування Страхо-
вика та визначається Страховиком на підставі висновків (актів) 
або звітів автотоварознавчого дослідження щодо визначення 
матеріального збитку, заподіяного власнику застрахованого ТЗ 
на момент страхового випадку, підготовленого спеціалізова-
ною та вповноваженою експертною організацією, експертом, 
оцінювачем або калькуляції Страховика, складеної за допомо-
гою спеціального програмного продукту (Audatex тощо). 

20.4. Сума страхового відшкодування визначається відповідно 
до розмірів збитків потерпілих осіб (особи) за вирахуванням:  
20.4.1. розміру франшизи, обумовленої Договором страхуван-
ня;  
20.4.2. розміру збитків, відшкодованих потерпілій особі або 
Страхувальнику (особі, відповідальність якої застрахована) ін-
шим страховиком чи іншими особами за цим страховим випад-
ком.  

20.5. Загальний розмір страхового відшкодування не може пе-
ревищувати ліміт зобов’язань Страховика, визначений Догово-
ром страхування. 

20.6. У випадку, коли загальний розмір шкоди, заподіяної за од-
ним страховим випадком, перевищує загальний ліміт 
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зобов’язань, встановлений для відшкодування шкоди потер-
пілим, відшкодування кожному потерпілому виплачується в 
таких же пропорціях від передбаченого ліміту зобов’язань, як 
відношення розміру спричиненої шкоди кожному потерпілому 
до загального розміру шкоди, спричиненої всім потерпілим.  

20.7. Страховик здійснює виплату страхового відшкодування за 
заподіяну шкоду потерпілим або, за їх письмовим дорученням: 
медичним закладам, підприємствам та організаціям, що нада-
ють послуги з ремонту пошкодженого майна та інші послуги, 
пов’язані з відшкодуванням шкоди.  

20.8. Якщо Страхувальник (особа, відповідальність якої застра-
хована) за згодою Страховика, яка оформлюється письмово, 
самостійно компенсувала заподіяну потерпілим шкоду, то стра-
хове відшкодування може бути виплачено Страховиком безпо-
середньо Страхувальнику (особі, відповідальність якої застра-
хована) у випадку надання ними належним чином оформленої 
відмови потерпілого від претензії до Страхувальника (особи, 
відповідальність якої застрахована).  

20.9. Факт здійснення Страхувальником (особою, відповідаль-
ність якої застрахована) самостійного відшкодування завданої 
третім особам шкоди не є для Страховика підтвердженням 
настання страхового випадку і не створює для Страховика до-
даткових зобов’язань. У разі здійснення Страхувальником (осо-
бою, відповідальність якої застрахована) самостійного відшко-
дування завданої третім особам шкоди, з’ясування обставин 
страхового випадку та визначення розміру відшкодування 
здійснюється Страховиком у загальному порядку, встановлено-
му цим Договором.  

20.10. Якщо Страховиком здійснено виплату страхового 
відшкодування, то ліміт зобов’язань Страховика за Договором 
страхування зменшується на розмір виплаченого відшкодуван-
ня. Ліміт зобов’язань вважається зменшеним із дати настання 
страхового випадку.  

20.11. У першу чергу здійснюються виплати за шкоду, заподіяну 
життю й здоров’ю потерпілого.  

20.12. У випадку виплати страхового відшкодування Страхови-
ком за шкоду, заподіяну життю або здоров'ю потерпілого при 
невиконанні Страхувальником або особою, відповідальність 
якої застрахована, своїх обов'язків, передбачених п. 17.2 цього 
Договору, до Страховика після виплати страхового відшкоду-
вання переходить право вимоги до особи, що несе відповідаль-
ність за заподіяну шкоду.   

 ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ. 
 ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ  

21.1. Не вважається страховим випадком факт заподіяння шко-
ди:  

21.1.1. у результаті умисних дій Страхувальника, або особи, від-
повідальність якої застрахована; 
21.1.2. у результаті військових дій будь-якого роду (незалежно 
від оголошення війни) та/або в місцях військових дій, воєнно-
го стану, оголошеної або неоголошеної війни, громадянської 
війни, надзвичайного стану, заколоту, бунту, революції, гро-
мадського заворушення, повстання, путчів, терористичних ак-
тів, народних хвилювань, страйків, диверсії, безладів, масових 
заворушень, узурпації влади, введення військової влади або 
військового положення або стану облоги, загальної мобілізації, 
збройного або воєнного конфлікту, блокади, військового ем-
барго, що є відкритою інформацією, а також конфіскації, ареш-
ту, знищення чи пошкодження транспортного засобу, внаслі-
док розпоряджень уповноважених органів влади;  
21.1.3. унаслідок перевезення, зберігання чи застосування ви-
бухових пристроїв або вогнепальної зброї в транспортному за-
собі, зазначеного у Договорі страхування;  
21.1.4. у випадку проведення навчальної їзди;  
21.1.5. при керуванні транспортним засобом, вказаним у Дого-
ворі страхування, особою, яка:  
21.1.5.1. не має посвідчення водія на право керування транс-
портним засобом взагалі або відповідної категорії;  

21.1.5.2. не мала законних підстав керувати цим транспортним 
засобом, в тому числі, але не виключно не мала при собі свідо-
цтва про реєстрацію ТЗ або не була належним чином уповнова-
жена на керування  цим транспортним засобом;  
21.1.5.3. протиправно заволоділа цим транспортним засобом із 
будь-якою метою;  
21.1.5.4. перебувала в стані алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп’яніння, або під впливом медикаментозних пре-
паратів, при застосуванні яких протипоказано керувати транс-
портними засобами.  
21.1.6. якщо особа, яка керувала транспортним засобом, зазна-
ченим у Договорі страхування, зникла з місця ДТП або відмо-
вилася пройти в установленому порядку медичний огляд (екс-
пертизу) для визначення стану алкогольного сп'яніння, впливу 
наркотичних чи токсичних речовин, а також, якщо цей транс-
портний засіб зник із місця ДТП, але згодом його було встанов-
лено.  

21.2. В будь-якому випадку Страховиком не відшкодовується 
шкода, заподіяна:  
21.2.1. транспортному засобу, зазначеному в Договорі страху-
вання, та особі, яка ним керувала;  
21.2.2. життю та/або здоров’ю пасажирів, які перебували в мо-
мент ДТП у транспортному засобі, зазначеному в Договорі стра-
хування, а також будь-якому майну Страхувальника, водія Стра-
хувальника чи особи, відповідальність якої застрахована, що 
перебувало у транспортному засобі, зазначеному у Договорі 
страхування, або поза його межами;  
21.2.3. транспортному засобу, а також життю, здоров’ю або май-
ну осіб, які перебували в транспортному засобі, що під час ДТП 
був причеплений або іншим способом приєднаний до транс-
портного засобу, вказаному в Договорі страхування.  

21.3. Не вважається страховим випадком подія, в частині за-
подіяння шкоди:  
21.3.1. вантажем, що випав із транспортного засобу, зазначено-
му в Договорі страхування, предметом, що вилетів з-під колеса;   
21.3.2. змонтованим на транспортному засобі, зазначеному у 
Договорі страхування, механізмом унаслідок його функціону-
вання, зокрема підйомного крана, екскаватора;  
21.3.3. завданої транспортним засобом, зазначеним у Договорі 
страхування, що був переданий в оренду (лізинг, прокат), якщо 
це не було письмово погоджено зі Страховиком;  
21.3.4. у результаті порушення Страхувальником, водієм Стра-
хувальника або особою, відповідальність якої застрахована, 
правил експлуатації та/або ремонту транспортних засобів, у 
тому числі використання технічно несправного транспортного 
засобу, транспортного засобу, що не пройшов технічного огля-
ду у встановленому порядку, а також у результаті порушення 
правил пожежної безпеки, правил перевезення й зберігання 
вогненебезпечних і вибухонебезпечних речовин і предметів, 
вимог безпеки під час перевезення вантажів (відповідно до 
Правил дорожнього руху).  

