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прАвилА

доБровlльtlого стрдхувдння цивlльноi вlдповlмльностl влдсникlв
нАзЕмного трАнспорry
{включАючи вlдповlдАJIьнtсть пЕрЕвlзникА)

м,

Днiпропетровсьь 2007 р.

1. зАгАльнl положЕння
1 ]. Страхування цивiльноi вИпоsiдальност власникiв наэемного травспорry (далi

страхування цивiльноl в]дповiдальноФi) здiйснюоться Товариством з додзтховою
вiдповiдальнiстю ,,Стрэхова компанiя "СОЮЗ"дНlПРО" (далi страховик) тiдно з
цих правил
забезпечення
Bi! U.одуваннq
Toдriм особам внасгдок дорор ьо_ФаF( oplro

страryвання

1 2. власником транспортного засобу виповiдно до цих Правил страхування
вважаоться юридична чи дiоздатна фзична офба, яка експлуаryе транспоотний зас]б.
_о нfuё+уlь lй на прав ыасностl, говьо о ,осгодао.оьоlо вlданFя опера ивFоlо
управлiння або на iнших Пhставах, що не суперечать чИННОму законодавству (договiр
оренди, доручення тощо)
1З. Дiя цих Правил пощирю€ться на нерезидентв та резидентiв - бласникiв
транспортNих засобiв (автомобiлi, автобуси самохiднi машини, сконструЙован на цасi
автомоЬlлlв, мотоцими Bcix типiв, марок
моделей, причепи, напвприсёли та
voIo_oJ,с ,и) що е.i пуагуоь |i на вчпусFо доооsr; меоё, Ja алоj оrо ьооус увlr]я
транспортнi засоби резидентiв власникiв повиннi бути зареестрован
орйнах
нспекцl
МВС
Дерхавто

i

в

2.

прЕдмЕтдоговору стрАхувдння, cTPAxoBl ризики, cTPAxoBl випддки

21. Предметом договору страхувавня е майновi iнтереси Страхувальника що не
суперечать закону та пов'язанi з в]дшкодуваNням СтрахувальNиком заподiяноi ним
щкоди особ або ii майну, а такох шкоди, заподiяноI юридичнiй особi внаслiдок

дорожньо-транспортно' приrоди,
2.2, Страховий риэик _ певна подiя, на виладок якоl проводитьФ страхування i я@
ма€ ознаки ймовiрноdi та випадковостi настання,
Страховим вйпадкФм з.iдно цих Правил
предявлення Страхувальнику
Потерпiлими особами (пасажирами, третiми особами) претензiй заявлениi зriдно з
нормами чинного цивльноrо законодавства УкраIни про вИшкодування завданих iM
збиткiв внаслiдоК раптовоl непередбаченоI виладково"l подiI в irерiод дii Доювору
страхуванвя при експлуатацii належноrо Страryвальниk} засобу наземноlо транспорту,
в тому числi для перевезення, наслiдком якоl сгало спричинення Потерпiлим особам
здоров'ю або майну, i з настанням якоi виникао обовязок Страховика

€

зрооити виплаry страховоrо вдщкодування цим Потерпiлим особам обов'язок

Страхувальнию щодо вдшкодування шкоди мао бути пiдтверджений рiшенням суду або
визнаний Страхувальником самостiйно, за поlоФкенням iз Страховиком,
2З ВцшФдуванrю Сlра(овикоV пiдляlае посма шФдi заподrяна -рети осоО д
час руху транспортногО засоОу] якцо мае мiсце причинний зв'я3ок Miж рухом
транспортного засобу iзаподiяною ним шкодою,
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ

СТРАХОВИХ СУМ
3,1. Страхова сума за Доювором страхування _ це rрощова сума, в мёхах якоi
Страховиk вiдпов]дно до умов страхування зобов'язаний провеdи виплату третiй особi
або трет]м офбам (у раз], коли потерп!лих у дорожньо,транспортних прйlодах декiлька)
п фя настання страховоrо випадку,
З2, Страхова сума за Договором страхування цивiльноi вiдповiдальностi
власвикв транспортних засоб]в встановлюеться Страхувальником за утодп€нням i3
Страховиком при укладеннi договору страхування
4, виключЕння lз стрдхових випддкlв l оБмЕжЕння стрдхувдння
4 1 Страховик нё вiдшкодовуо збиткiв:
.у разi заподiяння шкоди житгю та здоров'ю влэсника транспортного засобу,
винt]ого у ско€вн]

