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Договір добровільного страхування цивільної
відповідальності власників наземного транспорту
Місце укладення:

Дата укладення:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ.»,

СТРАХОВИК:

20

року

що є об'єктом оподаткування згідно п. 141.1 статті 141 за ставкою, визначеною в пунктах 136.1 та 136.2 статті 136 ПКУ.

Місцезнаходження: вул. Саксаганського, 77, м. Київ, 01033
Банківські реквізити: п/р 26502053100826 в ПАТ Приват Банк м. Києва, МФО 321842, код ЄДРПОУ 22945712
Тел./факс: +38 (044) 303 97 70 (75,76);
e-mail: utico@utico.ua
http://www.utico.ua

(адреса та банківські
реквізити)

в особі
з однієї сторони, та
СТРАХУВАЛЬНИК:
(назва, адреса та банківські
реквізити – для юр. особи)
( П.І.Б., дата народження, код
ІПН, адреса, паспортні дані,
№ посвідчення водія,
телефони тощо)

з іншої сторони, надалі Сторони, уклали цей Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспортного
засобу (надалі – Договір, Договір страхування) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Страхування за Договором здійснюється у відповідності із Законом України «Про страхування» (надалі – Закон), ліцензією серії АГ
№569118 (строк дії з 23.11.2006 р. безстроковий) та Правилами добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника) (нова редакція) від 08.08.2017р. (надалі – Правила).
1.2. Предметом Договору є майнові інтереси, що не суперечать Закону і пов'язані з відшкодуванням Страхувальником, або іншою особою,
яка керувала забезпеченим транспортним засобом на законних підставах (надалі - Водій) шкоди, заподіяної Третій особі внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди (надалі – ДТП), що сталась за участю Забезпеченого транспортного засобу.
1.3. На умовах цього Договору Забезпеченим транспортним засобом є наземний транспортний засіб:
Марка, модель,
колір

Тип
(легкові, вантажні, автобуси, причепи, мотоцикл)

Держаний
реєстраційний номер

№ кузова (шасі)

1.4. Номер Полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Поліс
ОСЦПВВНТЗ): .
2. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

2.1.

Страховим випадком за цим Договором є настання цивільної відповідальності Страхувальника (Водія) за збиток, що перевищує
ліміти відповідальності, які передбачені Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів», внаслідок настання страхових ризиків, а саме (Так/Ні):
Шкода, завдана життю та (або) здоров’ю Третіх осіб внаслідок ДТП, що сталась за участю Забезпеченого
ТАК
2.1.1.
транспортного засобу
Шкода, заподіяна майну Третіх осіб внаслідок ДТП, що сталась за участю Забезпеченого транспортного
ТАК
2.1.2.
засобу

3. СТРАХОВА СУМА.СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. ФРАНШИЗА
3.1. Загальна страхова сума за цим Договором становить
(грн.):

3.1.1.

Страхова сума (ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну
життю та здоров’ю) складає (грн.):

3.1.2.

Страхова сума (ліміт відповідальності за шкоду, заподіяну
майну) складає (грн.):
3.2. Страховий тариф (% від загальної страхової
3.3. Безумовна франшиза дорівнює ліміту відповідальності за договором
суми):
ОСЦПВВНТЗ зазначеним у п. 1.4. цього Договору
3.4. Страховий платіж становить (грн.):
3.5. Строк сплати страхового платежу
одноразово, у строк до:
20 року.

4. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
4.1. Договір страхування діє з
20 року по
20 року (обидві дати включно).
4.2. Договір страхування набирає чинності з 00 год. 00 хв. дня наступного за днем надходження страхового платежу на рахунок Страховика, але
не раніше дати, що визначена в п. 4.1. цього Договору страхування, як дата початку дії Договору. Дія Договору страхування закінчується о 24
годині 00 хвилин дати, яка вказана в п. 4.1. цього Договору, як дата закінчення строку дії Договору страхування. Цей Договір не набуває
чинності, якщо страховий платіж, що зазначений у п. 3.4. Договору, не був сплачений або був сплачений не в повному обсязі на поточний
рахунок Страховика у строк, зазначений у п. 3.5. Договору.
4.3. Місце дії Договору: територія України (крім території АР Крим, м. Севастополь, зони проведення Операції об’єднаних сил, а також
територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження на момент
настання події, що має ознаки страхового випадку).
4.4. Договір діє виключно за умови наявності укладеного та чинного на момент настання ДТП Полісу ОСЦПВВНТЗ, зазначеного у п. 1.4. цього
Договору.

