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1. зАгАльнl положЕння

'L На -'дсlJвl дисr/\ Правул ТДВ (СК (СОЮЗ_ДНlПРО, lнада- _

СтраховиФ, уиадае договори добровiгьноrо c-paryBal lя вiдфвhапьно.-i прред
третiми особами (надалi доrовори dрахування) з юридичними особами будь_якоl
орrанiзацiйно-правовоi форми rосподарювання та дiездатними фiзичними особами
(надмi Страхувальниюми]

2, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2 L Предме-ом До,овору с-раryванtsя r майновий iнTepec, що не супере.и,ь

закону, повязаний з вiдцкодуванням Страхувальником заподiяноi ним шкоди офбi
або l'i майну, а також щкоди, заподiяноi юридичнjй офбj

2 2. Дiйсними Правилами Фрахування передбачабться умаденвя доrоворiв у

2 2 ' BapiaHT l: страхувJts lя профеLiй]оl вiдговiдальчосli,
?2? Верiднl 2 страryва!чя вйповiдагьнос-i за невиаочаннq доlовiрнуl

2 2 3 Варiаят З cтpaxyвaнHq вiдгов'дальtsос] за шкоду, заподiя]у lоварами
(робоrами, послуlами) неналежноi якостi,

2,2 4. Bapiacт 4 фрахування цивiльноi вiдповiдальноФi роботодавця,
2 2 5 BapiaHT 5: dрахування вiдповiдальноФi за момивий збиток, завданий

TpeTiM особам у результатi використання Страryвальником радiоiзотопних

2.2,6, BapiaHT 6: страхування загальноцивiльноТ вiдповiдальностi,
2З, Доrовiр dраryвання може бли уиадений за одним BapiaHToM або за

деkiлькома варlантами,

3, стрАховlвипмки
1,' с-раrовими вигадкdм/ la дiйсrими lрав/лам е годil, iз rаФаFFям я.и,

в/ lrФс обов'qJо( clpa\oвrFa Jд,исrйll вуглаry Фparoвolo вlд_кодуваFF,
потерплим особам, внафlдок:

З.1,1 BapiaHT l недбалостi, помилки або недоrляду при здiйсненнiпрофесiйноl
д яльностi Страхчвальника,

З 1 2 BapiaHT 2: невиконаняя доrовiрних зобов'язань Страхувальниkом
3,1 ,3, BapiaHT З: конструктивних виробничих, рецепryрних i/або iнщих недолiкiв

ToBapiB (робiт, поФуl) Страхувальника.
3,1.4, BapiaHT 4:заподiяння Urкоди х4тгю та эдоров'ю працвникiв в результатi

нецасноrо випадr<y на виробництвi таlабо професiйного захворювання.
3,1,5. BapiaHT 5: заподiяння l]Jкоди майну, жиfiю та здоров'ю трет]х осiб

в lаслдо( ущФмеrнс знущечrя рад,оiзо-оrrиl rриладlв, ro викорис,овуо

З.1,6, Bapia.T 6] порушення заrальноцивiльних прав Tpeтix осiб
функцiонуванням Страхувальни€ у рам@х обrовореноI в йоrо установчих
документах дiяльност] (KpiM вiдповiдальност] обговореноi у Вар]антах ],2,З,4,5).

З,2. Страхове вiдщкодування виплачубться пострахдалим ipeтiм особам за
умови що rдr,аюсий ввш{одуваtsFю збйток заподlячиу вtsаФlдоч здlиснеFF,
заlts.ч.но в до.овор| (,раryваrrя д,qльJоФ, с'рахув ьн/ка гiд-вердае]/й в

уФановленому порядку або визнаний Страхувальни(ом добровiльно, чи
Страryвальниry, якцо останtriй надасть документи про здiйсненi виплати TpeTiM

З.З, Страховими випадками визнаються подii, що вiдбулися в лерiод д]
доrовору страхчвання.



