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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В цих Правилах добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) (далі –
Правила) терміни та визначення вживаються у такому значенні:
Страховик – Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "РІК-АВТОГАРАНТ".
Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала зі Страховиком
договір страхування.
Вигодонабувач – юридична або фізична особа, яка може зазнати збитків у результаті настання
страхового випадку і призначена Страхувальником для отримання страхового відшкодування за
договором страхування, та може бути замінена до настання страхового випадку, якщо інше не
передбачено договором страхування.
Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити виплату
страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу, а Страхувальник зобов’язується
сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання.
Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, що відбулася і з настанням
якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або Вигодонабувачу.
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов договору
страхування зобов’язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового
випадку.
Страховий тариф – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за визначений період
страхування.
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з договором страхування.
Страхове відшкодування (СВ) – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах
страхової суми за договором страхування при настанні страхового випадку.
Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком відповідно до договору
страхування.
При безумовній франшизі в усіх страхових випадках розмір страхового відшкодування
зменшується на розмір франшизи.
При умовній франшизі в усіх страхових випадках страхове відшкодування не
виплачується, якщо розмір збитків не перевищує розмір франшизи, а у разі
перевищення – франшиза не вираховується зі страхового відшкодування.
Вибух – дія вибуху, що відбулася під час нерухомого стану транспортного засобу.
Втрата товарної вартості (ВТВ) – умовна величина зниження ринкової вартості транспортного
засобу, відновленого за нормативними вимогами після пошкодження, в порівнянні з ринковою
вартістю подібного непошкодженого транспортного засобу.
Дійсна вартість – ринкова вартість транспортного засобу (додаткового обладнання). Дійсна
вартість транспортного засобу підтверджується такими документами: експертна оцінка, договір
купівлі-продажу, рахунок-фактура, каталог офіційного дилера або інший офіційний каталог та за
згодою сторін – документами, що визначають вартість аналогічних транспортних засобів в
певному регіоні.

Довірена особа (водій) – особа, яка на законних підставах експлуатує застрахований
транспортний засіб та зазначена в договорі страхування або залежно від умов договору
страхування, будь-яка особа, що експлуатує забезпечений транспортний засіб.
Додаткове обладнання (ДО) – теле-, відео-, аудіо- і радіоапаратура, художнє оформлення
(малюнки, наклейки тощо), газове обладнання, сигнальне, нагрівальне та інше обладнання
салонів чи кузова транспортного засобу, що стаціонарно встановлене на транспортному засобі з
дотриманням усіх технологічних вимог понад комплектацію підприємства-виробника
конкретної моделі, має індивідуальні номери чи інші ідентифікаційні ознаки, що можуть бути
документально підтверджені.
Компетентні органи – державні органи, до компетенції яких належить ліквідація наслідків
страхових випадків, встановлення причин та обставин страхових випадків, оцінка їх наслідків, а
також надання офіційних роз’яснень щодо питань, що стосуються обставин настання страхових
випадків або інші юридичні особи, що мають повноваження до яких може звертатись Страховик
або Страхувальник для вирішення суперечок та інших питань, що стосуються договору
страхування. До компетентних органів можуть належати: органи МВС, МНС, підрозділи ДАІ,
гідрометеослужби та інші.
Транспортний засіб (ТЗ) – пристрій призначений для перевезення людей та/або вантажу, а
також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, а саме: легковий,
вантажний та спеціальний автомобіль, автобус, мікроавтобус, причіп, напівпричіп, мотоцикл,
мотовелосипед, мопед, моторолер, сільськогогосподарська техніка, транспорт спеціального
призначення тощо, крім засобу залізничного транспорту.
Застрахований транспортний засіб – транспортний засіб, зазначений у договорі страхування та
додаткове обладнання, якщо воно зазначене у договорі страхування.
Знос деталей транспортного засобу – це фізичний знос складових транспортного засобу, що
визначається відповідно до чинної в Україні Методики товарознавчої експертизи та оцінки
дорожніх транспортних засобів (далі – Методика), якщо інше не передбачено договором
страхування.
Напад тварин – дії (вплив) тварин чи птахів під час нерухомого стану транспортного засобу.
Неповне страхування – пропорційне відшкодування збитків.
На момент укладення договору страхування – відношення страхової суми до дійсної
вартості транспортного засобу.
В період дії договору страхування – відношення страхової суми зменшеної на розмір
виплати страхового відшкодування до страхової суми на момент укладення договору
страхування.
Пожежа – дія вогню, що виник поза транспортним засобом, під час його нерухомого стану.
Пошкодження – пошкодження у вигляді порушення форми (геометричних розмірів, цілісності
конструкції матеріалу виготовлення) ТЗ або його складника, що мало місце внаслідок
зовнішнього механічного контакту з іншим ТЗ чи іншою перешкодою.
Знищення – такий рівень пошкоджень застрахованого ТЗ внаслідок настання страхового
випадку, коли витрати на його відновлення перевищують 70% його дійсної вартості на дату
настання страхового випадку.
Втрата – вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом
транспортного засобу у власника чи довіреної особи всупереч їх волі.
Скляні деталі – скляні поверхні транспортного засобу (фари, ліхтарі, прилади зовнішнього
освітлення, дзеркала, скло тощо).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
1.2.
1.3.

Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, вимог Закону
України "Про страхування" та інших законодавчих актів України.
Страховик на умовах цих Правил укладає договори добровільного страхування
наземних транспортних засобів (далі – договори страхування) зі Страхувальником.
Страхувальником може бути особа, яка має майновий інтерес, що не суперечать
законодавству України, пов’язаний з володінням, користуванням і розпорядженням
транспортним засобом та/або додатковим обладнанням.
2.

2.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.
2.3.

Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству
України, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним
транспортним засобом, у тому числі причепом до нього, та всіма видами транспортних
засобів спеціального призначення.
На страхування приймається:
транспортний засіб, що підлягає реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції
(ДАІ) Міністерства внутрішніх справ України, інших державних органах України або у
відповідних державних органах інших держав, які мають індивідуальні заводські
номери двигуна, кузова або інших агрегатів, експлуатуються в технічно справному стані
на вулично-дорожній мережі загального користування, пройшли технічний чи інший
огляд у встановлений законодавством України термін і не мають значних механічних
або корозійних пошкоджень;
додаткове обладнання.
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити
виплату страхового відшкодування Вигодонабувачу за шкоду, пов’язану з
пошкодженням, знищенням чи втратою застрахованого транспортного засобу, а
Страхувальник зобов’язується сплачувати страховий платіж у визначені строки та
виконувати умови договору страхування.
3.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

На страхування приймається транспортний засіб на випадок його пошкодження,
знищення чи втрати внаслідок настання страхових ризиків, якими є:
дорожньо-транспортна пригода (ДТП) – подія, що сталася під час руху застрахованого
транспортного засобу або зіткнення з іншим транспортним засобом під час нерухомого
стану застрахованого транспортного засобу (далі – ризик "ДТП");
стихійні лиха (землетрус; осідання ґрунту, зсув; обвал, каменепад; сель, лавина; град,
злива, буря, шторм, ураган, вихор, смерч; паводок, повінь, підтоплення, затоплення;
удар блискавки) (далі – ризик "СЛ");
протиправні дії третіх осіб (ПДТО) - не пов’язані з незаконним заволодінням
застрахованим транспортним засобом у вигляді умисних чи необережних дій та/або
незаконне заволодіння частинами, деталями, приладами, додатковим обладнанням
застрахованого транспортного засобу шляхом крадіжки, грабежу, розбою (далі – ризик
"ПДТО");
інші випадкові події (напад тварин; самовільне падіння предметів на застрахований
транспортний засіб; виліт каміння з-під коліс інших транспортних засобів; пожежа,
вибух) (далі – ризик "ІВП");
викрадення застрахованого транспортного засобу шляхом крадіжки, грабежу чи
розбою (далі – ризик "Викрадення").

3.2.

Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування відповідно до п.3.1
цих Правил, що відбулася та призвела до пошкодження, знищення чи втрати
застрахованого транспортного засобу.
4.

4.1.

ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

Не визнається страховим випадком факт знищення, пошкодження або втрати
застрахованого транспортного засобу, що настав внаслідок:
4.1.1. розпоряджень військової чи цивільної влади, конфіскації, реквізиції, примусової
націоналізації, відділення територій;
4.1.2. будь-яких військових дій, в т.ч. громадянської війни, оголошення надзвичайного чи
воєнного стану, інтервенції, збройних конфліктів як з оголошенням, так і без
оголошення війни;
4.1.3. страйків, локаутів, внутрішніх громадських заворушень, революцій, терористичних
актів, громадського повстання, заколоту, путчу, бунту, державного перевороту, якщо
інше не передбачено договором страхування;
4.1.4. впливу ядерної енергії в будь-якій формі, хімічного чи бактеріологічного зараження;
4.1.5. порушення правил безпеки при ремонті та обслуговуванні застрахованого
транспортного засобу;
4.1.6. пожежі або вибуху при навантажені, розвантажені, зберіганні або транспортуванні
вогнепальної зброї, бойових припасів, паливно-мастильних, вибухонебезпечних,
легкозаймистих та їдких речовин і предметів на непристосованому для цих цілей
застрахованому транспортному засобі;
4.1.7. обману, зловживання довірою або службовим становищем, вимагання, привласнення,
шахрайства;
4.1.8. обробки теплом, вогнем чи іншого термічного впливу на застрахований транспортний
засіб;
4.1.9. технічного браку деталей, збитки від якого повинні відшкодовуватися за гарантійними
зобов’язаннями підприємства-виробника чи продавця, а також браку допущеного під
час ремонту;
4.1.10. використання на території аеропортів (аеродромів), до якого немає
загальнодоступного в'їзду або зберігання у місцях підвищеної небезпеки (на
будівельному майданчику, у місцях де заборонена стоянка);
4.1.11. завантаження або розвантаження застрахованого транспортного засобу для його
перевезення та під час його перевезення будь-яким видом транспорту.
4.2.
Не є страховим випадком факт:
4.2.1. знищення, пошкодження або втрати застрахованого транспортного засобу за межами
місця дії договору страхування або не під час його дії;
4.2.2. пошкодження застрахованого транспортного засобу вантажами, тваринами чи птахами,
що перевозяться ним;
4.2.3. пошкодження салону транспортного засобу внаслідок недбалого використання вогню в
салоні та самозаймання транспортного засобу;
4.2.4. знищення, пошкодження або втрати застрахованого транспортного засобу, якщо він
був нелегально ввезений на митну територію України або знаходиться у розшуку
системи Інтерпол;
4.2.5. незаконного заволодіння колесами та/або ковпаками;
4.2.6. втрати застрахованого транспортного засобу внаслідок крадіжки разом із ключами
та/або реєстраційними документами, що були залишені в ньому (крім розбою та
випадків, коли втрата трапилась безпосередньо після крадіжки ключів від
застрахованого транспортного засобу у Страхувальника (Довіреної особи (водія));
4.2.7. пошкодження, що сталося внаслідок викрадення застрахованого транспортного засобу,
якщо за договором страхування не був застрахований ризик "Викрадення";

4.2.8.
4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.

4.3.

пошкодження електрообладнання внаслідок короткого замикання, якщо при цьому
застрахований транспортний засіб не зазнав інших пошкоджень;
пошкодження або знищення шин, дисків, ковпаків коліс, якщо при цьому
застрахований транспортний засіб не зазнав інших пошкоджень, якщо інше не
передбачено договором;
пошкодження двигуна застрахованого транспортного засобу внаслідок гідравлічного
удару (проникнення води в середину двигуна під час його роботи, що призвело до його
пошкодження), якщо інше не передбачено договором;
пошкодження, знищення або втрата виключно державного реєстраційного номеру,
аптечки, вогнегасника, комплекту інструментів, тентів;
пошкодження скляних деталей - сколи, вищербини, тріщин довжиною до 2 (двох)
сантиметрів без наскрізного отвору;
пошкодження лакофарбового покриття (сколи, риски, подряпини, вм’ятини) складових
частин ТЗ виявлені після мийки застрахованого транспортного засобу або якщо вони,
мають накопичувальний характер, а також зміна кольору внаслідок впливу сонячного
проміння та/або потрапляння паливно-мастильних матеріалів, складових дорожнього
покриття та інших матеріалів.
Договором страхування можуть бути передбачені також інші виключення зі страхових
випадків, що не суперечить законодавству України.
5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Для укладення договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву
за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір
укласти договір страхування. У заяві зазначаються всі наявні пошкодження чи
відсутність частин (деталей).
При укладенні договору страхування Страхувальник зобов’язаний надати Страховику
необхідні документи та інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне
значення для оцінки ступеня страхового ризику.
Обставинами, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику є:
кількість довірених осіб, їхні прізвища, вік та стаж водіння;
умови зберігання застрахованого транспортного засобу (в гаражі, на стоянці тощо) та
наявність при зберіганні охорони;
особливі умови експлуатації застрахованого транспортного засобу: як таксі, для
навчання водінню, в прокат, під час авто-шоу, спортивних змагань, тестів на швидкість
тощо;
наявність інших діючих договорів страхування щодо предмету страхування за
договором страхування;
пошкодження, знищення або втрата застрахованого транспортного засобу чи його
відновлення після таких подій;
інші обставини, передбачені договором страхування та/або заявою на страхування.
Якщо застрахованим транспортним засобом керує третя особа в присутності
Страхувальника, то вона прирівнюється до довіреної особи.
Факт укладення договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.
При необхідності внесення змін та доповнень до договору страхування укладається
додаткова угода.
Якщо Страхувальнику необхідно припинити дію договору страхування відносно
застрахованого транспортного засобу та одночасно застрахувати інший транспортний
засіб, то за заявою Страхувальника припиняється договір страхування та укладається
новий. Частина страхового платежу за договором страхування, що припинив дію,
обчислена пропорційно строку страхування, що лишився, за вирахуванням виплат

5.8.

5.9.
5.10.
5.11.

страхового відшкодування, зараховується як страховий платіж (його частина) за новим
договором страхування. В такому випадку витрати на ведення справи не
вираховуються.
У разі смерті Страхувальника-громадянина, який уклав договір страхування, права і
обов’язки Страхувальника переходять до осіб, які одержали цей транспортний засіб в
спадщину. Страховик або будь-хто зі спадкоємців має право ініціювати переукладення
договору страхування. В інших випадках права і обов’язки Страхувальника можуть
перейти до іншого громадянина чи юридичної особи лише за згодою Страховика, якщо
інше не передбачено договором страхування.
У разі визнання судом Страхувальника-громадянина недієздатним його права та
обов’язки за договором страхування переходять до його опікуна.
Якщо Страхувальник – юридична особа припиняється і встановлюються його
правонаступники, права та обов'язки Страхувальника переходять до правонаступника.
У разі настання випадків, передбачених п.п.5.8-5.10 цих Правил, особи до яких
перейшли права та обов’язки, зобов’язані протягом 10 (десяти) робочих днів письмово
повідомити Страховика про обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня
страхового ризику, що змінилися.
6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА

6.1.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.4.

6.5.

При укладенні договору страхування страхова сума визначається окремо для кожного
транспортного засобу та додаткового обладнання (у разі прийняття обладнання на
страхування).
Страхова сума встановлюється у розмірі, що відповідає дійсній вартості застрахованого
транспортного засобу.
У разі встановлення страхової суми у розмірі меншому, ніж дійсна вартість
застрахованого транспортного засобу на момент укладення договору страхування
(додаткової угоди), отримані збитки відшкодовуються у розмірі, пропорційному
відношенню страхової суми до дійсної вартості такого транспортного засобу (неповне
страхування).
У разі встановлення страхової суми у розмірі більшому, ніж дійсна вартість
застрахованого транспортного засобу на момент укладення договору страхування
(додаткової угоди), отримані збитки відшкодовуються в межах дійсної вартості такого
транспортного засобу.
Франшиза може встановлюватися у відсотках визначеної страхової суми на момент
укладення договору страхування, у відсотках розміру збитків або в абсолютному
розмірі.
Якщо інше не передбачено договором страхування, при настанні четвертого та
наступних випадків за ризиком "ДТП" та "ПДТО" встановлюється франшиза у розмірі
2%.
Якщо інше не передбачено договором страхування, встановлюється безумовна
франшиза у відсотках визначеної страхової суми на момент укладення договору
страхування.
7.

7.1.
7.2.

СТРАХОВІ ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ

Розмір страхового тарифу визначається Страховиком на підставі методики розрахунку
страхового тарифу (п.20 цих Правил).
Страховий платіж розраховується виходячи з розмірів страхової суми та страхового
тарифу.

7.3.
7.3.1.

7.4.

Страховий платіж сплачується одноразово або частинами в строки та розмірах,
передбачених договором страхування.
Якщо до дати сплати чергової частини страхового платежу за договором страхування
відбувся страховий випадок, Страхувальник достроково сплачує несплачену частину
страхового платежу або Страховик утримує несплачену частину страхового платежу зі
страхового відшкодування, якщо інше не передбачено договором страхування.
Моментом внесення страхового платежу вважається момент внесення його в касу або
безготівкового зарахування на рахунок Страховика.
8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.4.1.
8.4.2.

