ДОГОВІР
СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ №
м. Луцьк

«

»

201__p.

Пориватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія» (ПрАТ
“УТСК”), в особі Директора Волинського Регіонального управління Власюка Миколи Михайловича, який
діє на підставі Довіреності № 16 від 04.01.2016р., з однієї сторони (в подальшому Страховик), і
___________________________________
(надалі
“Страхувальник“) , в особі директора
_________________________________________, який діє в межах наданих йому повноважень, уклали цей
Договір про нижченаведене:
1. ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ.
1.1. Об’єктом страхування за цим Договором є майнові інтереси Страхувальника або Вигодонабувача,
які не суперечать законодавству України, пов’язані з володінням, використанням та розпорядженням
вантажами.
1.2. Страхування перевезень вантажів, які є предметом дійсного Договору, здійснюється згідно Закону
України «Про страхування», Ліцензії Серії АВ №299184, виданої Державною комісією по врегулюванню
ринків фінансових послуг України, «Правил добровільного страхування вантажів, багажу, вантажобагажу»,
а також на підставі сертифікатів-заяв Страхувальника.
1.3. Страхування діє по відношенню до всіх перевезень вантажів, які транспортуються автомобілем

вказати марку та держ номер

по території України.

2. РОЗМІР СТРАХОВОЇ СУМИ.
2.1. Загальна страхова сума (ліміт відповідальності Страховика) за дійсним Договором складає
_______________ грн. (______________________грн. _____ коп.).
2.2.Страхова сума (ліміт відповідальності Страховика) на одне перевезення визначається як
собівартість вантажу з можливим включенням по бажанню Страхувальника вартості фрахту, транспортних
та інших документально підтверджених витрат, які визначають вартість вантажу в пункті призначення і не
може перевищувати ____________ грн. (________________________ грн. 00 коп.).
3.

ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ (СТРАХОВИХ РИЗИКІВ).