З,4 Будь_яка iнша вiдповhальнiсть що виходить за рамки обrовореного у
BapiaнTax страхування (п, З,1. дйсних Правил) iдо.овору страryвання, вважабться

З а Договором страхування може б!ти передбачене страхувавня на випадок
настанвя будь яких подiЙ вдповiдно до обраного Bapiaнry страхуванвя, що не 6
в/няIGми li.тра?ов/ч вjпад в, аоо на вrпа!оr Hac.al lя виJ lat еtsоl под ,

4, винятки зl стрАхових випАдкlв тАоБмЕжЕння стрАхувАння
4.1, Якцо lнше не передбачене доrовором страхування не покриваються збитки

l вупlаlа сlоаховоr вдш.одува]]я tsе з! /сню.,ь?9 в]аслlдоь
4.1,1 Подiй таlабо ix нафiдкiв, цо зtаходилися поза контролем

Страхувальника таlабо ]i немомивобуло взяти до уваги уникнути або перебороти
4 1,2 Вiй.оьовr/ diй, введеriя L/вlгьtsиl lвупювJ]о

повстань революцiй, эахоплення влади, страйкiв лока!тiв конфiскацii або ]нших дiй
по розпорядхенню буд ь-я ко rо урядов оrо або суспiльноrо органу

4 ] 3, Подiй таlабо ]х наслйкiв, цо були BИoMi Страхувальнику на початок дii
доrовору страхування або Страхувальник повинний був передбачати, цо вони
мо4о | рjзвес,у до rоед'явле, lя в йоrо адресу -озовrо, виvоrи

. 'l неvо{/вос,l в/коои.-аFrо, ви ryсе]чq ыдс/каrня ]ерев,рlи ремо!-у
замiни комплепацii, усунення або видалення зробленоI страхувальником продукц l
(товару, пофу0 якцо така продукцiя (товар послуга) вилуса€ться з ринkу або з
корисryвання у силу виомоrо або передбачуваного дефепу, недолiку,
невiдповiдностiвимоrамабонебезпечяим (особливосгям)продукцii

4 1 5, lонiзуючо.о випромiнювання або рад]оапивного забруднення
радlоJп/в]имl ре!ов/нами або вiдtодаму вд вrFоои.-аrня радlоаF/вJl, реLовин,
радiоапивноi, токсичноi вибуховоi влаотивост будь,я(ого ядервоrо аrре.ату або
будь_якого йоrо компоненту д'l будь яко.о атомвого реапору aToMHoi
елепроставцi або пh.рисмства, будинки чи устат(уванNя, цо мають вiдношевня
або повязанi з виробництвом aToMHol енерrl, або з виробництвом зберехеlrNям.
перевезенням, обслуговувавням ядерноrо палива або ядерних вдходв. kpiM подiй.
передбасених BapiaHToM страхчвання N9 5,

4,1.6, Неправом]рних таlабо навмисних дiй потер.iлих Tpeтix осiб цо призвели
до вастаlня cтpaxoвoro випадку

41.7, Грубо1 необерехност СтрахувальNика а саме порущення вимог
гоф.ову, i с,рчхцl, реLепfrои, -paвj la irLих норvа-ув lr\ агlв
лорядоk i умови його дiяльноФi,

а,1.8, ДiяльноФ Страхувальвика при вИсутноФi пiдтверджених знань досвjду
41 9, Навмисних, 3лочинвих эбо неправом]рних дiй чи бездяльNост

Страхувальника або осiб цо знаходяться в трудових вiднощеннях з ним (у тч дiй
Страхувальника в пер]од призупинення виданоI йому лiцензii або пiспя закнченвя

4 1 10 Неплатоспроможностi або банкрлdва Страryвальника
4,1 1] Пред'явлення вимоrи про вдшкодування збитку якою-небудь особою або

органiзацiею проти якоiсь особи або органiзацii]
_ я( прямо або побiчво контролюються чи управляються Страхувальвикомi
як]прямо або побiчно контролюють Страхувальника абоуправляють вим]

_ у вiдношеннi яких Страхувальник с компаньйоном або консультантом якцо
тiльки така позовна вимоlа не спровокована i пред'явлена цiлком незалежо в]д

4,1 'l2. Надання Страхувальником послуг сво€му родичу,
41,1З. Пред'явленiя санкцiй Страхувальнику (штрафи пеня iT,i) карноrо

цивiльного або догов]рного хараперу,



4.2, Забороняеться страхування протиправних iнTepeciB Сrрахувальника,
4.з. За дiйсними Правилам страхування не вiдшкодовуоться збиток, заподiявий

caMoмv страхчвапьни(у
аа Доrовороv страrуваFчс MoxvTb передбачатися особпивi чмови, ю tsе