дорохньо_траNспортноi

приrоди]

.за

пошкоджене або знищене будь-яке майно (ванiах), цо мiстилося ч
Tpaнvпoplroмv засоб С ра\чвалоtsи{а
дороц bo_тpaFc opl;''

.за пошкоджений або знищений транспортний засiб йоrо власнику, винному

в

дорожньо_транспорlноl приrоди;
.за забруднення або пошкодхення внаслiдок дорожньо_транспортноi приrоди
об'спiв навколищнього природво.о фредовищаi
.за нафики поreжi, яkа виниша внаслiдок дорожньо_транспортноl при.оди поза
(ра€м проiзно'i частини та на прилегл]й до Hei територii,
.за пощко,Фкення або знищення внафiдок дорожньо_транспортsоl при.оди
cкooHHi

аFljrвdрнухоечей,виробiвlдороlоцrrr/VАlаlвдороэцьrоrоtаtsа-вдоро-о.пrно-о

(амввя предметв релiriйного кульry, колекцiй картин, рукописiв, грошовихзнакiв цiнних
.якщодорояньо транспортна приrода сталася внасл]доk навмисних дiй потерпiло"l
Tpeтboi особи, визнаних такими у встаноыеному порядку;
.якщо дорожньо_транспортна пригода сгалася внаФiдок масових безпорядкiв i
rрупових порушень фомадськоlо порядку, вiйськових конфлiпiв, стихiйноrо лиха вибуху
бооприпасiв, пожежi транспортною засобу, не пов'язаноiз цiсю пригодою;
.коли транспортний засiб, яkий став причиною дорожвьо транспортноi.риrоди, не

.юл/ дорохньо_траFс lop Fa поиrода фгася вFаслiдо{ yroFy чп викраденts,
транспортноrо засобу Страхувальника;
.у разi надання Страхувальником своrо транспортноrо эасобу працiвникам мйiцii
та охорони здоров!я згiдно з чинним законодавdвом
4,2 ПiФя виплати страховоrо вlдшкодування Страховик мас право в мемх
визначених законодавdвом Укра-lни вимаrати комленсац!ю зд]йснених страхових
зиплат вв особи, яка отримала страхове вишкодування, у разi виявлення таких
.навмисноrо заподiяння цкоди третiй особii
.керувавня транспортним засобом у Фaнi алкогольноrо .п'янiння пiд впливом
нарютичних чи тоkсичних речовинi
.вiдсутоФi посвhчення на право керування транспортним засобом вiдповhноi

.kоли особа, винна у cKooHHi дтП (Страхувальник),
транспортноi приrоди на порушення встановлених правилi

з

ишйла мiсце дорохньо_

.коли сiраховий випадок скоiвся через невдповiднiсть техNiчного стану та

0оладнання транспортноrо засобу вимоrамдючих Правил дорожньоrо руry Украlни
4,3, Якщо в судовому лорядку встановлено що дорожньо_травспортна .риrода
сталася через незадов]льне ексллуатаl]iйне лримання автомобiльних дорiг, вулиць та
залзнйчвих лереiФiв або iснували ншi перешкоди у здiйсненнi руху, Страховик
виплачус трет]й особi страхове вiдшкодування iMae право одержати вiдповiдну
.оvпенсJU,ю Bl. юоидичF,{х la Фu/! lrx ос 0, в/нних с-вореrнiтаких
у
умов,
5, строк тд м|сцЕ дlIдоговору стрдхувАння

5,' Доювр с-рахчванFя rao,oa€ ч/нносl з vоVFrту вtsефFtsя -ершоrо
.траховоrо платехry, якщо iнше не передбачеяо Доrcвором страхчвання
5,2 Строк страryвання один piк, якцо iнше не обумовлено Договором
5,З ЯкцоДоlовором страхування не передбачено iнщe, страхуваrнядi€