3.1. Страхування перевезень вантажів здійснюється на умовах відшкодування збитків отриманих
внаслідок:
пошкодження та/або знищення вантажу (його частини) внаслідок ДТП;
пошкодження та/або знищення вантажу (його частини) внаслідок стихійного лиха (в тому числі
пожежі);
пошкодження та/або знищення вантажу (його частини) внаслідок протиправних дій третіх осіб (в
тому числі пограбування та крадіжки);
Інший необхідний об’єм страхового захисту може бути заявлений (по E-mail, телефаксу і т.п.)
Страхувальником індивідуально в конкретній сертифікаті-заяві на страхування.
3.2. Застрахованими вважаються всі вантажі, які перевозяться Страхувальником, вказаним в договорі
транспортним засобом. Страхування вступає в силу з моменту завантаження на складі та до моменту його
вигризки в пункті призначення.
3.3. Відповідальність Страховика за дійсним Договором починається з моменту, коли вантаж буде
взятий зі складу в пункті відправки для перевезення і продовжується протягом всього перевезення до тих
пір, поки вантаж не буде доставлений на склад вантажоотримувача або інший кінцевий склад в пункті
призначення, вказаному в товарно-транспортних документах, але не більше 6 ( шести ) днів.
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4. СТРАХОВИЙ ТАРИФ . ФРАНШИЗА.
РОЗМІР СТРАХОВОЇ ПРЕМИЇ ТА СТРОКИ ЇЇ СПЛАТИ.
4.1. Страховий тариф за даним Договором встановлюється в розмірі _____ % від загальної страхової
суми.
4.2. Страхова премія за дійсним Договором складає _________ грн. ( _________ грн. ___ коп.)
4.3. Страхова премія сплачується на рахунок Страховика в термін до „___” ______2016р.
4.3.2. Щоквартально, в строк до 05 числа місяця, наступного за звітним, Страхувальник надає
Страховику копії товарно-транспортних документів, які підтверджують кількість здійснених перевезень та
фактичну їх вартість.
4.4. За даним Договором встановлюється безумовна франшиза в розмірі –_____ ( _______ грн. __ коп.)
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.
5.1. Дійсний Договір (складений на українській мові в 2-х примірниках, по одному для кожної
Сторони, які мають однакову юридичну силу) та вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і
діє до « »
2016 р.
5.2. Дія Договору припиняється за згодою Сторін, а також у випадках:
5.2.1. Закінчення терміну дії Договору;
5.2.2. Виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником в повному обсязі;
5.2.3. Несплати Страхувальником страхових платежів в установленні Договором строки. При цьому
Договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не
був сплачений за вимогою Страховика протягом 10 робочих днів з дня пред’явлення такої вимоги, в тому
числі виставленого на сплату Страхувальнику рахунку;
5.2.4. Ліквідації Страховика або Страхувальника в порядку, встановленому законодавством України;
5.2.5. Прийняття судового рішення про признання Договору не дійсним;
5.2.6. В інших випадках, передбачених законодавством України.
5.3. Дія даного Договору може бути достроково припинена за вимогою Страхувальника або Страховика.
У випадку дострокового розірвання договірних відносин, Сторони зобов’язані повідомити про це один
одного за 1 (один) місяць до наміченого терміну (дати) розірвання, при цьому Сторонами повинні бути
проведені взаємні розрахунки за результатами виконаного страхування.
5.4. Протягом дії дійсного Договору Сторони мають право отримувати один від одного наявну поточну
інформацію, яка стосується умов страхування, умов транспортування, охорони і т.п., по поточному
страхуванню.
5.5. Сторони приймають на себе зобов’язання добросовісно дотримуватись умов дійсного Договору і
підписаних погоджень, протоколів і додатків до нього.
6. УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.
6.1. Визнання Страховиком збитку як страхового випадку і виплата страхового відшкодування, в
тому числі компенсації витрат , передбачених в пункті 8.1.(8) дійсного Договору, здійснюється
Страховиком протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів, з моменту (дати) отримання Страховиком від
Страхувальника або Вигодонабувача інформації, даних і всіх необхідних документів, що підтверджують
факт виникнення (настання) страхового випадку і т.п. У випадку аргументованого обґрунтування
необхідності продовження розгляду по факту збитку, можливе погодження між Сторонами додаткового (в
межах одного місяця) терміну (періоду) виплати страхового відшкодування.
6.2. Страховик та Страхувальник мають право найняти за свій рахунок аварійного комісара або експерта
для розслідування обставин страхового випадку, що виник. Страхувальник не може відмовити Страховику
в проведенні страхового розслідування і повинен ознайомити аварійного комісара або експерта із всіма