суперечать закону i Правилам сrрахувавня,

5. стрАховАсумА, стрАховиЙ плАтDк, ФрАншизА
5,1 Страхова сума , rроцова сума, у меreх якоI Страховик вiдповhно до умов

страхуван}rя зобов'язаний провести виплаry страховоrо вiдшкодування при HacTaHHL

5,2 Страхова сума всйновлюеться за згодою Mix Страховиком i

Страхувапьниьом на пii.тав обсягу дiqг"tsосll осrанtsьоrо, чjсфьно,тl -раL,вникiв

страхувальника, розмiру доrовiрних зобов'язань Страхувальника перед третьою

особою або передбачуваноrо розмiру збиткiв,
5 З, Стр;овий платЯ (страхова премiя, Фраховий внесок) - Фошова сума, що

сплачуо С;ахувальник Страховику за те, що останнiй зобов'язуеться вiдповiдно до
до,о"6ру "rр""у""*"" 

виплатйти dрахове вiдшкодування при наФанн] страховоlо

5,;, Страховий тариф - став€ страхового платеху з одиницi Фраховоi суми
,аОо v вlд.iъа" ви .-pa{oвol сумr) за визFаUеrии пеDюд с-раryвJчrс Ьазов

"-p"*i",,арuфп,""чдеп 
у Додаlз No' PolM р cтoaioвolo тар,фYдля kor{pe-Hoт

оО'спч страхуванвя за зrодою сторlн в договорi страхування, з

ypa,y6"**i, i.yn""" р"."*у (Додаток Ns 1) на п]дФавiбазового страховоlо тарйфу,'' '55. СтрахЪвий платiх встановлюеться на пiдставi dpaxoвoi суми, тарйфу i

строку страrування' бВ lдi о"ор, crp""y"""F, !оже бylи передбачена фраtsш/за lча(,уча зЬиlав,
цо tsе вiдш{одовiсть.я Сlраiовучом вдповино до доlовору с-рахчва]Jя) на од]у
потеогlпч особч або ra одiу crparoBy годiФ 'l вrд lpo]Mip встJtsовлюет"ся за

тодiю Йорiн , ви"на"астыq в тощовому або вд.отьовому Bjpaxerнl вlд c,pa\oвol
суми, Страховик залишае за собою право надання знижки зi cfpaxoвoro платежу за
передбачеtsч фоаtsшизч Po]Mip знички виJначасться чдо'овор cтparyBaFP,' 

a 7 v ;и:адk1 ]роведе]iя в -ерюд дп до-овору с,рахува]Jя lрошових оFфоом
Урядом Украlни перерахунок страховоrc платеху i cтpaxoвo'l суми здiйснюOться
вiдповiдно до умов, що будль визначенiУрядом

6. поряяок сплАти стрАхового плАтЕ)ry
ь, с.ра\овrи ,ла,iх с_лаччо ься одноразово або в с,ро{/ вdаноф eJi

доrовором страхування
6.2, Страховиk залищао за собою право надавати знижку за одночасну сплаry

cтpaxoвoro платеху i зб]льцувати нарахований платiх при сплатi йоrо в декiлька
clpoliв Розм,р знrчьи або чадбав\, визtsачас-ься чдо овор страryваччя' 

6,3, При'несплатi плате)<у (черrовоi часгини платеху) у встановленiстроки д]я

договору Фрахуваннq вважасться припиненою,
Дlя до.овору страхуваtsF. !оже бли вiдFоы ена з дFя rад{од,<ення

clpaxoвo,o плате}9, ctpok дi, доlовору при Lбому tsе

подовf,чеlься Сlра\овиi не чесе вдповiqапьносi з vоvечrч припинеFч, д,
до,овоjу с,раrуваrlя до l вlд]овгFrнq вiдFовпечrя дil договоDу стра{чванFя
офоомлю€ться додатковою уrодою,

6,! страхов/' пrаl8 L u аLу.тося в тошовlи одиFrU У,оl"ни
6.6, Страховик залишао за собою право для Страхувальникiв, що безупинно

ч-"дал" дЬ,о"ор" страхування вiдповiдальностi за одним i тим же об'€пом
;ротяlом бiльш Hiж одноlо року i не одерqвали страховоlо вИUrкодування, надання