5.

Своїм підписом у цьому Договорі Страхувальник підтверджує, що йому повністю зрозуміла суть Правил і умов, які викладені на цій сторінці та
в Загальних умовах до Договору страхування, які є частиною цього Договору, та згоден їх виконувати.
СТРАХОВИК

СТРАХУВАЛЬНИК

Голова

Директор
_________________________
МП

підпис,

__________________________

ПІБ

МП

V_06.19_ДЦВ-ТЗ

підпис,

ПІБ

6. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
6.1.Страховими випадками не визнаються події, що відбулися внаслідок:
6.1.1. впливу атомного вибуху, радіації або радіоактивного зараження, будь-якого застосування атомної енергії і матеріалів, що розщеплюються;
6.1.2. війни, збройного конфлікту, військових та бойових дій, дій будь-яких військових, воєнізованих, збройних формувань, бандитизму, диверсії,
повстання, революції, заколоту, путчу, бунту, дій, спрямованих на зміну чи повалення конституційного ладу, здійснення й проведення терористичної
діяльності та операцій, або будь-яке знищення застрахованого майна, не передбачене законодавством України, впливу будь-якої зброї;
6.1.3. умислу Третіх осіб;
6.1.4. грубого порушення Страхувальником (Водієм) Правил дорожнього руху, а саме: перевищення обмежень швидкості руху більше, ніж на 20 км/год;
проїзд на заборонний сигнал світлофору, заборонні знаки або заборонний жест регулювальника; виїзд на смугу зустрічного руху в місцях, де такий виїзд
заборонено згідно з ПДР, та/або перетин подвійної суцільної лінії; порушення правил руху через залізничні переїзди; розворот або рух заднім ходом в
місцях, де такі маневри заборонено; порушення правил обгону, розвороту; порушення знаків пріоритету;
6.1.5. навмисних дій Страхувальника (Водія), що призвели до настання страхового випадку, опору владі (утечі з місця події (ДТП), переслідування
працівниками органів Міністерства внутрішніх справ України (МВС, Національною поліцією)), використання Забезпеченого транспортного засобу для або
при вчиненні злочину;
6.1.6. керування Забезпеченим ТЗ особою, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, під впливом наркотичних, психотропних, токсичних речовин
або лікарських препаратів, які знижують швидкість реакції і увагу (про це зазначається в інструкціях до таких препаратів), або у хворобливому стані;
6.1.7. залишення Забезпеченого транспортного засобу (ТЗ) без вжиття всіх заходів щодо недопущення його самовільного руху;
6.1.8. використання Забезпеченого ТЗ для навчальних, тренувальних поїздок або участі Забезпеченого ТЗ в спортивних змаганнях, показових виступах
й тому подібних заходах;
6.1.9. якщо Забезпеченим ТЗ керувала особа, яка не має законних підстав для керування Забезпеченим ТЗ;
6.1.10. якщо Забезпечений ТЗ використовувався не за призначенням або у заздалегідь відомому Страхувальнику (Водію) аварійному стані (з
порушенням вимог розділу 31 ПДР щодо технічного стану транспортного засобу та його обладнання);
6.1.11. якщо за кермом Забезпеченого ТЗ знаходився працівник поліції або служби охорони здоров’я, на вимогу якого було надано Забезпечений ТЗ, або
внаслідок використання Забезпеченого ТЗ представниками органів правопорядку для будь-яких цілей;
6.1.12. якщо за кермом Забезпеченого ТЗ знаходилась особа, яка заволоділа цим ТЗ внаслідок протиправних дій;
6.1.13. якщо встановлено наявність одночасної (спільної) вини Страхувальника (Водія) та інших учасників ДТП в настанні ДТП за умови, якщо не буде
визначено відсоткового складу вини кожного учасника ДТП;
6.1.14. якщо особа, яка знаходилась за кермом Забезпеченого ТЗ на момент настання ДТП, відмовиться від медичного огляду за фактом ДТП.
6.2. Страховий захист по цьому Договору не розповсюджується на відповідальність за шкоду, заподіяну:
6.2.1. при експлуатації Забезпеченого транспортного засобу, але за спричинення якої не виникає цивільної відповідальності відповідно до
законодавства України;
6.2.2. Забезпеченому ТЗ, який спричинив ДТП, та майну, що знаходилось в ньому;
6.2.3. життю, здоров’ю Страхувальника (Водія);
6.2.4. життю та здоров'ю пасажирів, які знаходилися у Забезпеченому транспортному засобі, який спричинив ДТП, та які є застрахованими відповідно до
пункту 6 статті 7 Закону України "Про страхування";
6.2.5. шкідливими та небезпечними речовинами або предметами, що перевозилися Забезпеченим ТЗ, в тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок
перевезення Забезпеченим ТЗ вибухо- та вогненебезпечних вантажів, вогнепальної зброї та (або) інших пристроїв, приладів та (або) обладнання
військового призначення;
6.2.6. навколишньому природному середовищу;
6.2.7. внаслідок ДТП за участю Забезпеченого ТЗ, якщо ДТП сталася не з вини Страхувальника (Водія);
6.2.8. пошкодженням або знищенням антикварних речей, виробів з коштовних металів, коштовного та напівкоштовного каміння та інших колекцій або
предметів, що за своєю суттю є дорогоцінними, коштовними або рідкісними;
6.2.9. пожежею Забезпеченого транспортного засобу, яка не є наслідком ДТП (самозаймання, підпалу, порушення Страхувальником (Водієм) правил
техніки безпеки під час користування паливно-мастильними матеріалами, тощо).
6.3.Згідно з умовами Договору Страховик не відшкодовує:
6.3.1. будь-яку шкоду немайнового характеру (моральну шкоду) та інші непрямі збитки;
6.3.2. шкоду, пов'язану із втратою товарного виду Забезпеченого ТЗ або іншого наземного транспортного засобу;
6.3.3. шкоду, що не є наслідком ДТП при експлуатації Забезпеченого транспортного засобу;