виключно

6, пЕрЕлlк докумЕнтlв, що пlдтвЕрджують ндстдння стрдхового
випмку тд розмlрзБиткlв, строк прийняття рlшЕння про виплдry АБо
вцмову у виплдтl стрдхового вlдшкодувдння
61. ия вiдшкодування шkоди, заподiяноi внафhок дорохньо_транспортноi

пригоди, Страryвэльниk або третя офба (ii спадкобмёць, правоЁаступни0 звертаеться iз
заявою до страховика
6 2, Якщо винуватцями дорожньо транспортноi приrоди
кiлька власяикiв
rранспортних засобiв, то Страховиk вiдщкодовус шkоду TpeTiM особам, пропорцiЙно винi

о

Страryвальника визначеноi зriдно з чинним законодавством, але сума вiдшкодvваяня
не повинна перевищувати cтpaxoвol суми за договором страхування
6,3, Виплата страtового вiдшкодування третй особiздiйсню€ться Страховиком на
п дставl таких докуменпв:
.засвj rpo в/плаry cтpaxoвolo вцш,одчванья
- наймеNування Страховим, до якоrо подэеться заяваi
_ найменування (для юридичноi особи), прiзвице, lм'я, ло
батьковi (для фiэичноi
особи) заявника, йоrо мiсце знаходження або мiсце проживання;
змiст майновоl вимоrи цодо в]дш(одування майнових збиткiв;
,оьставини якими заявник об'рунтовус свою вимоry;
_доkазй, що i' пiдтверд\ryюъ вдповhно
до эаконодавства;
- розмiр шкоди;
_ п]дписзаявниkа iдата поданяя заяви.
.довiдkи орrав]в внутрiшнiх справ про обставиви скоення дорояньо_транопортно1
rдовiдки (висновхiв екслертизи, страховоlо апа (аварйноlо фртифkата) тощо),
яка пiдтверд}9с роэмiр майновоlшкоди у разi ll виникнення
.довИки медичних замадiв про TepMiH тимчасовоi непрацездатностi або
довiдки
.пецалlзованих установ про встановлення iнвалiдностi у разi п виникнення]
*опii свiдоцтва про смерть (для заfuблих пiд час дорокньо-транспортноI пригоди
_ померлих
зоо
внасл]до( цiеi приlоди) та документа про правонаФупництво для

64 Виплата страховоrо вiдшкодування здiйсвюбться потерпiл]й третiЙ особiабо ii
:падкоемцям протягом З0 робочих днв з дня отримання Страховиком зазначених
.oKyMeHTiB KpiM випадк]в, коли спори, лов'язавi з виплатою страховоrо вдшкодування
эозглядаються у судовому порядку.
65 Ршення про вдмову у в/пла,, cтoatoвolo вlд-юбуваtsF, прrймастьФ
-овИомлясться Страхувальниkу в письмовiй
формi з обlрунryванням причЙн вiдмови
-роlягом 10 днiв з дня прийняЕя такого р]шення В]дмову Страховика
у виплатi
Jраховою в]дч,lкодування може б}ти ос€рхено Страхувальником у судовому .оряд(у.
66, пиставоюдля вiдмови страховикау виплат сrрахового вhчJкодчвання €]

,навмиснiдilСlоа{увагбFи

нанаllанtsя.траховоlов/падry,
навмисного злочину, що приэвiв до

_ вчинення Страхувальником_громадянином

-

подання Страхувальником св]домо неправдивйх вiдомостей про об'€п
:рахування або про фапнастання страховоrо випадку;
несвосчасне повИомлення Страхувальником про настання cтpaxoвoro випадку
.!ставин, lараперу та розмlру зьиткlв,
Умовами Доlовору страхувавня можуаь буги передбасенi iнmi пiдФави для
замови у виплатi страlового вiдщкодчваяня