знижки при сплатiстрахового платеrrу Розмiр зниж(и визЁачас Страхових у доrоворi

7, порядок уклАдЕння договору стрАхувАння lстроки дiiдоговору
7.1. Доrовр страхуванЁя _ це пйсьмова уrода мiж Страхувальнйком i

Страховиком, згiдно з якою Страховик берё на фбе зобовlязання у випадку насiання
( paioвo о випJдrу здйсну,у випЁry clparoвolo вiдшюдуваFнq пос,ра{аrому
{або вiдцкодувати Страхувальнйку виллачёяе тм вдшюдуваяня), а Страхувальяик
зобов'язdtsи/ (]лJчуваl/ clpa{oв пJ,е* у визна leFl сlро.и а вуюнуваlу Fш
умови договору страхуванвя,

7,2, Договlр страхуванвя умадаоться на пjдФавi письмово'i або усиоi заяви
Страхувальнии. У разi потреби Страховик мохе заюдати заповнення заяви у
письмовiй формi, Форма письмовоi заяви розробляоться Страховиком у залежностi
вiд BapiaнTy страхування (п, 2,2,) i умов Фрахування Для уюадення договору
страхування Страховик вправ] зажадати вiд Страхувальника документи, що
хараперизують дяльнiсть Страхувальника сryпiнь ризиiry, iнш]документи необхiднi
для уJаqе-]я ооrовор} .трахува, |я иопмеts,у, цо /dрапер/зуФlб рвёнь
спецlальних звань, досвiд валiф(ацiю копlю доrовору Страхувальвика з трет ми
особамиi баланс довiдьry про фiнаЁсове поло*ення: докумеяти, цо хараперизують
якidь товар в (робiт, поФуr), iнформацiю про вiдповднiсть ToBapiB (робiт, послуr),
норматйвним документам цо встановлюють вимоrидо ToBapiB (робiт, iослу0, цодо
iхбезпеки мя жипя, здоров я майва споживачв iT i)

73. Страхувальник вiдповИао за доФовiрнiсть та повноту давих, наданих

7,4, При ушаденнi доrовору страхування Страхувальник зобов'язаний
сповiотити Страхови€ про yci вiдомi йому обставини цо мають qmове зNачення
длq в/J!а,е]]я ймовiр.осri tsacтarrq страховоrо ви-ад(у розмрв моR jвиi

75 TepMll д до,овору вс,а]ов, юqlося Ja JlодоФ ФорF у !оrовор
страхувавня, але враховуючи:

строк дi лiценэi на здiйснёння д яльностiстрахувальником
строк дi' договору мiж Страryвальником третьою особою для Вар анту 2i

_ гарант]йний Фрок придатностiтоварiв (робiт, послуф для Варанту З
7.6 Дiя доrовору страхувавня поширюоться ва под]'l, цо сталися в перод дl

договору заявленi не п]3нiще одноrо року п]сля закiнчевня термну дii доrовору

7.7, Дiя доlовору страхування пощирюеться на територiю Украiни, Однак за
J-одо. clopli моле бrfj передб.чАFF пошуреtsl я iоrо д tsа трри-орю iл/r

78 Доlовlр сlра\уванtsя rабирае Lyrнo.-i э Vоvеrту в е@рtsя -eoLo,o
страхового платея!у, якцо iнше не передбачево доrовором страхування

7,9 У випадку втрати доlовору страхування у перод його дi Страховик видас
Страхувальнику по йоrc письмовiй заяв] дублkат, Пiсля видач] дублiката втраче|ий
до,оврсrрахуваts я ввахастося Fедlrсr/м lFlяьiви,лj и rо ч"ому не здiй.rою-ь,q,

8- прАвА lоБов'язки cToPlH зАдоговором стрАхувАння
8 1. Страхувальник ма€ право:
8,1 1 , Достроково iрипин ити дiю договору Фраryванвя,
812 Вимаrати виплати вiдtJrкодувавня компенсацii третм особам за

заподiяний iM 3биток, у межах cтpaxoвoi суми з урахуванням конкретних вймоr
доrовору страхуваввя