а.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

Договір страхування може бути укладений на строк від 15 днів до 1 (одного) року, якщо
інше не передбачено договором страхування.
Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового платежу (його
першої частини), якщо інше не передбачено договором страхування. Договір
страхування діє лише протягом того періоду страхування, за який сплачено страховий
платіж.
Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність у разі несплати або
несплати у передбаченому розмірі Страхувальником страхових платежів у встановлені
договором страхування строки.
Договором страхування може бути передбачено, що при несплаті страхового платежу:
його першої частини в строк, зазначений у договорі страхування, договір страхування
вважається неукладеним.
його чергової (не першої) частини в строк, зазначений у договорі страхування, дія
договору страхування припиняється починаючи з 00 годин дня, наступного за датою
сплати цієї частини страхового платежу, зазначеної в договорі страхування:
при сплаті такого страхового платежу, дія договору страхування поновлюється з дати,
наступної за днем такої сплати, при умові, що страховик оглянув транспортний засіб і
зробив відмітку в Договорі страхування.
Дія Договору за ризиком "Викрадення" припиняється з моменту втрати
Страхувальником (Довіреною особою (водієм)) ключів від застрахованого
транспортного засобу, пульту дистанційного керування протиугінними засобами,
встановленими на ньому та поновлюється з моменту надання Страховику
документального підтвердження заміни втрачених ключів (пультів) і здійснення
перекодування засобу проти викрадення (сигналізації) або інших необхідних заходів.
Договір страхування припиняє свою дію о 24 годині дати, визначеної в договорі
страхування як дата закінчення дії договору страхування, якщо інше ним не
передбачено.
Місцем дії договору страхування є територія України, якщо інше ним не передбачено,
однак його дія не може поширюватися на територію зон військових дій.
За ризиком "Викрадення" Страховик несе зобов’язання за договором страхування лише
в разі настання страхового випадку на території України, якщо інше не передбачено
договором страхування.
9.

9.1.
9.1.1.
9.1.2.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Страхувальник має право:
при настанні страхового випадку за письмовою згодою Вигодонабувача отримати
страхове відшкодування відповідно до умов договору страхування;
у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення
вартості застрахованого транспортного засобу за згодою Вигодонабувача переукласти
договір страхування;

9.1.3.

за згодою Вигодонабувача збільшити страхову суму (шляхом укладення додаткової
угоди) з відповідною сплатою страхового платежу у разі виплати страхового
відшкодування чи неповного страхування;
9.1.4. ініціювати припинення дії договору страхування відповідно до умов цих Правил;
9.1.5. отримати дублікат договору страхування (свідоцтва, сертифіката, поліса), у разі його
втрати, при цьому оригінал вважається недійсним;
9.1.6. оскаржити у встановленому законодавством України порядку відмову Страховика у
виплаті страхового відшкодування або його розмір.
9.2.
Страхувальник зобов’язаний:
9.2.1. своєчасно вносити страхові платежі у розмірах та в строки, визначені договором
страхування;
9.2.2. при наданні дозволу на користування застрахованим транспортним засобом довіреній
особі, покласти на неї обов’язок виконання нею всіх обов’язків Страхувальника
передбачених цими Правилами (за винятком п.9.2.1 цих Правил) і договором
страхування. Дії довіреної особи прирівнюються до дій Страхувальника;
9.2.3. при укладенні договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі
йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і
надалі письмово повідомляти його за 3 (три) робочі дні до зміни таких обставин, що
перебувають під контролем Страхувальника чи протягом 3 (трьох) робочих днів – про
будь-яку зміну таких обставин, що перебувають поза контролем Страхувальника (якщо
останньому про них відомо);
9.2.4. не залишати застрахований транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не
допустити його самовільного руху, проникнення до нього та/або незаконного
заволодіння ним та забезпечити зберігання застрахованого транспортного засобу
згідно умов договору страхування;
9.2.5. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
договором страхування;
9.2.6. не залишати документи (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий
реєстраційний талон та інші) в застрахованому ТЗ;
9.2.7. надавати представнику Страховика застрахований транспортний засіб для огляду,
проведення розслідування або експертного (автотоварознавчого) дослідження після
настання страхового випадку, під час та/або після закінчення відновлювального
ремонту;
9.2.8. не розпочинати ремонтно-відновлювальних робіт без узгодження їх зі Страховиком;
9.2.9. у разі отримання Страхувальником відшкодування збитків від третіх осіб, винних у
завданні збитків або які відшкодовують їх замість винуватця, протягом 3 (трьох)
робочих днів письмово повідомити про це Страховика;
9.2.10. виконувати інші обов’язки, передбачені цими Правилами і законодавством України.
9.3.
Страховик має право:
9.3.1. у випадку зміни ступеня страхового ризику пропонувати змінити умови договору
страхування та у разі його збільшення – сплатити додатковий страховий платіж
відповідно до такої зміни. У разі відмови Страхувальника від пропозиції Страховика,
останній має право припинити дію договору страхування (повернення страхових
платежів проводиться відповідно до частини другої п.15.2.2 цих Правил), якщо інше не
передбачено договором страхування;
9.3.2. здійснювати огляд застрахованого транспортного засобу при укладенні договору
страхування, в період його дії та після настання події, що має ознаки страхового
випадку;
9.3.3. самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, а також робити
запити про відомості, пов’язані зі страховим випадком, до відповідних компетентних
органів, що володіють інформацією про обставини страхового випадку;

9.3.4.
9.3.5.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.

9.4.3.
9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.
9.4.7.
9.5.

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цими
Правилами;
ініціювати припинення дії договору страхування відповідно до умов цих Правил.
Страховик зобов’язаний:
ознайомити Страхувальника з цими Правилами та умовами страхування;
протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення виплати страхового відшкодування;
при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачений договором страхування строк;
відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку
щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового
випадку, якщо це передбачено договором страхування;
за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або у разі збільшення вартості застрахованого транспортного засобу переукласти
з ним договір страхування;
тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан за винятком
випадків, передбачених законодавством України;
виконувати інші обов’язки, передбачені цими Правилами і законодавством України.
Договором страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки сторін.
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

10.1.
При настанні події, що має ознаки страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний:
10.1.1. вживати всі необхідні та доцільні заходи щодо запобігання та зменшення збитків,
завданих внаслідок настання страхового випадку, в т.ч. рятувати застрахований
транспортний засіб, при ДТП діяти відповідно до вимог Правил дорожнього руху,
забезпечити охорону пошкодженого (знищеного) транспортного засобу;
10.1.2. негайно (безпосередньо з місця події) повідомити Страховика (його представника) за
телефоном вказаним в договорі страхування та діяти відповідно до його вказівок. Якщо
Страхувальник не міг зробити це з об’єктивних причин (відсутність зв’язку, стан
здоров’я) він повинен надати докази відсутності такої можливості і повідомити
цілодобову службу підтримки Страховика відразу, як тільки це стане можливим;
10.1.3. якнайшвидше повідомити про подію відповідні компетентні органи.
Якщо збиток став внаслідок виникнення:
 дорожньо-транспортної пригоди – звернутися до підрозділів ДАІ;
 пожежі – звернутися до органів пожежного нагляду;
 викрадення або протиправних дій третіх осіб – звернутися до правоохоронних
органів;
 осідання ґрунту, підтоплення та інших стихійних лих – звернутися до підрозділів
надзвичайних ситуацій або інших установ, до компетенції яких належить ліквідація
наслідків страхових випадків.
Якщо інше не передбачено договором страхування, можливе неповідомлення
компетентних органів про факт та обставини настання події у випадках:
 пошкодженні (знищенні) лише скляних деталей;
 пошкодження (знищенні) будь-яких деталей, але не більше 1 випадку.
10.1.4. записати прізвища та адреси учасників та очевидців події;
10.1.5. дочекатись на місці події представника Страховика та/або компетентні органи;
10.1.6. пред’явити Страховику (його представнику) пошкоджений застрахований транспортний
засіб для огляду та не здійснювати його ремонт без погодження зі Страховиком. Під час
огляду представниками сторін складається акт огляду застрахованого транспортного
засобу;

10.1.7. подати Страховику письмову заяву про настання страхового випадку протягом 2 (двох)
робочих днів з дати настання такої події.
Якщо з поважних причин (медичний стан Страхувальника чи інша поважна причина, що
унеможливлює написання заяви) Страхувальник не міг повідомити Страховика про
настання такої події у встановлений строк, він повинен підтвердити це документально
та надати заяву протягом 2 (двох) робочих днів з дати усунення таких причин;
10.1.8. погодити зі Страховиком вибір підприємства, на якому буде здійснюватись ремонт
пошкодженого транспортного засобу та порядок розрахунку розміру збитків;
10.1.9. у разі виявлення прихованих пошкоджень застрахованого транспортного засобу
Страхувальник зобов’язаний до їх усунення повідомити про це Страховика для огляду
ним таких пошкоджень.
Якщо Страхувальник здійснив ремонтні роботи таких прихованих пошкоджень без
огляду Страховиком, вартість їх усунення не включається до розміру збитку;
10.1.10. надати Страховику документи згідно з п.11 цих Правил протягом 12 (дванадцяти)
місяців з моменту настання страхового випадку.
10.2.
Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника у разі
настання страхового випадку.
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
11.1.