6 7 За шкоду, заподiяNу 3доров'ю третьоlособи виафдоkдорохNьо транспортноi
-:iгоди, СтраховикздiЙснюо виплату страховоrо вiдшкодування в мDках cтpaxoBol суми
-э i дставiдокуменi в зазвачениху пунс б З цих Правил у разi:
|загибелiпiд час дорожньо_транспортно' пригоди або смерт внаслiдок цiёi
:iадкоомLlю третьот особи в розм р] Фрахово' суми,

n Фупи

n lrрупи

80 вiдсоткiв cтpaxoвoi суми]
60 вдсоткiв cтpaХoвol суми:

rтимчасово'l втрати третьою особою працездатностi за кожну добу _
бль_ё l 50 вд(отtr|в.,раiово .yмl q}що lrше ё
"
:-овором frрахування,
Страховик виплачуб зазначен] cтpaxoвi суми ьожнiй потерпл,й третiй
loMy нё 6]льще страховоI суми

особ але в

8 У раз

заподiяння цкоди майну третьо] особи внаслдо( дорожньо
-ан.портно приrоди, якцо суЬопи страryваNNя не д Йшли эгоди щодо розмiру збиткiв,
--оаховик зобов'язаний за власний рахунок провести експертизу i визначитй причиNу ]
6

:-

Я{цо Страхувальник Nе згоден з оцiнкою Страховика вв ма€ право протяrом 7
в з дNя оrолошенNя оцiнки залусити незалежну eкcnepтHy Koмiciю з оплатою за свiЙ
7.
7
1)

оБов,язки тА прАвА cToPlH

1 Страховикзобов'язаний:

ознайомити Страхувальзика з умовами та правйлами сrрахуваNня;

2 -po-"lov дво/
,iад(у

B|.oMo -ро rac-a F с-ра,ово|о
робоL/? дFв,
вжити заходв цодо оформлення Bcix необхд|их дою/ментiв для своечасноl

-:эедбаченйй договором терм N
страяовик несе майNову вiдповiдальNiсть за несвоочасну виплаry страховоrо
Сграхувальниkry неустойки (штрафу, пен), розмр якоi
.rзначаоться умовамйдоговорустрахування]
4) вдшкодувати витратй понесенi Страхувальни(ом при настанн страхового
з/rадry щодо запоб.ання або зменшенЁя збиткiв, якцо це передбачено умовами

i:шкодування

5) не ротолошувати вiдомостi про Страхувальнйка йоrо майновий стан. за

],,rят{ом випадкiв передбаченихэаконом.

зд j,сьёJrq lим ]Jrодlв, що ]ме]щилу
]оаховий ризик переукласти з ним Договр страхування
Умовами доrовору страхування моя{уаь бути передбаченi такоя iншi обовязки

6 JJ заqвоФ Сlра(увJпыи}а v разl

_

2 Страховик мае право]
1)достроковоприпйвитидiюДоюворуffрахування
2) робити запйти у компетентнi органи вИносно прйчиN обставия та наслiдкв
7

З) ввмовити у виплат страхового вИшkодуванвя якщо Страхувальник порvшив
, тOви
Договору страrування, якцо це передбачено Договором страхування,
7 3, Страryвальни к зобов'язаний:
]) своечасно вносити Фpatoвi платехi]

2) при уOаданнi Договору страхування надати iнформацiю Страtовиков про Bci
здомi Йому обставйви, цо мають ifroтHe зиачеNня для оц]нки страховоrо ризику, i
-эдалi нформувати його пробудь_якузмiнустраховогоризию/]

Э iовйомити Страховика про i|шi дюч] доrовори aФахvвання цодо цьоrо
:е:щ1 страхування
: зживати заходiв цодо запобiгання
збиткiв, завданих внаФдоk

-з-аrня страховоrо випадку]
a повiдомити Страховиkа

про настання страховоrо випадку в repмiн, передбачений

,}:--си dрахування
jчовами доrовору страхування Moxqтb бли передбаченi такох ]нщ обов'язки

i4

Страхувальник ма€ поаво:
достроково припинитй дiю Доrовору страхчвання]
2) збiльшити страхову суму по ушаденому договору;
З) вимаlати вд страховика дотримэння (онф]денцiйностi, вiдвосно бчдь якот
-эормац cтocoBro До oBopv Llрахчваrня
Z) oтoyмalj сФа{ове вдшкоауванts, поу HacIarнlcтparoвo|o Byl аqку,
8. ПОРЯДОК УКЛДДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРДХУВАННЯ
8 1 Договiр страхування уtrада€тьФ на п дставi письмовоi заяви Страхryвальни€
э якЙ зазвача€ться тип, марка iдержавний номерний знак та мiсце реестрацi
т!анспортноrо засобу, TepMiH страхуваняя розмiр страховоI суми Дiя Договору
.трахування пошйрю€ться на водяl яkий керуе цим транспортним засобом на законних
1)