В l З Одермl/ дчбli€тдоювору страхуванtsя у вjпадkу йоrо втрати



8]4, вносити змни до умов доrcвору страryвання в передбаченому

8.2, Страхувальник зобов'язаний:
8.2.1, Вчасно вносити cтpaloвi платежL,
8,2 2, При ушаденнi доrовору страхування надати iнформацiю Страховику про

yci вiдомi Йому обФавини цо мають о,fi€ве значення для оцiнм страlовоrо ризику
ilротягом дП договору срахуванвя письмово повiдомляти Страховика про всiзмiни в
.-упеFl рjзиry 1ооlяlом 10 дчв |з MoMeFW rаФаtsF9 змiп/

Якцо пiдвицення dупеня ризй(у робить необхiдним збiльшёння розмiру
страхового платех<у, Страховик маб право вимагати вlд Страхувальника сплати

додаткового cтpaxoвoro платех<у. ВИмова вjд сплаrи додатковогФ плате,q протяrом
'lO дн в iз дати одерхання повйомлення вiд Страховика е пiдставою для припинення

дл до-овору с-раryва]ня з моме]ry змir, сту,еня prlr(v ра гiдФавi дочгоlо абзацч

iнmi дiючi доrовори страхування цодо
пункry'l0,4, д]йсних Правил

82З, ПовИомити Страховика про
предмеrу страхування,

В 24 Дотримуватися вимог заFонодавчих
оегламентчють дiяльн сть страхувальний' 

8 2 5, пр/ B/l /кFенtsi зби-9 в_и|j вс, tsеоо, днi 'аход/ р, с запоDlъ]пя або

зменL бtsнq зо/l{у ряпвання х/п', чаиrа осiб яч/м заподюе,ь( я Фи-о "
82.6 Вхитй yci моюивi заходи для з'ясування.ричин, ходу lнаслrдкlв

заподявня шкоди TpeTiM особам якцо це передоачено доrовором страхування,
827 надати Страховику всю досryпну ]нформацiю ] документацiю, що

дозволяе судити про причину, хiд, нафiдки страхового випадку сприяти Страховику
в судовому i позасудовому захистi Страхувальника, якцо це передбачено доrовором

а23 поваомиlи С-Dахови.l ,ро предявтння вимоl про вlд_,одуванря
збитФ пооlя ом доЬи як -i]ь\и caFe вiдомо ,ро Uё l rdда,у в. Fеоб,i' li

до"у,Jеп-ч .о"",", l цим, яьщо .le -еоедбачечо доrcвооом doa,vвarrq 9,Uо
Страхувальник з повахних причин не мав змоги викоNати зазваченоr дп, BlH повинен

довёс, и .le до{r'менlапьчо
8.2,9 Не виплачуваrи вiдшкодуваNяя, не визнавати частково аьо цlлком вимоrи

про вhшкодуваЁяя щкоди i не приймати на себе зобов'язань по вреryлюванню цих
вймоr без згоди Страховика.

8 З Страховик маб право:
8.З,1 Достроково припинити д]ю доrовору страхуваNня, якщо Страхувальник

8,3 2, В]дмовити у виплатi
поважних причин несвоечасно

страховоrо вiдшкодування якцо Страхувальниk без
повlдомив Страховика про настання страховоrо

' 
8,З 6, Замда-и в,д С,ра/увальника tsформаtlю

факту наФання страховоrо випадку i визначення
BBoMocTi, цо сшадають комерцiйну та€мницю,

8 З.З, Перевiряти в дповiднiсть дiЙсностi надаNих Страryвальником
8 З 4 Перевiряти дотрймання Страхувальником умов договору

, ,pv<.rlj,i -оrоiеFь цо реryпюют" дqльFidь o.-aribolo
' 

В jb Самос rи.о зясовчваlj при"у]/ la o6.-aвyrl стоахов/, вjпад(в v pa,i

потоеби cloayoвy\ мо{е роби,у запи-и l ро вlдомос i повя.ач зi c,paloв,M

-.;д-* i" -равоохороtsts/i oolaнiв, баtsк,в меди"Fj! заФарв -а iншух

пlдпруемdв, yclaPoB ор аtsi]аLи, _,1о вогодiю,ь iнфорч.цi,ю -оо об,авиFи

8З,7, Веdи вИ lмeнi Страхувальiйи переrовори та уиадати
вреryлюванвю вимог Tpeтix осiб про вiдшкодування заподiяного 1м