відомими йому обставинами страхового випадку, що трапився, надати всі необхідні матеріальні докази та
документи.
6.3. При вимозі страхового відшкодування Страхувальник передає Страховику копії наступних
документів, завіренних печаткою підприємства, якщо не можливо здійснити передачу оригіналів.
Страхувальник зобов’язаний надати Страховику (в залежності від обставин та характеру страхового
випадку, що трапився) наступні документи:
1) Заяву від Страхувальника чи Вигодонабувача до Страховика про виплату страхового відшкодування з
описом обставин виникнення збитку з наданням розрахунку збитку, а саме:
- суми (розміру) збитку,
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- назву пошкодженого вантажу, його кількості, ваги, опису пошкоджень,
* у випадку, якщо в страхову суму Страхувальником був включений прибуток, що очікується згідно умов
поставки вантажу - CIF / CIP -110%), то Страхувальник зобов’язаний надати контракт або інший
документ, що підтверджує поставку вантажу на вказаних умовах.
2) Перевізний документ (оригінал або завірена копія):
- при автомобільному перевезенні по території України - товарно-транспортна накладна (ТТН),
шляховий лист,
* у випадку, якщо перевізник доставив вантаж в пункт призначення (на склад вантажоотримувача) в
пошкодженому
стані або не повністю (крадіжка, пропажа частини вантажу і т.п.), то
вантажоотримувач, зобов’язаний зробити відмітку (письмово, від руки) про виявлений збиток в
відповідному пункті (графі) оригіналу всіх примірників транспортного документу.
3) Один із документів, згідно якому Страхувальник має право розпорядження чи право користування
вантажем:
- контракт, договір, специфікація, фактура, рахунок, інвойс, вантажна тмитна декларація «ВМД»,
договір-доручення (лист) дійсного власника вантажу на право представляти його інтереси, страхувати
і/або отримувати страхове відшкодування або інший офіційний документ.
4) Один із документів, який підтверджує дійсну вартість застрахованого вантажу,:
- контракт, договір, специфікація, фактура, рахунок, інвойс, вантажна митна декларація «ВМД», акт
оцінки Торгово-промислової палаи..
Один із документів, який підтверджує факт виникнення збитків:
- довідка (або Акт) від правоохоронних органів (поліції, міліції, ДАІ, прокуратури), що підтверджує
факт виникнення (настання) збитку (ДТП, крадіжка, авария, протиправні дії третіх осіб і т.п.) з
вказанням місця, часу, розміру та причини збитку,
- офіційні акти (документи), що підтверджують факт виникнення (настання) збитку, складені згідно з
законом, правилами або звичаями, того місця (країни), де виник і визначився збиток (акт огляду
вантажу аварійним комісаром, експертом Торгово-Промислової Палати, або акт оцінки вартості
пошкодженого вантажу, або акт експертизи),
- акти навантажувально-розвантажувальних робіт (на складі, в аеропорту, на митному вантажному
терміналі, на залізничній станції, в порту), підписані членами комісії, які приймали участь (були присутні)
під час навантаження / розвантаження вантажу зі складу / на склад, пояснення (по можливості) від осіб,
які приймали участь в процесі навантаження, розвантаження, перевезення, митно-брокерському
оформленні.
Один із нижче перерахованих документів, який підтверджує розмір збитку (вартість пошкодженого або
втраченого вантажу):
- контракт, договір, специфікація, фактура, рахунок, інвойс, вантажна митна декларація «ВМД», акт
оцінки Торгово-промислової палати або інший офіційний документ,
Акт оцінки вартості пошкодженого (відсутнього, вкраденого) вантажу в пункті призначення,
складений згідно рахунків сторонніх організацій та/або магазинів торговельної мережі, в яких вказана
вартість продажу (поставки) ними товару (вантажу), ідентичного пошкодженому (відсутньому,
викраденому і т.п.).
5) У випадку підтвердження додаткових витрат, здійснених Страхувальником (Вигодонабувачем) при
настанні страхового випадку, він повинен надати:
- документи про здійснені витрати та/або рахунки на оплату заходів по встановленню розміру
збитків, зменшенню їх розмірів, спасінню вантажу (виклик правоохоронних органів, поліції, мілиції, ДАІ,
експертів ТПП, аварійних комісарів і т.п.).
6) Копія претензії до відповідальної за збереження вантажу сторони.
6.4. Виплата страхового відшкодування погоджена в валюті для нерезидента України и в гривнях - для
резидента України.
6.5. До моменту виплати Страховиком страхового відшкодування Страхувальнику, до Страховика
переходить від Страхувальника, в межах виплаченої суми страхового відшкодування, всі права на
здійснення претензії або регресного позову до винної в страховому випадку сторони.
7. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ

ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ.

7.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні виплати страхового відшкодування є:
1) Умисні дії Страхувальника або Вигодонабувача, 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,
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гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або Вигодонабувача встановлюється згідно з
чинним законодавством України;
2) Вчинення Страхувальником або Вигодонабувачем умисного злочину, що призвів до страхового
випадку;
3) Надання Страхувальником свідомо неправдивих (неправдивих) відомостей, даних або інформації про
об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку або про розмір (суми) збитку;
4) Отримання Страхувальником або Вигодонабувачем повного відшкодування збитків за майновим
страхуванням від особи (сторони), винної у їх вчиненні;
5) Несвоєчасне повідомлення Страхувальником (у строк більш ніж 24 години з моменту / дня /
отримання Страхувальником подібної інформації) про настання страхової події без поважних на це причин
або створення Страховику перешкод у встановленні розміру збитку та визначенні обставин і характеру
стався страхового випадку;
6) Інші випадки, передбачені законодавством України;
7) Класифікація причин виникнення збитків, які не потрапляють під страхові ризики, проводиться згідно
з «Правилами добровільного страхування вантажів, багажу, вантажобагажу»;
8) Несплата Страхувальником страхової премії в строк, обумовлений у п.4.2. цього Договору.
7.2. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком протягом 15
(п'ятнадцяти) банківських днів з моменту отримання Страховиком всіх необхідних документів,
передбачених даним Договором, і повідомляється Страхувальнику в письмовій формі із зазначенням та
обгрунтуванням причин відмови. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути
оскаржений Страхувальником у судовому порядку.
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ
АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ.
8.1. Обов'язки Страховика:
1) Ознайомити Страхувальника з умовами та «Правилами добровільного страхування вантажів, багажу,
вантажобагажу»;
2) Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити
заходів щодо проведення страхового розслідування, оформлення всіх необхідних документів для
своєчасного здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) Страхувальнику або
Вигодонабувачу;
3) При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування
в обумовлених в п.7.1.Договора термін. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне
здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом оплати Страхувальнику або
Вигодонабувачу неустойки (пені) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який
сплачується пеня, за кожен день прострочення від суми простроченого платежу;
4) Відшкодувати витрати (витрати), понесені Страхувальником або Вигодонабувачем при настанні
страхового випадку, пов'язані із запобіганням або зменшенням збитків, якщо це передбачено умовами
Договору;
5) За заявою Страхувальника, у разі здійснення заходів, пов'язаних із зменшенням страхового ризику або
збільшенням вартості (розміру) майна (вантажів), переукласти з ним Договір;
6) Тримати в таємниці відомості про Страхувальника або Вигодонабувача та їх майновий стан за
винятком випадків, передбачених законодавством України;
7) Страховик зобов'язується застрахувати на умовах, обумовлених у п.3.1. цього Договору, всі
перевезення вантажів Страхувальника, які транспортуються будь-яким видом транспорту по території
України та інших країн за винятком зон міжнародних конфліктів, зазначених Страхувальником у
Сертифікатах-заявах;
8) Страховик зобов'язується протягом 1 (одного) робочого дня після отримання від Страхувальника
сертифіката-заяви підтвердити дію страхового захисту, оформити за вимогою Страхувальника поліс;
9) У разі виникнення збитків, які покриваються умовами страхування, Страховик зобов'язується
виплатити страхове відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу в розмірі (сумі) збитку за
вирахуванням безумовної франшизи, обумовленої в п.5.2 цього Договору. Страховиком відшкодовуються
Страхувальнику або Вигодонабувачу також всі необхідні і доцільно зроблені витрати (витрати) з порятунку
вантажу, а також по зменшенню збитку і по встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за
умовами страхування.
8.2. Обов'язки Страхувальника:
1) Своєчасно вносити (оплачувати) страхові платежі;
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2) При укладанні Договору надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, які мають
істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати Страховика про будь-яку зміну
страхового ризику;
3) Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо даного об'єкта страхування;
4) Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, що сталися внаслідок настання страхового
випадку;
5) При настанні страхової події, Страхувальник або вигодонабувач зобов'язаний протягом 24 годин
(виключаючи вихідні та святкові дні) з того моменту, як тільки йому стало відомо про страхову подію,
повідомити (по телефону, телефаксу, E-mail і т.п. ) про наступив страхову подію Страховику.
Повідомлення направити факсом: 8 (0332) 77 - 09 - 81, 77 - 99 - 53 або електронною поштою:
utico_vod@utel.net.ua;
6) За запитом Страховика, Страхувальник зобов'язується передавати Страховику наявну поточну
інформацію про транспортування вантажу, про його місце знаходження, про цілісність застрахованого
вантажу тощо;
7) Страхувальник зобов'язується до початку (дати) перевезення конкретного вантажу, передати
Страховику (за E-mail, телефаксом тощо) сертифікат-заяву із зазначенням всіх необхідних даних для
страхування (а саме: на чию користь страхується вантаж; найменування вантажу ; кількість місць, вага, тип
упаковки; маршрут перевезення; найменування перевізника; тип перевезення; орієнтовну дату початку
перевезення; номер товарно-транспортної накладної; страхову суму і т.п.);
8) Страхувальник зобов'язується, з моменту (дати) виставлення Страховиком рахунку, сплатити вказану
в рахунку страхову премію на розрахунковий рахунок Страховика, в строк, обумовлений у п.4.2. цього
Договору;
9) Страхувальник зобов'язується виконувати всі умови цього Договору та «Правил добровільного
страхування вантажів, багажу, вантажобагажу», які є невід'ємною частиною даного Договору.
Недотримання або неналежне виконання Страхувальником умов (вимог) цього Договору, звільняє
Страховика від відповідальності за відшкодування збитків, перерахованих у п.3.1. цього Договору.
9. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ.
9.1. Будь-яка інформація, передана однією Стороною іншій Стороні в період дії цього Договору,
пов'язана з умовами цього Договору, включаючи його умови, розголошення якої завдає або може завдати
шкоди будь-якій з Сторін, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за винятком тих
випадків, які передбачені чинним законодавством України. Конфіденційність будь-який інший інформації
спеціально обумовлюється в додатковій угоді, яка підписується представниками Сторін.
9.2. За погодженням Сторін, всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути, пов'язані з цим
Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості досягнення згоди
шляхом переговорів всі суперечки з даному Договору передаються на розгляд Господарського Суду
України, згідно з чинним Господарським процесуальним кодексом України. У всьому іншому, що не
передбачено Договором, Сторони керуються чинним законодавством України та Законом України "Про
страхування".
9.3. Сторони за Договором несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне
виконання умов цього Договору та додатків до нього, а в разі їх порушень, зобов'язані відшкодувати іншій
Стороні всі збитки, які виникли з її вини.
10. ОСОБЛИВІ УМОВИ.
10.1. Недотримання або неналежне виконання Страхувальником умов (вимог) цього Договору, звільняє
Страховика від відповідальності за відшкодування збитків, перерахованих у п.3.1. Договору.
10.2. «Правила добровільного страхування вантажів, багажу, вантажобагажу», Сертифікат-заяву, Поліс є невід'ємною частиною цього Договору.
11.3. Питання, не врегульовані цим Договором страхування вирішуються відповідно до «Правил
добровільного страхування вантажів, багажу, вантажобагажу». У разі, якщо одні й ті ж питання
регулюються Договором та Правилами страхування по-різному, то прерогативу мають положення даного
Договору.
10.4. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» укладанням цього
Договору Страхувальник надає свою згоду:
а) на обробку Страховиком його персональних даних (будь-якої інформації, що відноситься до
Страхувальника, в тому числі прізвища, імені, імені по батькові, року, місяця, дати та місця народження,
адреси, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, доходів, тощо), з метою
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провадження страхової діяльності (у тому числі укладання та виконання цього Договору), та/або
пропонування Страхувальнику послуг Страховика, в тому числі шляхом здійснення прямих контактів з ним
за рахунок засобів зв’язку, а також здійснення пов’язаної з нею фінансово – господарської діяльності;
б) на прийняття Страховиком рішень на підставі обробки персональних даних Страхувальника
(повністю та/чи частково) в інформаційній (автоматизованій) системі та/чи в картотеках персональних
даних;
в) Страховик має право здійснювати дії з персональними даними, які пов’язані зі збиранням,
реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і
поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про
Страхувальника;
г) зберігання Страховиком його персональних даних протягом дії Договору та трьох років після
припинення його дії;
д) реалізацію та регулювання інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до
цього Договору та чинного законодавства України.
10.5. Підписанням цього Договору Страхувальник підтверджує, що його належним чином повідомлено
про включення до баз(и) персональних даних Страховика, повідомлені його права, та повідомлено про мету
збору таких даних.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН.
12.1. ПрАТ “Українська транспортна страхова компанія”,
43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 8/24, тел./факс (03322) 77-09-81, 77-99-53
р/р 26507010161201 в АБ “Брокбізнесбанку” м. Луцька, МФО 303592, код ЗКПО 21740528.
12.2. ____ -------------------- Заповнити

Директор Волинського РУ ПрАТ “УТСК”

Директор

______________ Власюк М.М.

______________
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