i

82

Страхувальниk зобов'язаний надавати Страховику вiдомостi, необхiднi мя
/Jадеrrс До.овооч страчува]rя Lивлыо, вдповцальtsосl, за достовiрнiсr" якиi вч
весе виповiдальнiсть
8J Допу.,аt|"ся чмаде,чя доlоворв сlоJYуваrь, Uивi бFоl вlд-овдалоlостi
пцприсмствами, установами та орrанiзацiями на користь щтатних
працвник]в, якцо вони викориФовують власниЙ транспортний засiб у Фуябових цiлях,
цо оформлено зliдноз чинним за(онодавФвом
8,4, У раз змiни власника транспортноrо засобу дiя Доrовору страхування
цивiльно'l вiдповiдальностi поширю.ться на Hoвolo власника за умови переоформлення
страховоrо полiф на йоrо iм|я,
85 Фап чшадеrня Доlоsору сtра\уванFя моsе посвlдчув. уся орахов/м
св доцтвом (полiсом фртиф kатом), що € формою Доrcвору ФрахуванNя,
9,

9

] У

дlТстАхувАльникд при нАстднн| стрдхового випмку

раэi настання страхового sи.адку Страхувальник (водiй транспортноlо

засобу який cкoiв дорожньо_транспортну приrcду) зобов язаний]
.дотримуватися правил дорожнього руху, вФаномених чинн им эаконодавством
.в*j-и B(ix заходlвдо за]обr.F]я Jбп"шеrFю розчiру ш,оди,
.надати TpeTiM особам яеобхhну ]нформацю для дентифкацii страхувальника

i

.-овдомj., с,рJхов/qа гро,яlоv двох робочиt дFв -ро tsаdаFF, crpa(oвo|o
ву адкч -одdти йому гисьмове
ooclaB/r/ доро4Fьо ]рJнсгортrо
приlоди, Догов]р страхування та пред'явити у раз потреби транспортний засiб дпя

огляду i експертизи Якцо Страryвальниk з ловажних причин
зазначенiдт, BiH повинен довести це документально

умови припинЕння дli договору стрдхувдння
101. Дiя Доювору страхуванвя припинясться та втрачас чиннiсть эа
10.

стор н а такоl{ у випадках

зrодою

1]заыr.ення сlро.} д 'договору Фрахуванtsя
2)виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальниkом у повномуобсязi]
1' Fсп,dll сlраryвальниьом сlраховиr -ла-ежв у в. .]овленl до,овором
строки При цьому договiр вважаоться достроково припиненим у випадку, якцо лерший
або черlовий) страховий платiж не був сппасений за письмовою вимоrою Страховика

-ротягом десяти робочих днiв з дня пред|явлення Taкo'i вимоrи Страхувальнику, якцо
lшё не передбачёно умовами договоруi
4) л квiдацii Страховика в порядку, встано вл е ному за конода в ством Укра'iвиi
5) лlквiдацiI Страхчвальника юридично1 особи або cмepтi страхувальвика
- зичноl особи чй втрати ним д]6здатностiза винятком випадкiв передбачених заковом,
6, -р/иFапq.удовоrc pr el , я про вузнаtstsя до,овору dоахчваtsrя Fедiйс-/м
7) за вимоrою СтрахчвальЁика або страtовика;
8) в ]ншихвипадках, передбачених законодавdвом Украiни
1о2 Дiю до.овору страryвання може бt и достроково припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якцо iнше не передбачено умовамй Доrовору
страхування,
Про Haмip доdроково припинити дlю Доlовору страхування будь,яка Форона
зобовязана повйомйти iншу не пiзн]ше як за 30 днiв до дати припиневня дii Доrовору
страхуваняя, якщо iнше ним не передбачено,
1ОЗ У разi дострокового припиненвя дii Доювору сrрахувавня за вимогою
Страхувальни€ Страховик поверта€ йому cтpaxoвi платехi за перiод, цо залишився до
за нченNя д'l до.овору з вираryвавням нормаiивних витрат на ведёння справи
визначених пои розрахуику страховоrо тарифу, фапичних ви.лат страхового
вдU.одчваrнq !о оул/ ]dиснеl,за Uим До,овороV,-ра\уванtsя Яьщо B,Mola
-о
Сlраав;rьни,d обумовлеFа поруLеtsчяv Стоа/овиэм умов До,овору dоJхчвJr с
осiаннiИ повертае Страхувальнику сплаченi ним cтpaxoвi платеЯ повнiФю,
]О,4. При достроковому припиненнi дii,Доrcвору страхування за вимогою
Страховика Сiрахувальнику повертаються повнiстю сплаченi ним страховl платежi,
якЬ вимоа страюмre зумовлена невикояанням страхувальником умов договору
страхування, то Страховик повертао Страryвальнику cтpaxoвi платеж] за пер]од цо
залишився до закiнчевня дi1 Доlовору з вирахуванням витрат ва ведення справи,
визначеноl нормативом у розмiрi страховоrо тарифу виплат страхового вiдшкодуваяня,
що були здiйсненiза цим Доrовором страхуванвя,