наявност] доручення вiд Страхувальнй€,

8,З8, Приймати ва себе ведення
дорученNям Страхувальнйка

8 4, Страховик зобов'язаний

визвачаеться доrовором dрахуванвя
8 4,4, вiдшкодувати витрати, понесеNl

стоаrовоrо випадку по попередх(eнню зоиткlв,

8 4 1 , Ознайомити Страхувальниха з Правилами умовами dрахування.
842. Не пiзNiше двох днiв п]сля одерхання письмовоi заяви СтрахувФьника

cmaioвolo вjпадкч присту'и-и до сшадаrня 'тра\ово 
о акry

Bi:-aFoB erol формj та одеряаrню еобчlдtsи, док}м
СФахувальнику страхового вдшкодування

sl4З пр; н;Фаннi страховоrо випадку ве пiзнше 15 днiв пiфя пвписання
страхового акry та одерхэяня Bcix необхiдних докуменпв здlиснити виплаry

cтparoвolo вlдщаодуваrнq пофая(далим -pe-lм особам або при,tsя,и р,шрння про

вlдмовч v вjlга-l, Сrра!ови, несе маи-ову вidгов,да ,"н,ть за ]e,Bor чdсчу ви-лdп
cii*"i,,j. ыд,-дй** страхувальнику neнi, розмiр якоi

Страtувмьником при HacTaHHl
якцо це передбачено договором

da,s, Зч ."""о" СтраryвальниG у випадку зд]йснення ним заходiв, що
.чрr_или с,ра\овии рjзrк переума.-у J ьиv до-овр.-раtувJF]я

s.4,6 Н; розФ;шувати вдомоф] про Страхувальника та йоrо майновий стаЁ

за винятком випадкiв, передбаченйх законом.
s,5. За з;дою стор]н договором Фрахування мохоль бути передбаченi

додаiковi права ъ оВов'ilзки cTopiH, що вhповiдають д]йсними Правилами i не

9. порядок lумови здlйснЕння виплАт стрАхового вlдшкодувАння
91, Страхове вИшкодування _ rрошова сума цо виплачуоться постраждалим

,peтlм особJм 1а vMoBaM, dоа\чваrня 1ои rастаts, 'сlоаlовоlо ви, ад,ry

До,овооом c,paxyвa,rq чо{е оли rередоёчеча,
. виплJlа dоаховоlо вiдшlодчваl l я сФа)ов/юм:
- вiдJ,одуваl чя збиlпв СтоаýвапьниFоv ,з FаФупноо {омпеts(аLiсю цlLl сум'

Страховиюм
ý2 виплата mахового в]дшкодчвання здiйсню€ться вiдповдно до доrовору

страхування на пlдставL:
9,2.1, 3аяви Страхувальника,
9 22. Договору страхування наданоrо Страхув ьником,
9 2,3, Документiв, цо пiдтвердrgють настання i причини страховоlо виrrадку, а

,ако{ розмlр эби-rу иочументи l довi!{и в/данi омпеlертними
,оэЬ",i:".а"" ,.n',pb 

""цd(iий 
ви]адоь ol uерFя суду гро вlдJко,уванря Фи,ц,)

ДоцiльнiФь надаNня таких документiв вирiшуоться Страховйком,- - 
92.4, Дпч про страховЙИ випадок, що сшада€ться Страховиком при )^]acTi

qредставрика стра,YвJгьни\d гои еобхiдрост, для сшадеч]я аr-ч запро-ч€lьсс

фа 
" 
lвець в дповиноl компеreнтно'l орrанlзацii
9 З Страхове вiдшкодування задоrовором страхувавня
_ вlлшко!чвання майновоrо збиткч,
-;,;-,одъ+s зблкч, ъ"одFtsrоlо хигю або здооов'о -ре l"оl особи

ДаFим/ Правупами Фра\увdнts' не вцшкодовуLlьсq мошль+и зби о{
q! Доrовооом передбачат,ся лм,- вдповlдагьнос-l на

"""";' "};;;;;,", 
;; 

";iy 
ооа,о"у noo" 

"оо.о 
ьшлх чаrегооrях, йо,о ооэмiо

";"а*-"; за згодою cтopiн i виражасться в lрошовому або процентному

зирахеннi вh cтpaxoBoi суми.