6.3.4. збитки, які стали наслідками пожежі, що виникла внаслідок ДТП поза межами проїзної частини та прилеглій до неї території;
6.3.5. збиток, який не підтверджений документально; будь-яку шкоду чи збитки, які відносяться до чи є виключеннями згідно умов Правил.
6.4.Згідно з умовами цього Договору Страховик не несе відповідальність за збитки Страхувальника (Водія), пов’язані з нанесенням шкоди життю,
здоров’ю та/або майну Третіх осіб, які не перевищують розміри лімітів відповідальності, що встановлені Законом України «Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
7. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Зміни та доповнення вносяться у цей Договір за згодою Страхувальника та Страховика шляхом укладання додаткових угод до цього Договору.
7.2. Зміна умов цього Договору здійснюється за згодою Страхувальника і Страховика на підставі заяви однієї зі сторін цього Договору, яка надається за 10 (десять)
робочих днів до дня внесення цих змін. Рішення про зміну умов цього Договору приймається впродовж 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання заяви іншою
стороною по цьому Договору і оформляється додатковою угодою до цього Договору, яка стає невід’ємною частиною цього Договору.
7.3. З моменту одержання заяви однією зі сторін по цьому Договору до моменту прийняття рішення цей Договір продовжує діяти на попередніх умовах.
7.4. Дія цього Договору припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:
7.4.1. закінчення строку дії цього Договору;
7.4.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
7.4.3. несплати Страхувальником страхового платежу у встановлені цим Договором строки та обсяги;
7.4.4. ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків,
передбачених Законом України “Про страхування”;
7.4.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
7.4.6. прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним;
7.4.7. за письмовою вимогою Страхувальника або Страховика;
7.4.8. у разі виходу Забезпеченого транспортного засобу з володіння Страхувальника проти його волі, його фактичної чи конструктивної повної загибелі
або знищення Забезпеченого транспортного засобу;
7.4.9. якщо Забезпечений транспортний засіб відчужується і власник не подав заяву про переоформлення цього Договору на нового власника
Забезпеченого ТЗ або заяву на припинення дії цього Договору, то цей Договір припиняється з дня відчуження такого Забезпеченого ТЗ;
7.4.10. в інших випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.
7.5. Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка зі сторін цього Договору зобов’язана повідомити іншу не пізніше, як за 30 (тридцять)
календарних днів до дати припинення дії цього Договору.
7.6. У разі дострокового припинення дії цього Договору за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився
до закінчення дії цього Договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені
за цим Договором.
7.7. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов цього Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним
страхові платежі повністю.
7.8. У разі дострокового припинення дії цього Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
7.9. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов цього Договору, то Страховик повертає йому страхові платежі за період,
що залишився до закінчення дії цього Договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, фактичних виплат страхового відшкодування, що
були здійснені за цим Договором.
7.10.Норматив витрат Страховика на ведення страхової справи становить 40 % від страхового тарифу.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Страхувальник має право:
8.1.1. змінити умови або достроково припинити цей Договір відповідно до умов цього Договору та законодавства України;
8.1.2. отримати дублікат цього Договору у випадку його втрати. Після видачі дубліката втрачений примірник цього Договору вважається недійсним;
8.1.3. оскаржити в судовому порядку рішення Страховика про відмову у виплаті страхового відшкодування;
8.1.4. інші права згідно з законодавством України.
8.2. Страхувальник зобов'язаний:
8.2.1. своєчасно вносити страхові платежі в розмірі та строки, визначені цим Договором;
8.2.2. при укладанні цього Договору надати інформацію Страховику про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового
ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;
8.2.3. при укладанні цього Договору повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього предмета Договору (в т.ч. про Договір
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів);
8.2.4. вживати всіх необхідних та доцільних заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
8.2.5. повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами цього Договору;
8.2.6. ознайомити всіх осіб, допущених до керування Забезпеченим транспортним засобом, з умовами цього Договору та Правил;
8.2.7. виконувати умови цього Договору та Правил у повному обсязі;
8.2.8. при настанні страхового випадку виконати умови розділу 9 цього Договору;
8.2.9. виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором та Правилами.
8.3. Страховик зобов'язаний:
8.3.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та Правилами;
8.3.2. 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;
8.3.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачені цим Договором строки. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначено умовами