Для отримання страхового відшкодування Страхувальник, залежно від характеру та
обставин страхового випадку, зобов’язаний надати Страховику для копіювання
оригінали або належним чином посвідчені копії документів:
11.1.1. договір страхування;
11.1.2. письмову заяву про настання страхового випадку;
11.1.3. посвідчення водія особи, яка під час ДТП керувала застрахованим транспортним
засобом;
11.1.4. документи, що підтверджують право особи, яка під час ДТП керувала застрахованим
транспортним засобом, на керування цим транспортним засобом (свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон, маршрутний чи
подорожній лист, довідку про наявність трудових відносин зі Страхувальником –
юридичною особою тощо);
11.1.5. довідку або процесуальний документ компетентних органів про факт та обставини
настання події (довідку ДАI встановленого зразка про обставини ДТП (форма 2); довідку
органів МВС або постанову про порушення кримінальної справи, про зупинення або
закінчення досудового слідства – у разі її порушення; довідку пожежної,
метеорологічної або сейсмологічної служби, МНС тощо);
11.1.6. фотографії пошкодженого застрахованого транспортного засобу, якщо страховий
випадок стався за межами України і внаслідок цього випадку транспортний засіб не міг
самостійно рухатися або такий рух забороняється Правилами дорожнього руху;
11.1.7. експертне (автотоварознавче) дослідження або рахунок, калькуляцію виконавця
ремонтних робіт, акт виконаних робіт, в яких обов’язково зазначаються окремо вартості
за кожним видом робіт, за кожною деталлю та вартість і обсяг витратних матеріалів;
11.1.8. у разі настання страхового випадку за ризиком "Викрадення" надати Страховику
повний комплект ключів від застрахованого транспортного засобу, комплект пультуправління, ключів від протиугінних пристроїв, свідоцтво про реєстрацію транспортного
засобу (за виключенням розбою, коли надання цих документів та пристроїв
представляється неможливим) або довідку про їх вилучення органами МВС;
11.1.9. письмове пояснення про факт та настання події;
11.1.10. письмову заяву Вигодонабувача (Страхувальника) про виплату страхового
відшкодування за формою Страховика;

11.1.11. документи, що посвідчують особу одержувача страхового відшкодування:
 для фізичних осіб – паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
 для юридичних осіб – свідоцтво про державну реєстрацію, лист із зазначенням
платіжних реквізитів;
 для фізичних осіб-підприємців – свідоцтво платника податків, платіжний документ
про сплату податків.
11.1.12. документи, що підтверджують правонаступництво особи, яка звернулася за виплатою
страхового відшкодування.
11.2.
Страховик має право обґрунтовано вимагати надання інших документів, необхідних
для підтвердження причин та обставин страхового випадку, розміру завданої шкоди і
законності висунутих вимог про, що повідомляє Страхувальника протягом 15
(п’ятнадцяти) робочих днів з дати отримання всіх необхідних документів зазначених в
п.11.1 цих Правил.
11.3.
За взаємною згодою сторін може бути передбачено ненадання деяких документів,
передбачених п.11.1 цих Правил.
11.4.
Документи, зазначені в п.11.1 цих Правил можуть надаватись Страховику у формі
оригінальних примірників, нотаріально засвідчених копій, простих копій, завірених
органом, який видав відповідний документ або у формі простих копій, за умови
надання Страховику можливості звірення їх з оригінальними примірниками документів.
Якщо документи надані Страховику не в належній формі, або оформлені із порушенням
існуючих норм (відсутні номер, дата, штамп, печатка, є виправлення тексту тощо),
виплата страхового відшкодування не здійснюється до ліквідації цих недоліків.
11.5.
Договором страхування можуть бути передбачені інші необхідні документи.
12. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ І СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
12.1.

12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
12.2.5.
12.3.

12.3.1.

12.4.

При визначенні розміру збитків, відшкодуванню підлягають тільки прямі матеріальні
збитки. При пошкоджені застрахованого транспортного засобу, розмір збитків (Зб)
визначається виходячи з розцінок на ремонтні роботи і фарбування, цін на запасні
частини і матеріали, що діяли на дату настання страхового випадку.
Розрахунок розміру збитку (Зб) здійснюється на підставі:
рахунку офіційного виконавця ремонтних робіт письмово узгодженого зі страховиком,
якщо це передбачено договором страхування, або
рахунку виконавця ремонтних робіт, запропонованого страховиком, або
експертного (автотоварознавчого) дослідження, або
калькуляції, що складена Страховиком,або
мирової угоди між Страховиком та Страхувальником.
Проведення експертного (автотоварознавчого) дослідження є обов'язковим за
наявності обставин, що надають Страховику після виплати відшкодування скористатись
правом вимоги до осіб, винних у настанні збитків.
Місце і час огляду пошкодженого застрахованого ТЗ узгоджується зі всіма
зацікавленими особами, в тому числі зі страховою компанією винної особи, при цьому
дата огляду призначається з врахуванням терміну, необхідного для виклику на огляд і
прибуття зацікавлених осіб.
Розмір збитку (Зб) при пошкодженні визначається:
(1)

або

, де

(2)

Р – вартість ремонтно-відновлювальних робіт;
М – вартість необхідних для ремонту матеріалів;
Д – вартість нових складників (деталей), що підлягають заміні під час ремонту;

З – знос деталей транспортного засобу. Знос визначається у відсотках відповідно до
чинної Методики, а у випадках де цей знос за чинною Методикою приймається таким,
що дорівнює нулю – визначається у розмірі 10% ринкової вартості таких деталей за 1
(один) рік експлуатації.
Якщо договором страхування передбачено страхування з урахуванням зносу, то розмір
збитку визначається за формулою (2).
12.4.1. У випадку, якщо відношення страхової суми до ринкової вартості на момент настання
страхового випадку

12.4.2.
а.
б.
в.

г.

д.
е.
ж.
з.

и.
12.4.3.
а.
б.

12.4.4.

складає менше 90%, то розмір збитку визначається:

(3) або
, де:
(4)
Рв – ринкова вартість на момент настання страхового випадку;
Сс – загальна страхова сума за договором страхування.
Якщо договором страхування передбачено страхування з урахуванням зносу, то розмір
збитку визначається за формулою (4).
До розміру збитку (Зб) не включається вартість:
ремонтно-відновлювальних робіт, які не пов’язані з усуненням пошкоджень, що
спричинені страховим випадком;
технічного обслуговування та гарантійного ремонту транспортного засобу;
ремонтно-відновлювальних робіт, що пов’язані з реконструкцією чи переобладнанням
транспортного засобу, ремонтом чи заміною деталей, що потребують цього внаслідок
зносу чи технічного браку;
замінених деталей при можливості їх відновлення відповідно до нормативної
документації виробника ТЗ (в розмірі перевищення вартості заміни над вартістю
ремонту);
паливо-мастильних, миючих, а також фільтруючих матеріалів, заправні технологічні
рідини і гази;
складання калькуляції (кошторису) відновлювального ремонту;
ремонтно-відновлювальних робіт (частин (деталей), робіт, матеріалів) пошкоджень
частин (деталей), якщо іншим Страховиком було виплачено за такі пошкодження;
ремонтно-відновлювальних робіт (частин (деталей), робіт, матеріалів), що були в
попередньому страховому випадку, якщо Страхувальником не було надано
транспортний засіб для огляду Страховику після здійснення ремонту та акти виконаних
робіт, що підтверджують відновлення пошкоджених деталей.
непрямих збитків (стоянка, штрафи, проценти, пеня, упущена вигода, моральна шкода,
завдання шкоди діловій репутації тощо).
Якщо при страхуванні транспортного засобу його:
частини (деталі), мали пошкодження, Страховик при настанні страхового випадку має
право зменшити розмір збитку за пошкоджені частини (деталі) на 50% його розміру;
скляні частини (деталі), мали пошкодження, Страховик при настанні страхового випадку
"Вплив предметів" не включає до розміру збитків вартість ремонтно-відновлювальних
робіт (частин (деталей), робіт, матеріалів) пошкоджень таких скляних деталей.
При пошкодженні скляних деталей розмір збитку визначається за скло, яке має
наскрізні пробоїни; тріщини, які доходять до краю скла; тріщини довжиною більше 2
(двох) сантиметрів; за повністю розбите скло.

12.5.