9 5, Конкретнйй порядок виплат страховоrо вдшкодування обумовлю€ться в
:.loвopi страхування за зrодою cтopiн

9 5 ], Майновий збитоk в]дшкодовуеться в розм]р] реальноrо збип<у. РеальниЙ
зaито( приймаоться р]вним]

9 5 1 1, При BTpaTi майна посфаяqэлоrо - дiйснот вартосгi втраченого майна
ае не бйьще в]дповiдноrо лiмry вiдповhальноФi Страховика

9 5 1 2, при ушкоФ(еннi майва пострахrдФоrо - вартоФi вдновлення (ремояту)
у меюх вдповhного л]мiry вiдповiдальноd] Страховика.

9 5 1,З, Якщо це передбачено договором страryвання, зазванв] постращдалим
36итки по впорядкуванню або приведенню до ладу постраr(qалого майна з мехэх
з дповiдного лiмiry вiдповhальностi Страховика,

9 5 2, У разll анеФl l я ш{оди хигю l Jдоровl. -остра>tда ljx
передбачатися HacrynHi виплати:

9 5 2,1, У випадку cMepтi _ ]00% вдповяноrо лмry вцповдальностi

9,52,2, У випадку поФраr!далому 1 .рупи
вiдповiдноrо лiмiry вiдпов дальностi Страховика

9.5,2 З. У випадку встаноыення постраrqалому 2 фупи
вiдповiдного лiмiry в]дповiдальностi Страховиkа

9,5.2,4, У випадку поФраr(далому з групи
вiдповiдного лiмiry вiдповйальностi Страховика,

9,5,2,5, Страхове в]дшkодування 3а кожну добу непрацеэдатностi, цо
прийма€ться рiвним 0 2Оlо вiдповдного лiмВ вiдповhальноd Страховика, алё не
бiльше 50 % вhповiдноrо лiмiry вiдповiдальностi.

9.5,26. Страхове вiдщкодування за кожний вiдсоток втрати працездатностi,
розмiр якого визначаоться доrовором страхування.

9.6, Доrовором страхування мохё бути передбачена
узгоджёNого розмiру Страховиком (але не бiльше 20% вjдповhного лiмiтч
вlдповlдалоноl ,,t !чдовrt ви-рат та F и\ виlоа- цо зазrав cтpaiyвa bFjr в ход|
розслiдування, вреrулювання вимог постра)цалих Tpeтix осiб або в ходi судовоrо
захисry по ньому за зrодою Страховика.

97. Зi страхового вдшходування угримуеться франшиза (якцо Страхувальник
бере учаФь у вiдшкодуваннi збиткiв) несплачена частина платежу (якщо
Страхувальвику було надане право розdроски)

9 8 Пцс-авою шя вдмови С,рахови,а у виплJт страчово-о вдшкодуваrня е:
9 8 1 навмус]iдr сlра/Yвмыика спрrмованi на rac,aHHq l таховоt вугадtу

3азначена норма не поширюеться на д]i, пов'язанi з виконанням ним громадянського
чи службового обов'язку, в cтaнi необхiднот оборони (беэ перевицення ]1 мех) або
захисrу майна, хипя, здоровя, честi, гдностi та дiловоi репгацii Квалiфlkацiя дiй
Страхувальника встановлю.ться в дповИно до чинноrо законодавсrва Украiни,

9 8 2 В lуFе]чя СФахувальником yмrcнoro зпочjну, шо риJвlв до Lтparoвoro

9,8,З Подання Страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про предмет

9 84, Отримання пострахдалим повно.о вiдщкодування збиткiв вjд
СтраryвальниG, винноrо у i' заподlяннl. Якщо збиток вhшкодований ве в повному
об(м С p.YoBjK ви]rасус р зFуцю пlдляlаr вlдlьодуваl]. Jd
договором страryвання i сумою компенсованою Страхувальником, я(цо це
передбачеNо доlовором страхування.

98,5, Несвоочасне повiдомлення Страryвальником про наdання страхового
випадry без повахних на це причия або створення Страховиковi перешкод у
визначенн обdавив, хараfrеру та розмiрузбитkiв,

986 |Nшi випадкй, передбачёнi законом.