цього Договору;
8.3.4. за письмовою заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, переукласти з ним цей Договір;
8.3.5. не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених законом;
8.3.6. письмово повідомити Страхувальника та Третю особу про прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування або про
ухвалення рішення щодо зменшення його розміру з обґрунтуванням причин такої відмови або причин зменшення розміру страхового відшкодування,
протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття такого рішення.
8.4. Страховик має право:
8.4.1. перевіряти надану Страхувальником (Водієм) або Третіми особами інформацію, а також виконання (дотримання) умов цього Договору;
8.4.2. вимагати внесення змін до умов цього Договору або сплати додаткового страхового платежу відповідно до збільшення ступеню страхового ризику,
якщо йому стало відомо або він був повідомлений Страхувальником про обставини, що призводять до збільшення ступеню страхового ризику;
8.4.3. проводити експертизи, розслідування, направляти запити у відповідні компетентні органи, що можуть володіти необхідною інформацією (МВС,
заклади охорони здоров’я тощо), а також самостійно з’ясовувати причини, обставини і наслідки страхового випадку та визначати розмір шкоди (збитків) ;
8.4.4. змінити умови або достроково припинити цей Договір відповідно до умов цього Договору та законодавства України;
8.4.5. відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим Договором, а також у разі невиконання Страхувальником своїх
обов’язків, викладених в цьому Договорі, або зменшити його розмір;
8.4.6. відстрочити прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхової виплати письмово повідомивши про це Страхувальника та
Третіх осіб у випадку:
8.4.6.1. поки ведеться розслідування страхового випадку Страховиком та не будуть надані необхідні докази, отримані відповіді на запити від
компетентних органів, але не більше як на 6 (шість) місяців;
8.4.6.2. якщо ведеться розслідування обставин випадку, що має ознаки страхового, або подій, які призвели до страхового випадку, відповідними компетентними
органами – до отримання їх офіційних висновків (строк розслідування та складання офіційних висновків визначається компетентними органами);
8.4.6.3. якщо відповідними органами ведеться кримінальне провадження проти Страхувальника (Водія) або Третьої особи і ведеться розслідування
обставин, що призвели до завдання шкоди (збитку) та (або) настання страхового випадку – до винесення судом вироку чи закриття справи;
8.4.6.4. якщо ведеться судове провадження по справі, що має пряме відношення до предмету страхування і причин настання страхового випадку – до
закінчення провадження по справі і прийняття судового рішення;
8.4.7. інші права згідно з законодавством України, Правилами.
9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ШКОДИ
9.1. При настанні страхового випадку (події, що має ознаки страхового випадку) Страхувальник (Водій) зобов'язаний:
9.1.1. Протягом 2 (двох) робочих днів з дня настання події подати Страховику письмове повідомлення з детальним викладенням всіх відомих обставин події;
9.1.2. негайно повідомити (заявити) про таку подію відповідні компетентні органи чи служби, які уповноважені розслідувати та (або) реагувати на дану
подію (Національна поліція, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, швидка медична допомога тощо), та забезпечити наявність документів,
що підтверджують настання такої події, її причини та розмір завданої шкоди (збитків);
9.1.3. при настанні ДТП виконати відповідні обов’язки відповідно до вимог Правил дорожнього руху;
9.1.4. вжити всіх можливих і необхідних заходів для зменшення розміру збитку та усунення причин, що сприяють виникненню додаткових витрат;
9.1.5. не робити пропозицій про добровільне відшкодування завданої шкоди (збитку), не обіцяти, не визнавати частково або в цілому своєї
відповідальності без письмової згоди Страховика;
9.1.6. негайно вжити заходів для одержання відповідних документів, що підтверджують настання страхового випадку, надати Страховику всю доступну
Страхувальнику інформацію і документацію, яка дозволить Страховику зробити висновок щодо причин, дій і наслідків страхового випадку , про характер
та розмір нанесеної шкоди (збитків) та надати Страховику можливість оглянути Забезпечений транспортний засіб;
9.1.7. отримати всю необхідну та вичерпну інформацію про Третіх осіб, яким завдано шкоду внаслідок ДТП (у представника юридичної особи: повна
назва, місцезнаходження, контактні телефони, інформацію про керівника тощо; у фізичної особи: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, контактні
телефони тощо), а також записати тип, марку, державний реєстраційний номер (номерний знак) їх наземних транспортних засобів, які були пошкоджені при ДТП;
9.1.8. надати Страховику інформацію про наявність або відсутність у учасника ДТП договорів (полісів) добровільного або обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та добровільного страхування наземного транспорту (КАСКО);
9.1.9. виконувати розпорядження та рекомендації Страховика та інші дії згідно умов Договору.
9.2. Для отримання страхового відшкодування подати Страховику письмову заяву про виплату страхового відшкодування, а також документи, що
підтверджують настання страхового випадку, розмір збитку , а саме:

9.2.1. цей Договір
9.2.2. пред’явити оригінал та надати копію документів, які засвідчують особу Страхувальника та (або) Третіх осіб, їх повноваження;
9.2.3. довідку відповідного підрозділу МВС України (Національної поліції) щодо ДТП;
9.2.4. претензії Третіх осіб та всі документи, що додаються до них, в тому числі листування із заявником претензії, рішення судів про стягнення на
користь Третіх осіб зі Страхувальника (Водія) сум, в які оцінюється заподіяна їм шкода, або рішення судів, за якими виникає обов’язок Страхувальника
(Водія) відшкодувати шкоду (збиток) Третій особі та які містять суми, що підлягають відшкодуванню в зв’язку з настанням страхового випадку;
9.2.5. документи, що підтверджують право особи, яка знаходилась за кермом Забезпеченого транспортного засобу в момент настання ДТП, на
користування Забезпеченим ТЗ (свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) транспортного засобу, посвідчення водія);
9.2.6. медичну довідку встановленої форми про стан особи, яка знаходилась за кермом Забезпеченого транспортного засобу в момент настання ДТП,
якщо огляд такої особи проводився на вимогу відповідних компетентних органів (при наявності такої довідки);
9.2.7. довідки закладів охорони здоров’я, медичні та інші документи, що підтверджують заподіяння шкоди життю або здоров’ю Третіх осіб, виписки із
історії хвороби, листок непрацездатності або довідка із зазначенням дати звернення до закладу охорони здоров’я, що засвідчує причини, строки
тимчасової непрацездатності та лікування, підписана відповідальною особою та завірена печаткою закладу охорони здоров’я;
9.2.8. довідку Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення Третій особі інвалідності - у разі її встановлення при нанесенні шкоди
здоров’ю Третьої особи внаслідок ДТП ;
9.2.9. у випадку смерті Третьої особи чи Страхувальника внаслідок ДТП, що сталась за участю Забезпеченого транспортного засобу, − копія свідоцтва
про смерть, виданого відповідним державним органом реєстрації актів громадянського стану, довідка з закладу охорони здоров’я про причини смерті, а у
випадку оголошення померлим або визнання безвісно відсутнім – судове рішення, яке набрало законної сили, а також документи, що підтверджують
право на спадщину, посвідчують особу та містять відомості про спадкоємців (П.І.Б., місце проживання, паспортні дані тощо) – подається спадкоємцями
Третіх осіб чи Страхувальника (при необхідності);
9.2.10. довідки (висновки, акти) експертів, що підтверджують розмір майнової шкоди у разі її заподіяння внаслідок ДТП, що сталась за участю
Забезпеченого транспортного засобу, документи, що підтверджують розмір завданих збитків чи понесених витрат на відновлення пошкодженого майна,
які повинні містити повний перелік матеріалів та робіт, які необхідні для ремонту пошкодженого майна, із зазначенням вартості таких матеріалів та робіт
(виставлені рахунки на оплату робіт по ремонту або відновленню пошкодженого майна, акти виконаних робіт; квитанції (інші платіжні документи), що
підтверджують витрати Третіх осіб), копії необхідних платіжних документів;
9.2.11. інші документи за вимогою Страховика.
9.3. Перелік документів, на підставі яких здійснюється виплата страхового відшкодування, визначається Страховиком при з’ясуванні причин і обставин
страхового випадку та розміру збитків. Документи, необхідні для здійснення виплати страхового відшкодування, надаються Страховику у формі
оригінальних примірників або нотаріально засвідчених копій, або простих копій, за умови надання Страховику можливості звірки цих копій з оригінальними
примірниками. Будь-які витрати на отримання (оформлення, переклад й т.п.) документів, перелік яких наведено у розділі 9 Договору, несе Страхувальник
(Вигодонабувач), Третя особа (потерпілий) чи інша особа, що має право на отримання страхового відшкодування.
9.4. Заява про виплату страхового відшкодування та документи, які зазначені у розділі 9 Договору, подаються Страховику не пізніше 30 (тридцяти)
календарних днів з дати настання страхового випадку. Якщо документи, які зазначені у розділі 9 Договору, видаються відповідними компетентними