У разі коли вартість відновлення (ремонту) перевищує 70% ринкової вартості
застрахованого транспортного засобу на дату настання страхового випадку, розмір
збитку при знищенні визначається:
, де

(5)

Зл – вартість залишків;
12.5.1. Якщо застрахований транспортний засіб перед його знищенням був пошкоджений та
не відновлений, то розмір ринкової вартості такого транспортного засобу на момент
настання страхового випадку визначається з урахуванням таких пошкоджень.
12.6.
У разі настання випадку за ризиком "Викрадення" розмір збитку при втраті
визначається:
(6)
12.6.1. Якщо застрахований транспортний засіб перед його втратою був пошкоджений чи
знищений та не відновлений, то розмір ринкової вартості такого транспортного засобу
на момент настання страхового випадку визначається з урахуванням таких
пошкоджень.
12.7.
Страхове відшкодування (СВ) визначається в межах страхової суми з урахуванням:
СВ

, де

(7)

Нп – несплачена частина страхового платежу за договором страхування;
Ф – розмір франшизи, обумовленої договором страхування;
В – сум, відшкодованих особою, винною у завданні збитків або особою, яка
відшкодовує їх замість винуватця у розмірі, що перевищує розмір франшизи за таким
страховим випадком;
С – сум, відшкодованих іншим страховиком за цим страховим випадком.
Якщо транспортний засіб застрахований у кількох страховиків і загальна страхова сума
перевищує його ринкову вартість, то страхове відшкодування, що виплачується усіма
страховиками, не може перевищувати його ринкової вартості. При цьому Страховик
здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за укладеним ним договором
страхування;
Е – витрати на евакуацію на відстань до 100 км від місця настання страхового випадку,
але не більше 500 гривень, якщо інше не передбачено договором страхування, та якщо
в результаті настання страхового випадку застрахований транспортний засіб був
неспроможний рухатися самостійно;
К – витрати, понесені Страхувальником за отримання довідок з компетентних органів,
що підтверджують настання страхового випадку;
З – витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо
запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, у
розмірі, що не перевищує 5% страхової суми, якщо інше не передбачено договором
страхування.

12.8.

12.8.1.
12.8.2.
12.8.3.
12.8.4.
12.9.

12.10.

12.11.

Якщо інше не передбачено договором страхування, Страховик зменшує страхове
відшкодування на 50% його розміру або відмовляє у виплаті страхового
відшкодування, у разі грубого порушення Страхувальником (довіреною особою) вимог
Правил дорожнього руху (якщо це не викликано об’єктивними надзвичайними
обставинами), що призвело до страхового випадку, а саме:
порушення правил руху через залізничні переїзди, проїзду перехресть та пішохідних
переходів;
рух в зустрічному напрямку або виїзд на смугу зустрічного руху де такий рух чи виїзд
заборонено Правилами дорожнього руху;
перевищення дозволеної швидкості руху більш ніж на 20 км/год;
руху тротуарами чи пішохідними доріжками.
У разі ненадання довідки компетентних органів за ризиками "ДТП", "ІВП", "СЛ" та
"ПДТО" страхове відшкодування не може перевищувати 2% від загальної страхової
суми, але не більше конкретно визначеної суми, якщо це передбачено договором
страхування.
Якщо сторони не можуть дійти згоди відносно розміру завданого збитку чи порядку
його розрахунку, Страховиком замовляється експертне чи автотоварознавче
дослідження з обов’язковим залученням Страхувальника, що є остаточною підставою
для визначення розміру збитку.
Страхова сума зменшується на розмір страхового відшкодування із дати виплати
страхового відшкодування, при цьому на нову страхову суму застосовується неповне
страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.
13. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

13.1.

З дати отримання всіх необхідних документів Страховик протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів:
 складає страховий акт (аварійний сертифікат) із розрахунком страхового
відшкодування та приймає рішення щодо його виплати, або
 обґрунтовано відстрочує прийняття рішення щодо виплати або відмови у виплаті
страхового відшкодування, про що письмово повідомляє Страхувальника та
Вигодонабувача протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття такого рішення,
або
 приймає обґрунтоване рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування,
про що письмово повідомляє Страхувальника та Вигодонабувача протягом
10 (десяти) робочих днів з дати прийняття такого рішення.
13.2.
Виплата страхового відшкодування здійснюється:
 на станцію технічного обслуговування, що здійснює ремонт застрахованого ТЗ, або;
 Страхувальнику, або;
 Вигодонабувачу
протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про виплату
страхового відшкодування.
13.3.
Якщо інше не передбачено договором страхування, виплата страхового відшкодування,
розмір якої перевищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень здійснюється тільки в
безготівковій формі.
13.4.
У разі пошкодження застрахованого транспортного засобу виплата страхового
відшкодування сплачується частинами, якщо:
13.4.1. відшкодування перераховується Страхувальнику або Вигодонабувачу на банківський
рахунок або готівкою через касу Страховика у розмірі 80% визначеного страхового
відшкодування. Після надання Страхувальником актів виконаних робіт та квитанцій про
сплату Страховик сплачує другу частину - 20% страхового відшкодування.

13.4.2. відшкодування перераховується на гарантійну станцію технічного обслуговування або
іншу станцію, з якою у Страховика відсутній договір на надання послуг щодо
відновлення застрахованих транспортних засобів у розмірі 80% визначеного страхового
відшкодування. Після надання Страхувальником актів виконаних робіт та квитанцій про
сплату Страховик сплачує другу частину - 20% страхового відшкодування.
13.4.3. при відновленні пошкодженого транспортного засобу були виявлені пошкодження,
пов’язані зі страховим випадком, які неможливо було виявити при зовнішньому огляді.
Виплата страхового відшкодування в такому разі здійснюється на підставі додаткового
страхового акту, де визначається перелік додатково виявлених пошкоджень та
кошторис витрат на їх усунення;
13.5.
Страховик має право відстрочити прийняття рішення щодо виплати або відмови у
виплаті страхового відшкодування у випадках, коли:
13.5.1. подані документи не дають змоги повністю з’ясувати причини і обставини страхового
випадку, розмір збитків, право Страхувальника на одержання відшкодування  до
з’ясування таких обставин, але не більше ніж на 6 (шість) місяців з дати надання
Страхувальником всіх документів, передбачених п.11 цих Правил;
13.5.2. застрахований транспортний засіб знаходиться під арештом – до зняття арешту;
13.5.3. у Страховика виникли обґрунтовані сумніви відносно достовірності наданих йому
документів – до закінчення перевірки, але не більше ніж на 3 (три) місяці з дати
надання документів, що підтверджують настання страхового випадку.
13.6.
Страховик за згодою Страхувальника замість виплати страхового відшкодування по
окремим деталям, як підлягають заміні може надати Страхувальнику нові деталі такої ж
якості, виключив їх вартість із страхового відшкодування.
13.7.
Після виплати страхового відшкодування:
13.7.1. виявляться обставини відповідно до яких Страхувальник не має законних підстав для
отримання страхового відшкодування чи якщо розмір належного до виплати
страхового відшкодування має бути меншим від вже фактично виплаченого страхового
відшкодування, Страхувальник зобов'язаний повернути страхове відшкодування або
його частину Страховику протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання письмової
вимоги Страховика чи набуття законної сили рішення суду;
13.7.2. до Страховика в межах фактичних затрат переходить право вимоги, що Страхувальник
або інша особа, яка має право вимоги, має до особи, відповідальної за завданий
збиток.
Якщо задоволення права вимоги Страховика до таких осіб стало неможливим
внаслідок дій Страхувальника або іншої особи, яка має право вимоги (наприклад,
укладення договору про повне або часткове припинення зобов’язання таких осіб), то
Страхувальник зобов’язаний повернути страхове відшкодування протягом 10 (десяти)
робочих днів з дати вчинення таких дій;
13.7.3. у разі відшкодування збитків третіми особами, Страхувальник зобов’язаний протягом
5 (п’яти) робочих днів повернути Страховику виплачене ним страхове відшкодування
або його частину у розмірі, що перевищує отриманий збиток;
13.7.4. або після закінчення відновлювального ремонту Страхувальник зобов’язаний надати
для огляду оновлений транспортний засіб, акти виконаних робіт, платіжний документ і
договір страхування для відмітки Страховиком;
13.7.5. застрахований транспортний засіб знайдено та повернуто Страхувальнику (за ризиком
"Викрадення"), то можливі такі варіанти:
а. Страхувальник зобов’язується повернути виплачене страхове відшкодування протягом
20 (двадцяти) робочих днів з дати отримання такого транспортного засобу, а при
наявності пошкоджень у цьому транспортному засобі – за вирахуванням страхового
відшкодування, розрахованого Страховиком, за ці пошкодження, якщо інше не
передбачено договором страхування;