_ _ 9 l0 У вшадьry tr ъ clpaxoвo! вИшkоqува lня Страlови{ пDодовWс beLTJ_ JBlal ьчlfrь за доlовором frрахvваr]я в меsач рJчиql vl* сlоа)овою сумою i:!чою сплаченого страховоrо вhшкодування,

10. змlни,
10 1 Дiя

доповнЕння, припинЕння дli договору стрдхувдння
договору страryвавня припинясться за зrодою cтopiн, а таkож у



]0 8 Якщо будь_яка з cтopiн не зrодна на внеФння змiн та доповнень в договiр
, рlrуваFFФ у 5_-и деtstsий L,poF виDlJч( lьLя rиlанря гро дiФ до-оворч cтpaxvвaidq
на попередвiя чмовах або йоrо припинення,

1l. порядок вирlшЕння супЕрЕчок
1].'l Суперечки за договором страхування мiж Страхувальником i Страховиком

Bjpi, уюто.я Lга\ом ]ереговор:в а при le доLq,rеtsч Jlоди Lчг-оёчF/ в/оi_чю bcq
в орФqку в. ,а овгеrомчL/нtsим lа,оtsодавсlвом У ра iи

]1 2 Вймоrи, що випливають iз доrоворiв страхування мокль бли пред'явлен]
протягом трьох poкiв з моменry настання страхового випадку

додаток N9,1

до Правил добровiльноrо
страхування вiдповiдальностi

перед третiми обобами вiд
23 листопада 2007р,

2, Страховий тариф для конкретвого предмету Фраху
пдстав базовоrо тарифу та поправочних коеф]центв Иля кожноrо з страхових
випадкв) в осяову яких поюаденi фапори, цо хараберизують об'€п страхування:

т=тбаз'(пl'п2'.,.' пп), де
Т_тарйф цо виkористовусться мяданого предмету страlування
Тбаз базовий тариф, отриманий iз додатку до Правил страхува!ня;
Пi поправочний коёфцiонт
п кiлькiсть авалзованих фапор]в,

1 Базовiстраховiтарифи на 1 piк

Бдзов! стрдховl тдриФи у вцсоткдх вlд стрдховоI суми

пЕрЕлlк ФАкторlв, що сутт€во впливАють нАрозмlр
СТРАХОВОГО РИЗИКУ

Фаkтори, цо хараперизують об'€п страхування

Вн Страхувальни(а _ фЪичноr особи

вдши€вня професiйвих асоцiацiй про Страхувальникф _|

Квал]ф кац я (доryменти що хараперизують квалiфйацiю 001 500
С,р",JвJ.-и_а)

Дловd ре } arF (вдш /_а |q ссr-вСrра{чвJгоtsи.d 0,50 3 00

Стоок ооботй Страхчвальника

ДавiпсодяльN сть Страхчвальни{а за визначевий перiод,
ф нанэ.ве iолохення Страхувальника
/ао,.,,, -о ов prJ. зобовя^аl ь С-раrувJлоtsу а !

030-250

0,I0-5 00

BapiaHT dрахування

Dф"ф
-1-п0 -- lаэдsр9dls ]

вдповйальнifiы эа шкодуl наЕ{ену тофрами (роботани,

цtrD льна вiдпов дальнiqь ообФодавця

050-200

001-500



TexHiKo eкoнoмiqнi обгрунryвання, бiзнес плаЁ або т п
харапер ToBapiB (роб т, iослу0 страхувальвика tараfrер
використовчваних матерiалiв у виробництвi Страхувальни(а,

0,I0 6,00

0,I0 4,00

0,50 2,50

витрати иа ведевня справи Страховй@ сиадають40% вiд Фрахового тарифу,
Максимально допустимийдля страхуваЁня тарифза окремим об епом страхування з
урахуванням Bcix поправочних коефiц]снтiв яе повинен перевицувати 20%

З Якцо Страхувальниr<у надаво право сплати cтpaxoвoi прем'l частинами протягом
m рiввомiрних промiжкiв року, то m прем я може бути розраховава за формулою
m_прем я = ((базовий тариф, % ' поправочнi юефlцiенти + 1,5Оlф / m)'страхова сума

ФрахуваNня, строкдii яких менше 1 року розм]р страхового тарифу

10_1,1

rарантiйнi термiни використання ToBapiB
Мiсце виробницrва, Mic!ц розташчвання Страхувальникз

Страховий тариф у
вiдсотмхдо страхового 10о

_!l

0,з0 _4,00
0,50 _ 1,00

q:Lo lr_e не пере!баче юумоваvи доlовору (TpatyвaFrq,

]1
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