органами, установами чи організаціями, та не можуть бути надані у такий строк Страховику, то такі документи надаються Страховику окремо, не пізніше 2
(двох) робочих днів з дня їх отримання Страхувальником (особою, цивільна відповідальність якої застрахована, водієм Забезпеченого ТЗ),
Вигодонабувачем або Третіми особами (потерпілими) від таких компетентних органів, установ чи організацій. Заява про виплату страхового
відшкодування подається Страховику за формою, що встановлена Страховиком.
10. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ ТА СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
10.1.Рішення про здійснення страхової виплати приймається Страховиком не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання Страховиком
всіх необхідних документів, що підтверджують настання страхового випадку та є необхідними для здійснення страхової виплати (розділ 9 цього Договору).
Рішення про здійснення страхової виплати оформлюється Страховим актом, який складається Страховиком.
10.2.Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Страхового акту, що
складається Страховиком.
10.3.Страхове відшкодування виплачується Третій особі, а у разі смерті Третьої особи, що є фізичною особою, її спадкоємцям, в розмірі шкоди, заподіяної
у результаті ДТП, що сталась за участю Забезпеченого транспортного засобу, життю, здоров'ю та (або) майну такої Третьої особи, але не більше
відповідних страхових сум (лімітів відповідальності), що встановлені цим Договором, а також з урахуванням положень пунктів 10.4.-10.12. цього Договору
та інших умов цього Договору.
10.4.Виплата страхового відшкодування за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю Третьої особи – фізичної особи здійснюється наступним чином:
10.4.1. у разі тимчасової втрати працездатності – в розмірі 0,4% страхової суми (ліміту відповідальності), зазначеної у підпункті 3.1.1. пункту 3.1. цього Договору, за
кожну добу непрацездатності, але не більше 50% страхової суми (ліміту відповідальності), зазначеної у підпункті 3.1.1. пункту 3.1. цього Договору;
10.4.2. у разі встановлення інвалідності: І (першої) групи – 100% страхової суми (ліміту відповідальності), зазначеної у підпункті 3.1.1. пункту 3.1. цього
Договору, за вирахуванням сум страхового відшкодування, що були сплачені Страховиком по цьому Договору згідно умов підпункту 10.5.1. цього
Договору; ІІ (другої) групи – 80% страхової суми (ліміту відповідальності), зазначеної у підпункті 3.1.1. пункту 3.1. цього Договору, за вирахуванням сум
страхового відшкодування, що були сплачені Страховиком по цьому Договору згідно умов підпункту 10.5.1. цього Договору; ІІІ (третьої) групи – 60%
страхової суми (ліміту відповідальності), зазначеної у підпункті 3.1.1. пункту 3.1. цього Договору, за вирахуванням сум страхового відшкодування, що були
сплачені Страховиком по цьому Договору згідно умов підпункту 10.4.1. цього Договору;
10.4.3. у разі смерті – в розмірі страхової суми (ліміту відповідальності), зазначеної у підпункті 3.1.1. пункту 3.1. цього Договору, за вирахуванням сум
страхового відшкодування, що були сплачені Страховиком по цьому Договору згідно умов підпунктів 10.4.1.-10.4.2. цього Договору.
10.5. У випадку, коли шкоду заподіяно майну Третіх осіб - юридичним і фізичним особам, розмір страхового відшкодування визначається Страховиком:
10.5.1. при знищенні майна Третіх осіб – в розмірі дійсної вартості знищеного майна на момент настання страхового випадку, розрахованої незалежним
експертом, за вирахуванням дійсної вартості придатних до використання або реалізації залишків такого майна, розрахованої незалежним експертом, але
в будь-якому разі не більше страхової суми (ліміту відповідальності), зазначеної у підпункті 3.1.2. пункту 3.1. цього Договору;
10.5.2. при пошкодженні майна Третіх осіб – в розмірі витрат на відновлення (ремонт) пошкодженого майна Третіх осіб, що необхідні для приведення
такого майна до того стану, в якому воно перебувало на момент настання страхового випадку, але з вирахуванням зносу, але в будь-якому разі не більше