б. за взаємною згодою сторін, складається договір про передачу застрахованого
транспортного засобу у власність Страховика, після зняття його за рахунок
Страхувальника з обліку в органах реєстрації (митниця, ДАІ), при цьому страхове
відшкодування залишається у Страхувальника, а Страховик додатково сплачує йому
утриману франшизу;
13.7.6. на письмову вимогу Страховика Страхувальник протягом 30 (тридцяти) робочих днів
зобов’язаний передати йому пошкоджені (знищені) складові та обладнання
застрахованого транспортного засобу, заміна яких була оплачена Страховиком з дня
отримання такої вимоги.
У разі ненадання Страховику таких деталей, Страхувальник повинен протягом 5 (п’яти)
робочих днів повернути страхове відшкодування або його частину, що відповідає
вартості цих деталей, а також робіт по їх встановленню.
13.8.
Обов’язковою умовою для виплати страхового відшкодування за ризиком
"Викрадення" є укладення між Страховиком та страхувальником договору про
передачу транспортного засобу.
13.9.
За ризиком "Викрадення", у зв’язку з яким порушено кримінальну справу страхове
відшкодування виплачується після зупинення чи закінчення досудового слідства
органами МВС за кримінальною справою.
13.10. За пропозицією Страховика Страхувальник має право подати позов до особи винної у
настанні страхового випадку, скориставшись при цьому, безкоштовною юридичною
допомогою Страховика. У такому випадку, Страхувальник має відмовитись від
страхового відшкодування і отримати на підставі судового рішення всю суму завданих
збитків від винної особи.
14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
14.1.
Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:
14.1.1. навмисні дії Страхувальника або іншої 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 таких
осіб встановлюється відповідно до законодавства України;
14.1.2. вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої
укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
14.1.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування,
обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику або про факт чи
обставини настання страхового випадку;
14.1.4. отримання Страхувальником (Вигодонабувачем) повного відшкодування збитків від
особи, винної у їх завданні;
14.1.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без
поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
14.1.6. зникнення з місця ДТП, втеча від правоохоронних органів або відмова пройти
медичний огляд (експертизу) особи, що керувала застрахованим транспортним
засобом;
14.1.7. ненадання Страховику документів, передбачених п.п.11.1.2 - 11.1.5 (якщо інше не
передбачено договором страхування), 11.1.7, 11.1.8, 11.1.10, 11.1.11 цих Правил;
14.1.8. невиконання або неналежне виконання Страхувальником своїх обов’язків,
передбачених п.п.9.2.3-9.2.7, 10.1.1, 10.1.2, 10.1.5 (якщо інше не передбачено
договором страхування), 10.1.6-10.1.8 цих Правил;

14.1.9. підлягання застрахованого транспортного засобу конфіскації відповідно до рішення
компетентних органів влади або судових органів;
14.1.10. якщо обсяг і характер пошкодження застрахованого ТЗ не відповідають причинам і
обставинам заявленої події;
14.1.11. керування застрахованим транспортним засобом особою, яка:
 не була належним чином уповноважена чи не мала законних підстав на керування
ним;
 перебувала в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння чи під
впливом медикаментозних препаратів, при застосуванні яких протипоказано
керувати транспортними засобами;
 не зазначена в договорі страхування, як довірена особа, якщо інше не передбачено
ним;
 не відповідає щодо віку або стажу якщо інше не передбачено ним;
14.1.12. участь застрахованого транспортного засобу в авто-шоу, спортивних змаганнях, тестах
на швидкість, випробуваннях на надійність; експлуатація як таксі, для навчання
водінню, в прокат тощо, якщо таке використання не передбачено договором
страхування;
14.1.13. порушення правил експлуатації, вимог Правил дорожнього руху щодо технічного стану
застрахованого транспортного засобу (зокрема руху на шинах, зношених понад
допустимі межі та таких, що не відповідають сезону експлуатації (наприклад
ожеледиця та літні шини при цьому зимовим сезоном вважається період з 15.11. по
15.03) і обладнання, що мало прямий безпосередній вплив на настання страхового
випадку;
14.1.14. надання застрахованого транспортного засобу працівникам міліції або охорони
здоров’я для використання при виконанні ними невідкладних службових обов’язків,
якщо інше не передбачено договором страхування;
14.1.15. здійснення буксирування за участю застрахованого транспортного засобу з
порушенням вимог Правил дорожнього руху, якщо інше не передбачено договором
страхування;
14.1.16. інші випадки, передбачені договором страхування, цими Правилами та
законодавством України.
15. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
15.1.
15.1.1.
15.1.2.
15.1.3.

Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
закінчення строку його дії;
виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
несплати страхових платежів у передбачених договором страхування розмірах й
строках;
15.1.4. в інших випадках, передбачених цими Правилами та законодавством України.
15.2.
Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона
зобов’язана повідомити іншу не пізніш, як за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

15.2.1. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника
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 виплат страхового відшкодування, що були
здійснені за цим договором страхування.
Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі
повністю.
15.2.2. У разі дострокового припинення 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 виплат страхового
відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
15.3.
Якщо договором страхування визначено Вигодонабувача, у якого застрахований ТЗ
знаходиться в заставі, то дія договору страхування, не може бути достроково
припинена на вимогу Страхувальника без письмової згоди на це Вигодонабувача, якщо
на цей час є чинним договір застави застрахованого ТЗ.
15.4.
Остаточний розрахунок між Страхувальником і Страховиком у разі дострокового
припинення дії договору страхування здійснюється після врегулювання всіх заявлених
Страхувальником збитків: здійснення страхового відшкодування або прийняття
Страховиком обґрунтованих рішень про відмову у виплаті страхового відшкодування.
15.5.
Повернення платежів здійснюється протягом 7 (семи) робочих днів після припинення
дії договору страхування, якщо інший строк не обумовлений згодою сторін.
16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ
ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
16.1.

16.2.

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати
страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені),
розмір якої визначається договором страхування.
Страхувальник несе майнову відповідальність за несвоєчасне повернення страхового
відшкодування або його частини шляхом сплати Страховику неустойки (штрафу, пені),
розмір якої визначається договором страхування.
17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1.
17.2.

Спори за договором страхування між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а
при недосягненні згоди – в порядку, передбаченому законодавством України.
У випадку невиконання або неналежного виконання умов договору страхування його
сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, якщо інше не
передбачено договором страхування.
18. ОСОБЛИВІ УМОВИ

18.1.
18.2.
18.3.

На підставі цих Правил можуть розроблятися програми та умови страхування, що не
суперечать законодавству України та цим Правилам.
Всі повідомлення за договором страхування, передбачені цими Правилами та самим
договором, здійснюються сторонами в письмовій формі.
У договорі страхування, за погодженням сторін, може бути передбачено, що окремі
положення цих Правил не включаються до нього і, відповідно, не поширюються на
нього.

18.4.

У всьому, що не врегульовано цими Правилами, сторони керуються законодавством
України.
19. ОСОБЛИВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ

19.1.1.
19.1.2.
1)

2)
3)
4)

19.1.3.
19.2.1.
19.2.2.

19.2.3.
19.2.4.

19.1.
Умови страхування додаткових витрат
На цих умовах можливо застрахувати додаткові витрати Страхувальника у разі настання
страхового випадку із застрахованим транспортним засобом.
При настанні страхового випадку до розміру збитків, в межах лімітів обумовлених
договором, включаються:
витрати на оренду транспортного засобу аналогічного класу на час здійснення ремонту
застрахованого транспортного засобу – в межах 5% страхової суми застрахованого
транспортного засобу, але не більше 5 000 гривень;
витрати за використання таксі після настання страхового випадку до місця проживання,
роботи тощо, але не більше 100 гривень за кожним страховим випадком;
витрати на проживання після настання страхового випадку в місці іншому, ніж місце
постійного проживання, але не більше 500 гривень за кожним страховим випадком.
витрати за використання послуг швидкої медичної допомоги при наявності ушкоджень
водія та/або пасажира застрахованого транспортного засобу, але не більше 500 гривень
за кожним страховим випадком.
Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.
19.2.
Умови страхування "Постійна страхова сума"
У разі страхування на цих умовах страхова сума встановлюється у розмірі, що
відповідає дійсній вартості застрахованого транспортного засобу.
При виплаті страхового відшкодування у зв’язку із пошкодженням застрахованого
транспортного засобу розмір страхової суми не зменшується на розмір страхового
відшкодування.
На ці умови не розповсюджуються умови п.12.11 цих Правил.
Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.

19.3.
Умови страхування "Тотальний захист"
19.3.1. У разі страхування на цих умовах виплата страхового відшкодування здійснюється лише
при знищенні або втраті застрахованого засобу.
19.3.2. Не визнається страховим випадком факт пошкодження застрахованого транспортного
засобу.
19.3.3. Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.
19.4.1.

19.4.2.

19.4.3.
19.4.4.

19.4.
Умови страхування "КАСКО ½"
У разі страхування на цих умовах при втраті або знищенні застрахованого
транспортного засобу, виплата страхового відшкодування здійснюється, без внесення
Страхувальником додаткового страхового платежу.
При пошкодженні застрахованого транспортного засобу, виплата страхового
відшкодування здійснюється, лише після сплати Страхувальником додаткового
страхового платежу. Страхувальник зобов’язаний сплатити страховий платіж протягом 5
(п’яти) робочих днів після прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування
Страховиком. У разі несплати додаткового страхового платежу, Страховик відмовляє у
виплаті страхового відшкодування Страхувальнику.
Розмір додаткового страхового платежу складає 100% страхового платежу сплаченого
Страхувальником при укладанні договору страхування.
Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.

19.5.1.
19.5.2.

19.5.3.

19.5.4.
19.5.5.

19.5.6.