21.4. Страховиком не відшкодовується шкода, заподіяна :  
21.4.1. антикварним і іншим аналогічним унікальним предме-
там, виробам із дорогоцінних і напівкоштовних каменів і ме-
талів, предметам релігійного культу, колекціям, рукописам, кар-
тинам, іншим витворам мистецтва, а також грошовим знакам і 
цінним паперам;  
21.4.2. шляхом завдання непрямих витрат й збитків, втрати 
прибутку, а також  моральна шкода;  
21.4.3. в інших випадках, що передбачені Правилами та чин-
ним законодавством України. 
 
 УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ  

22.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, 
а також у разі:  
22.1.1. закінчення терміну дії - з 24 годин 00 хвилин дня, вказа-
ного в Договорі страхування як день закінчення дії Договору 
страхування;   
22.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхуваль-
ником у повному обсязі;  
22.1.3. якщо забезпечений транспортний засіб відчужується і 
власник не подав заяву про припинення Договору страхуван-
ня, Договір припиняє свою дію з дня відчуження такого 

21

22



транспортного засобу; 
22.1.4. в інших випадках, передбачених законодавством Украї-
ни.  

22.2. Дію Договору страхування може бути достроково припи-
нено за вимогою Страхувальника або Страховика. Про намір 
достроково припинити дію Договору страхування будь-яка Сто-
рона зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону не пізні-
ше як за 15 днів до дати припинення Договору страхування.  

22.3. В разі дострокового припинення дії Договору страхування 
на вимогу Страхувальника, Страховик повертає йому сплачені 
страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії До-
говору страхування, із вирахуванням нормативних витрат на 
ведення справи та фактичних виплат страхового відшкодуван-
ня, що були здійснені за Договором страхування. Якщо вимога 
Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов 
Договору страхування, то Страховик повертає сплачені ним 
страхові платежі повністю.   

22.4. При достроковому припиненні дії Договору страхування 
на вимогу Страховика, Страхувальнику повертаються повні-
стю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика 
зумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору 
страхування, то Страховик повертає Страхувальнику сплачені 
страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії До-
говору страхування з вирахуванням нормативних витрат на ве-
дення справи в розмірі 20% страхового платежу та фактичних 
виплат страхового відшкодування, що були здійснені за Дого-
вором страхування.   

 ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК  

23.1. Спори, що випливають із даного Договору вирішуються в 
порядку, передбаченому законодавством України.   

23.2. При виникненні спорів з причин та розміру збитку, завда-
ного майну потерпілого, кожна з Сторін має право вимагати 
проведення експертизи. Експертиза проводиться за рахунок 
сторони, що вимагає її проведення.   

23.3. Якщо експертиза проводилась за рахунок Страхувальника 
і результати експертизи були визнанні Страховиком, то остан-
ній відшкодовує Страхувальникові зазначені витрати. При 
цьому, загальний розмір страхового відшкодування не може 
перевищувати розмір страхової суми за Договором на момент 
настання страхового випадку.  

23.4. У випадку невиконання або неналежного виконання умов 
Договору страхування, сторони Договору страхування несуть 
відповідальність згідно з законодавством. 

  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ  

24.1.  Страхувальник дозволяє Страховику використовувати 
свої персональні дані з метою виконання цього Договору.  

24.2.  Цей Договір укладено із дотриманням вимог Законів 
України «Про електронну комерцію», «Про електронні докумен-
ти та електронний документообіг» шляхом акцепту Страхуваль-
ником з використанням електронного підпису одноразовим 
ідентифікатором пропозиції Страховика укласти цей електрон-
ний Договір.  

24.3.  Страхувальник своїм підписом цього Договору надає зго-
ду на отримання інформаційних, в тому числі рекламних, пові-
домлень від Страховика на телефонний номер або за електрон-
ною адресою, вказаною в цьому договорі.   
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