-

11.

стрАховlтАриФи

11,1, Страховий тариф - ставка Фраховоlо внеску з одиницi cTpaxoвoi суми за
виJ]d. Frrй перiод clpaxvBaHFq
11,2. cтpaxoвi тарифи при добровiльнiй формi страхування оьчислюються
Страховиком акryарно (математично) на пдставi вдпов]дноi
1

1

.4 Страхов] тарифи наведенi
12.

12,1, Суперечки,

у

Додапу

1

до цих правил,

порядок вирlшЕння супЕрЕчок

цо виниl€ють по Договору страхування розв'язуються шляхэм

перего"орi" i залученням, при необх]дносri, спецiально cтBopeнoi експертноi Koмicii,
Пр/ rедося-rFнрl уlодj сугеречG ,еоедас-ьоq Ja розrпqд суду (-о,-одаось}о-о , vдv) в
lоряд у, передбач.tsочч дlючим за\онодавdвом У,оа'jну

До Правил добровiльного
страlування цивiльноii
вiдповiдальностi власнихiв
назёмноrо транспорту
{вшючаючи вiдповiдальхiсть
вiд "2З"либтопада 2007 року

CTPAXOBl ТАРИФИ

1, В Таблиqi

1

наведенi базов рiчнi qграхов тарифи
власнйкв наземноrо травспорry

зl

страхування цивльноi

Рiчнi базовi страхов| тарифи
у вiдсотках вiд cTpaxoвoi суми

]?!!ф,
1,0 2,0
2,0_5 0

00_05

0,510

2 РеJль /' стоаrовии таоиФ розоалову, lbcc
dD.\oвo-o lаоиФу ча rогравоrнl юефlLсr-и ПопоавочF ФеФil,еrт, в(lJtsовпююld q
U,рd(ов/хом в ]алеаlостi вд тиrу ФJF.-оо|rоrо JaLoby тFы| е-о луа-а
у
li, оеs/му
Допускаоться використання кореryючих коеф]цонтiв добуто( яких Ga
opo1.o.-oo{oвocтi, iFалодиlься в. апаJ;, 0 ]_6,о,
Jroвolo lJDифу визьач.ёlоl я в До овор ( lоа{ування зd

е Jюч?+.м l оFфi_Е]а
З, Гри

чfад.нl

доlовооу cloaryвaнHq la -ерчlts до од]оlо ро<Y oo,Vlo lар/фу
виlодсL,{ з розмlоч prro.o с ра{ово о -аоиФу rJ пцс ав ьаведе;
/*е lаЬлиU l ри Looмv Fеrовниу Mcc.rb д[ до,овору сlоаryва lrq рахустdся JJ
поввий) якцо iнше lrе передбачено Договором страiуваяня,

Строк

дil

доФвору

з

2

0,09з 0,185 о,275 036-з

6

в

10

0,5з5 0,618 0700 0,730 0 а58

4, Норматив витрат на ведення блрави
смадае40% вiд страховоIпремii

)

m,/

l"|,оlч. l.
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