19.5.
Умови страхування "КАСКО ¾"
У разі страхування на цих умовах договір страхування укладається на 9 (дев’ять) місяців.
При відсутності виплат страхового відшкодування протягом строку дії договору
страхування, Страховик безоплатно продовжує дію договору страхування на 3 (три)
місяці.
При настанні страхового випадку протягом 9 (дев’яти) місяців з дати, що вказана, як
початок строку дії договору страхування, Страховик здійснює виплату страхового
відшкодування і договір страхування припиняє дію в останній день 9 (дев'ятого) місяця
з дати, що вказана як початок дії договору страхування.
Для поновлення строку дії договору страхування з 1 (першого) дня 10 (десятого) місяця
з дати, що вказана як початок строку дії договору страхування Страхувальник
зобов'язаний перед початком періоду сплатити додатковий страховий платіж.
Розмір додаткового страхового платежу складає 33,33% страхового платежу сплаченого
Страхувальником при укладанні договору страхування.
На ці умови не розповсюджуються умови останнього абзацу п.10.1.3 цих Правил щодо
неповідомлення компетентних органів при пошкодження (знищенні) будь-яких
деталей, але не більше 1 випадку.
Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.

19.6.
Умови страхування "Без вини водія"
19.6.1. Ці умови означають, що відповідальність Страховика по ризику ДТП наступає тільки при
умові відсутності вини водія застрахованого транспортного засобу та наявності особи –
винуватця, встановленої компетентними органами.
19.6.2. Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.
19.7.
Умови страхування "Буденний день"
19.7.1. Ці умови означають, що відповідальність Страховика по застрахованому транспортному
засобу розповсюджується на всі дні крім святкових та вихідних, список яких
затверджується відповідними органами.
19.8.1.

19.8.2.

19.8.3.
а.
б.
в.
19.8.4.
19.8.5.

19.8.
Умови страхування технологічного транспорту
На цих умовах здійснюється страхування транспортних засобів з установленим на них
спеціальним обладнанням, а також таких, що використовуються у технологічних
процесах промисловості, будівництва, сільського господарства, гірничодобувної галузі,
комунальному господарстві тощо (крани, екскаватори, грейдери, автонавантажувачі,
автоцистерни, комбайни, трактори, інші транспортні засоби аналогічного призначення).
Якщо при страхуванні на транспортному засобі не буде індивідуальних номерів кузова,
шасі тощо, а при настанні страхового випадку виявиться, що у власності Страхувальника
є інші аналогічні транспортні засоби, то страхове відшкодування виплачується у розмірі,
пропорційному відношенню страхової суми до загальної дійсної вартості таких
транспортних засобів.
Договором страхування може бути передбачено, що договір діє в окремо визначений
період, а саме:
тільки під час руху власним ходом на дорогах загального користування;
тільки під час зберігання (консервації) у гаражі, складі, стоянці, тощо;
тільки під час проведення ремонтних, сільськогосподарських та інших робіт, що
виконуються силами Страхувальника.
При страхуванні відповідно до п.19.8.3.б цих Правил у договорі страхуванні
зазначається місце страхування.
Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.

19.9.1.
19.9.2.

19.9.3.

19.9.4.

19.9.5.

19.9.6.
19.9.7.

19.9.
Умови страхування "Валютне застереження"
На цих умовах здійснюється страхування транспортних засобів з урахуванням зміни
іноземної валюти.
На момент страхування визначається еквівалентна страхова сума в іноземній валюті
шляхом ділення страхової суми зазначеної в національній валюті до офіційного курсу
НБУ іноземної валюти.
Страхова сума на момент страхового випадку визначається шляхом множення
еквівалентної страхової суми і іноземній валюті на момент страхування на офіційний
курс іноземної валюти на дату настання страхового випадку.
У разі перевищення офіційного курсу іноземної валюти на дату настання страхового
випадку над офіційним курсом аналогічної валюти на момент страхування на 20%,
еквівалентна страхова сума в іноземній валюті на момент настання страхового випадку
не може перевищувати 20% надбавки еквівалентної страхової суми в іноземній валюті
на момент страхування.
В будь-якому випадку при страхуванні на цих умовах страхова сума на момент настання
страхового випадку не може бути меншою , ніж страхова сума на момент страхування
зазначена в гривнях.
При страхуванні на цих умовах страхове відшкодування здійснюється в національній
валюті України (гривнях).
Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.

19.10. Умови страхування наземного транспорту під час його транспортування
19.10.1. На цих умовах може бути застрахований транспортний засіб під час його
транспортування власним ходом (перегону).
19.10.2. Зі Страхувальником, який має велику кількість таких транспортувань може бути
укладений генеральний договір страхування.
19.10.3. Згідно генерального договору страхування Страхувальник зобов’язується передавати, а
Страховик приймати на страхування всі транспортні засоби, що плануються до
транспортування протягом визначеного терміну.
19.10.4. Генеральний договір страхування може надавати:
а. Автоматичне страхове покриття – страхове покриття на всі відправки. Після закінчення
кожного періоду страхування укладається бордеро, в якому зазначаються усі здійсненні
транспортування, дійсна вартість транспортного засобу за кожним перегоном, страхові
тарифи та страхові платежі;
б. Страхове покриття на окреме транспортування – страхове покриття на кожне окремо
взяте транспортування, із зобов’язанням Страхувальника направляти Страховику
повідомлення про транспортний засіб, до моменту його відправлення. Повідомлення
повинно містити в собі: дані про транспортний засіб, його дійсну вартість, маршрут,
дату відправлення, тощо.
19.10.5. Договір страхування наземного транспорту під час його транспортування набирає
чинності, з моменту виїзду транспортного засобу із зазначеного місця тимчасового
зберігання з метою початку його транспортування та діє протягом запланованого
транспортування і припиняє свою дію в момент його доставки на склад або інше місце
зберігання в пункті призначення, якщо інше не передбачено договором страхування.
19.10.6. Всі інші умови страхування відповідають цим Правилам.

20. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СТРАХОВОГО ТАРИФУ
Транспортний засіб може бути застрахований від одного, декількох чи усіх страхових
ризиків разом. При страхуванні застосовується відповідно базовий страховий тариф для одного,
декількох чи усіх страхових ризиків разом.
Страховий тариф розраховується за формулою:
СТ = (БТ1+ БТ2 + БТ3+ БТ4+ БТ5) ×К1×К2×К3×К4×К5×К6×К7×К8×К9×К10×К11
де:

СТ – страховий тариф за договором страхування;
БТ1–БТ5 – базовий страховий тариф за відповідним страховим ризиком;
К1–К11 – коригуючі коефіцієнти за договором страхування.

БТ: Базовий страховий тариф зазначається у відсотках для строку страхування 1 (один) рік.
Страхові ризики
Тип транспортного засобу

ДТП

СЛ ПДТО ІВП

БТ1

БТ2

БТ3

БТ4

Всі
НЗ ризики
разом
БТ5
БТ

4,03 0,11 0,29 0,03 0,91

5,37

3,97 0,10 0,29 0,03 0,89
15 000 – 25 000 3,89 0,10 0,29 0,03 0,88
25 000 – 50 000 3,77 0,10 0,28 0,03 0,86

5,28
5,19
5,04

50 000 – 75 000 3,82

0,10 0,28 0,03 0,87
75 000 і більше 3,97 0,10 0,29 0,03 0,89

5,10
5,28

країн СНД та Китаю

3,05 0,08 0,23 0,03 0,69

4,08

інших іноземних країн

2,94 0,08 0,21 0,03 0,67

3,93

країн СНД та Китаю

2,48 0,06 0,18 0,01 0,57

3,30

інших іноземних країн

2,34 0,06 0,18 0,01 0,53

3,12

Вантажні
країн СНД та Китаю
автомобілі,
інших іноземних країн
виробництва
Технологічний транспорт
ТЗ для сільського господарства
Причепи та напівпричепи до автомобілів

1,70 0,05 0,13 0,01 0,39

2,28

1,65 0,04 0,13 0,01 0,38

2,21

1,12 0,03 0,09 0,01 0,25
1,08 0,03 0,08 0,01 0,24
0,94 0,03 0,08 0,01 0,21

1,50
1,44
1,27

6,60 0,18 0,48 0,04 1,50

8,80

країн СНД та Китаю

Легкові
автомобілі та
мінівени,
виробництва
Мікроавтобуси та
вантажопасажирські ТЗ,
виробництва
Автобуси,
виробництва

Мотоцикли,
моторолери,
мопеди тощо
К1:

до 15 000

інших іноземних
країн, вартістю
еквівалентною, USD
(від – до)

вартістю
еквівалентною, USD

до 20 000

20 000 і більше 6,36

0,16 0,47 0,04 1,44

Коефіцієнт кількості осіб
Застосовується для фізичних осіб в залежності від кількості довірених осіб.