страхової суми (ліміту відповідальності), зазначеної у підпункті 3.1.2. пункту 3.1. цього Договору. Сума зносу (амортизації) розраховується відповідно до
вимог законодавства України. При цьому, розмір витрат на відновлення (ремонт) пошкодженого майна Третіх осіб визначається на підставі відповідних
підтверджуючих документів (розділ 9 цього Договору).
10.6.У випадку, коли шкода заподіяна декільком Третім особам та загальний розмір такої шкоди більший, ніж відповідна страхова сума (ліміт
відповідальності), що встановлена цим Договором (підпункти 3.1.1.-3.1.2. пункту 3.1. цього Договору), то страхове відшкодування розподіляється
пропорційно шкоді, завданій кожній Третій особі, але в будь-якому разі розмір такого страхового відшкодування не може перевищувати відповідної
страхової суми (ліміту відповідальності), встановленої цим Договором (підпункти 3.1.1.- 3.1.2. пункту 3.1. цього Договору).
10.7.Відповідно до умов цього Договору Третім особам, які є юридичними особами, Страховиком відшкодовується лише шкода, заподіяна майну.
10.8.Якщо було встановлено наявність одночасної (спільної) вини в ДТП та завданні шкоди Третім особам Страхувальника (Водія) та інших учасників
ДТП, то розмір виплати страхового відшкодування встановлюється Страховиком пропорційно ступеню вини Страхувальника (Водія) по завданій шкоді
Третім особам, яка (вина) встановлена відповідно до законодавства України.
10.9.Якщо на момент настання страхового випадку, крім цього Договору, у Страхувальника (Водія) діяв Договір обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів, місцем дії якого є територія України, то відповідальність Страховика по
відшкодуванню шкоди (збитків) Третім особам відповідно до умов цього Договору настає тоді, коли розмір шкоди (збитків), завданих Страхувальником
(Водієм) Третім особам, перевищить відповідну страхову суму (ліміт відповідальності), встановлену в Договорі обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів. У такому випадку розмір виплати страхового відшкодування визначається як різниця
між сумою, належною до сплати по Договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, і
розміром завданої шкоди (збитків).
10.10. У випадку одержання Третьою особою часткового відшкодування збитку від особи, винної в його заподіянні, що менше належного йому
страхового відшкодування, виплата страхового відшкодування Страховиком здійснюється за вирахуванням сум, отриманих Третьою особою від особи,
винної в заподіянні збитку.
10.11. У разі виплати страхового відшкодування Страховик продовжує нести відповідальність по цьому Договору до кінця строку його дії в межах різниці
між відповідною страховою сумою (лімітом відповідальності), обумовленою цим Договором, і сумою відшкодування, що сплачена. При виплаті страхового
відшкодування Страховик може застосовувати інші умови по виплаті страхового відшкодування, які передбачені умовами Правил.
10.12. Підставами для прийняття рішення Страховиком щодо відмови в здійсненні страхової виплати є:
10.12.1. навмисні дії Страхувальника (Водія) чи Третіх осіб, спрямовані на настання страхового випадку. Кваліфікація дій Страхувальника (Водія) чи
Третіх осіб встановлюється відповідно до законодавства України;
10.12.2. вчинення Страхувальником (Водієм) чи Третіми особами умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
10.12.3. подання Страхувальником (Водієм) чи Третіми особами свідомо неправдивих відомостей про предмет цього Договору або про факт настання
страхового випадку, а також неповної інформації про обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику (в тому числі неповідомлення
Страховика про зміни, що сталися з предметом цього Договору та призвели до підвищення страхового ризику (підпункт 8.2.2. цього Договору);
10.12.4. несвоєчасне (згідно підпункту 9.1.1. пункту 9.1. цього Договору) повідомлення Страхувальником (Водієм) про настання страхового випадку без
поважних на це причин та (або) створення Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