8,47

Кількість осіб
Коригуючий коефіцієнт

1-2
1,00

без зазначення
1,031

К2:

Коефіцієнт стажу водіння
Застосовується для фізичних осіб в залежності від стажу водіння довіреної особи.
При зазначенні в договорі страхування декількох осіб – застосовується коефіцієнт, що
відповідає особі з найменшим водійським стажем.
понад 10
без
Стаж водіння, повних років
до 2
2 – 10 років
років
зазначення
Коригуючий коефіцієнт
1,05
1,02
1,00
1,051
К3:

Коефіцієнт регіону
Визначається залежно від регіону переважної експлуатації транспортного засобу.
Регіон переважної експлуатації
Коригуючий коефіцієнт
Місто Київ
1,00
Дніпропетровська, Донецька, Київська (крім міста Києва), Одеська та
0,97
Харківська області
Інші регіони, окрім вищенаведених
0,94

К4:

Коефіцієнт "Врахування зносу деталей"
При страхуванні без умови "Врахування зносу деталей" до базового річного
страхового тарифу застосовуються такі коефіцієнти:
Строк експлуатації ТЗ, повних років
до 2
2–3
4–5
6–7
8–9
Коригуючий коефіцієнт
1,02
1,13
1,22
1,44
1,66
К5:

Коефіцієнт території
Застосовується залежно від поширення дії договору страхування на територіальні
зони (країни).
Територіальна зона
1
2
3
Зона 2 + країни Європи
Країни
Україна
Зона 1 + країни СНД
і Прибалтики
Коригуючий коефіцієнт
1,00
1,01
1,02
К6:

Коефіцієнт франшизи
Визначається залежно від розміру франшизи, що обирає Страхувальник та
обраних ризиків. При встановленні франшизи у розмірі, що потрапляє у проміжок між
наведеними в таблиці значеннями, застосовується значення коригуючого коефіцієнта, що
відповідає меншому значенню франшизи.
К6.1:

Коефіцієнт франшизи за ризиками "ДТП", "СЛ", "ПДТО", "ІВП".

Варіант 1а Безумовна франшиза
Розмір франшизи, % страхової суми
1

0,0 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0

Коефіцієнти застосовуються одночасно, якщо умовами страхування не передбачені обмеження на кількість
водіїв

Розмір франшизи, % страхової суми2
Коригуючий коефіцієнт

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0
1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,82 0,79 0,74

Варіант 1б Безумовна франшиза
Розмір франшизи, % розміру збитку
Розмір франшизи, % страхової суми2

0,0 1,25 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 25,0
0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0

Коригуючий коефіцієнт

1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 0,91 0,88 0,85 0,82 0,79 0,74

Варіант 2 Умовна франшиза
Розмір франшизи, % страхової суми
Коригуючий коефіцієнт
К6.2:

0,0
1,08

1,0
1,05

1,5
1,03

2,0
1,0

3,0
0,97

4,0
0,94

5,0
0,91

Коефіцієнт безумовної франшизи за ризиком "НЗ"
Визначається залежно від типу транспортного засобу:

для всіх ТЗ окрім мотоциклів, моторолерів, мопедів тощо:
Розмір франшизи, % страхової суми
0,0
5,0
7,0
Коригуючий коефіцієнт
1,08
1,00
0,99
для мотоциклів, моторолерів, мопедів тощо:
Розмір франшизи, % страхової суми
5,0
Коригуючий коефіцієнт

1,05

10,0
0,98

15,0
0,97

7,0

10,0

12,0

15,0

20,0

1,02

1,01

1,00

0,99

0,97

К7:

Коефіцієнт парку
Визначається залежно від кількості застрахованих транспортних засобів.
Кількість застрахованих
понад
1–2
3–5
6 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 50 51 – 100
ТЗ
100
Коригуючий коефіцієнт 1,00
0,97
0,94
0,91
0,88
0,85
0,82
0,80

К8:

Коефіцієнт короткостроковості
Залежить від строку дії договору страхування. При цьому, кожний неповний
місяць дії договору страхування при розрахунках страхового тарифу рахується як повний.
Кількість місяців
15днів 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
Коригуючий коефіцієнт 0,15 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
К9:

Коефіцієнт "Бонус-Малус"
Використовується на розсуд Страховика та залежить від кількості страхових
випадків за попереднім договором страхування.
Коефіцієнт визначається відповідно до встановленого класу Страхувальнику за
кожним застрахованим транспортним засобом чи за договором страхування. При
первинному страхуванні встановлюється вихідний клас 7.
При укладенні нового договору страхування та:
– при відсутності виплат страхового відшкодування за попереднім договором
страхування тривалістю не менше 6 (шести) місяців – клас понижується на одиницю або

2

За умови, що особа винуватця встановлена компетентними органами і це не водій застрахованого ТЗ

страховик може безоплатно продовжити дію договору страхування на кількість днів на
свій розсуд, але не більше ніж на 3 місяці;
– при наявності виплат страхового відшкодування за попереднім договором
страхування, загальний розмір яких не перевищив розміру сплаченого страхового платежу
за окремим застрахованим транспортним засобом чи за договором страхування; при
наявності виплат страхового відшкодування за попереднім договором страхування,
загальний розмір яких перевищив розмір сплаченого страхового платежу за окремим
застрахованим транспортним засобом чи за договором страхування, але існує можливість
регресного позову – клас залишається без змін;
– при наявності виплат страхового відшкодування за попереднім договором
страхування, загальний розмір яких перевищив розмір сплаченого страхового платежу за
окремим застрахованим транспортним засобом чи за договором страхування – клас
підвищується на відповідну кількість виплат, що перевищували розмір страхового платежу
за окремим застрахованим транспортним засобом чи за договором страхування, але не
менше ніж на одиницю.
Клас
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
Коригуючий
0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00 1,03 1,07 1,15 1,55 1,70 1,85 2,00
коефіцієнт
К10: Коефіцієнт сплати страхового платежу
Застосовується при укладенні договорів тривалістю не більше 1 (одного) року та
визначається за одним із двох варіантів:
Варіант 1
Встановлюється залежно від кількості частин страхового платежу.
Кількість частин страхового платежу
1
2
3
4
Коригуючий коефіцієнт
1,00
1,02
1,03
1,04

6
1,06

12
1,12

Варіант 2
Встановлюється у розмірі 1,0. При чому, строк дії договору страхування
розбивається на періоди страхування кратні 1 (одному) місяцю. Страховий платіж ( СП i ) за
i -й період страхування визначається за формулою:
СП

де:

i

 i

 СП  КК   t j  


 j 1 

i 1



СП

j

j 1

,
– страховий платіж за договором страхування;
КК   – коефіцієнт короткостроковості (К8:), що відповідає кількості місяців  ;
t j – кількість місяців j -го періоду страхування.

СП

К11: Коефіцієнт врахування інших чинників ризику
К11.1: Коефіцієнт "Врахування інших чинників"
У випадку, коли є підстави застосувати два і більше коригуючих коефіцієнти, то
значення цих коефіцієнтів перемножуються.
Умови страхування
Коригуючий коефіцієнт
- не є виключенням п.4.2.6 цих Правил (пошкодження шин, дисків,
ковпаків коліс…)

1,01

Умови страхування
Коригуючий коефіцієнт
- не є виключенням п.4.2.10 цих Правил (гідравлічний удар)
1,01
- не зменшення відшкодування п.12.8 цих Правил (грубе порушення
1,03
ПДР):
Умови використання транспортного засобу:
Спортивні змагання, авто-шоу, навчання водінню
2,00
Таксі, використання в прокат
Орендується чи здається в оренду
Страхування додаткових витрат (п.19.1 цих Правил):
- на оренду транспортного засобу аналогічного класу
- на користування таксі
- на проживання
- оплата приватної швидкої допомоги
Страхування за умовою "Постійна страхова сума" (п.19.2 цих Правил)
Страхування за умовою "Тотальний захист" (п.19.3 цих Правил)

1,80
1,05

Страхування за умовою "Каско ½" (п.19.4 цих Правил)
Страхування за умовою "Каско ¾" (п.19.5 цих Правил)
Страхування за умовою "Без вини водія" (п.19.6 цих Правил)
Страхування за умовою "Буденний день" (п.19.7 цих Правил)

0,60
0,80
0,50
0,85

Страхування за умовою "Валютне застереження" (п.19.9 цих Правил)
Умови страхування
Франшиза не розповсюджується на скляні деталі
Страхове відшкодування здійснюється з урахуванням розцінок
офіційного СТО
Витрати на евакуацію (п.12.7 цих Правил)

1,05
1,01
1,02
1,01
1,06
0,40

1,10
Коригуючий коефіцієнт
1,01
1,15
1,01

Умови страхування
Коригуючий коефіцієнт
Відсутнє зберігання транспортного засобу в нічний час в гаражі чи на
1,02
стоянці, що охороняється
На транспортному засобі не встановлено протиугінний пристрій
1,02
К11.2: Коефіцієнт інших ступенів ризиків
У конкретному випадку в залежності від чинників, що впливають на настання
страхового випадку і не передбачені іншими коефіцієнтами коригуючий коефіцієнт
встановлюється у розмірі від 0,3 до 3,0 та застосовується за будь-яким ризиком.
Норматив витрат на ведення справи, врахований при розрахунку вищенаведених
тарифів складає 40%.

Свідоцтво №03-005 від 02.02.2012