10.12.5. неподання Страхувальником (Водієм) та (або) Третьою особою (відповідно до умов цього Договору) документів, які необхідні Страховику для
прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування, або несвоєчасне подання документів, що підтверджують настання страхового випадку,
розмір збитків та є необхідними для виплати страхового відшкодування, або в разі подання документів, які містять недостовірну інформацію щодо терміну,
причин, обставин страхового випадку та розміру шкоди (збитку);
10.12.6. відмови Третьої особи або її спадкоємців від претензій до Страхувальника (Водія), що винні у заподіянні шкоди (завданні збитків);
10.12.7. якщо розмір шкоди (збитків), завданих Страхувальником (Водієм) Третім особам, не перевищить відповідну страхову суму (ліміт
відповідальності), встановлену в Договорі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (при
наявності у Страхувальника (Водія) на момент настання ДТП чинного Договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів); будь-які збитки чи шкода, що дорівнює або є меншою лімітів відповідальності, які передбачені умовами Пролісу
ОСЦПВВНТЗ та Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»;
10.12.8. випадки, передбачені розділом 6 Договору, та інші випадки, передбачені Договором, Правилами або законом.
10.13. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком у строк не більше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту
одержання Страховиком заяви про виплату страхового відшкодування та всіх документів, зазначених у розділі 9 цього Договору, та протягом 5 (п’яти)
робочих днів з дня прийняття такого рішення повідомляється Третій особі та Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.
11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
11.1.За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.
11.2.За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань по виплаті страхового відшкодування за цим Договором Страховик несе відповідальність
шляхом сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період прострочення, від суми невиконаного за цим
Договором зобов’язання по виплаті страхового відшкодування за кожний день прострочення.
12. ОСОБЛИВІ УМОВИ
12.1. Сторони Договору страхування звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по Договору
страхування, якщо таке невиконання або неналежне виконання було спричинене обставинами непереборної сили.
12.2. Обставини непереборної сили включать але не обмежуються наступними подіями: страйки, локаути, воєнні дії будь-якого характеру, рішення органів
місцевого самоврядування, якщо такі обставини виникли після вступу в силу Договору страхування, і їхньої дії сторона Договору страхування не могла ні
передбачити, ні уникнути.
12.3. Якщо сторона Договору страхування не повідомила про обставини непереборної сили протягом десяти днів, вона автоматично втрачає право
посилатися на дії обставин непереборної сили.
12.4. Якщо невиконання або неналежне виконання умов Договору страхування було спричинене настанням обставин непереборної сили, виконання
зобов’язань Сторони за Договором страхування переноситься на момент закінчення дії таких обставин.
12.5. Усі питання не врегульовані цим Договором, регулюються відповідними положеннями Правил. У випадку якщо одні і ті ж питання регулюються
Договором та Правилами по-різному, пріоритет мають умови цього Договору.
12.6. Страхувальник надає Страховику згоду на обробку та право використовувати його персональні дані, а Страховик зобов’язується використовувати
ці дані відповідно до законодавства України з метою забезпечення реалізації відносин у сфері фінансових послуг, фінансового моніторингу, страхування та
оподаткування.
12.7. Страхувальник укладаючи цей Договір підтверджує, що інформація згідно статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», йому надана та він з нею ознайомлений. Страхувальник підтверджує, що повідомлений про свої права згідно з
Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та про осіб, яким передаються його персональні дані.

________________________________ Страховик

_______________________ Страхувальник

