ЗМIНИ ТАДОПОВНЕННЯ
l, HarB1 ПРАВИЛ. заlначсн} на ,иI)льно\п лисli. викласlи

в

насl\пнiй petraкuiii

прАвилА

,

ДОБРОВIЛЬНОГО СТРАХ}ЪАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
( KpiM залiзпичного )

2, Пунктu

1., 1.4. РоздiJry-

1 ПРАВИЛ

BиK.nacTIl в

паступнiit редакцii:

1. Вiдповiляо до ЗакоЕу Украiни "IIро страхчваflня" привдтнЕ АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ (ЕНЕРГОРЕЗЕРВ)) (Еадмi - Страховик) уклада€

Договори страхувмЕя ЕаземЕого траtlспорту (KpiNI запiзничвоIо) (Еадалi - Доrовiр страхувдrlrя)
з юридичвиN{и особа\fи або дiсздатними гроN{адяIlами.
1,'1,

Доrовiр страхування

- це письNlова угола rri;K СтрахувапьпикоNI i

Страховиком,

Даний вид страхувапЕя передбачае обов'язок Страховика за встмовлеIlу договороIt
страхування плату (стрчховиЙ внесо(. страховиЙ пJ1аr|{i, страхову пре\dю) здiЙсЕити виплат"ч
страхового вiдшкодчваrrttя в]лповiдrо до уIIов договору страхуванfiя шляхоrt вiдшлодr,вэння
стржувмьнику або iнтпiй особi. визначеЕiй страхувапьнико[{ У iоrоворi стра\}вання
(виrодоЕабувачу), збитку, tlопесеного нйIlи у зв'язкY з пошкоджеЕняIt, зницеппФt або втратою
застраховfutоIо п&зеп,tноl,о транспортного засобу. у Torry числi причепа до нього, та Bcix ви,fiв
травспортltпХ засобiв спецiаT ьноГо [ризЕаченtIяJ а також, якI!1о це передбачено правилаv1,1 та
_lol оворо\! с Фа\\ ванttя. _lo,1a t KoBot о об,lа, LчанIIя _]о них,
Улtови добровiльного страхуваппя назе]\{ного траЕспорry- (Kpiru запiзпичпого) rrож,""ть
передбачатtt страхування вiд воIневих ризикiв та ризикiв стихiйпих явищ,
I{ей вид страхування не включае страхувавЕя N{айва, в тоNlу чпс-'Ii взнта)tiiв та баIа'i()
(ван'lа)tiобаlаж] ). шо переdо{иlься наlе\lllи\l lранслорlни\l rасобо\t. 1 rorrr чис.ri причепо\t,,lo
Еього, та страх!,ваl{ня неодерrкаl{их:]о\одiв )наслjдок I]ошко,!ження, знttщеЕЕя або втати
нaLзсмlIого транспортноlо засобу,

З. Назву Розлi.ц 2 Ia II},пKT
2.

2.1.

ПРАВИЛ виклас,гп

в паступнiй редакцii:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ CTPAXYBAHIUI

2,1. ПредIlrето\1 договору стра\) вання € vайвовi iнтереси. щ.r не суперечать закояу,
lов'яlанi з во,,lо_liьllя\t. корис,},вJння\l iго]llоря_]женнqN! нd{еvниv трJнспогIниv 1асобо\t. }
Tolry чис-,li прпчепоNi до ньогоj та Bci\la видс]\tи транспорl]tих засобiв спецiацьного
прlIзЕачення,

,l,

назву Роздi,ý, 4

ПРАВиЛ

вlIк.пасти в нает}пнiй редакцiТта доловпитп г}-'нктами 4.6.,

1.7.,,1.8.,1.9.
,1,

виключЕння lз стрАхових tsипАдкIв

I

оБмЕжЕнIIя стрАхувАнIIя.

причини вцмови у стрАховlЙ виплАтI АБо виIUIАтI стрАхового
вlдшкодýвАнIIя
4,6. Пiдставою лля вiдNlови Страховика у здiйсненнi виллати страхового вiдшкод},вання е:

- подання СтрахувапьникоNl свiдо\Iо неправдивих вiдоýlостей про предýtет договору страхуванпя
або про факт настаюlя
'-

страхового

випадку;

отрилrапп" Страхуuапьвихом повного вiлшкодування збиткiв вiд особи. винноi в ]х rаподiчннi;
- несвоечасве гiовiдомлен!iя Сtрахувапьникоrl про настання страхового випадку без поважних на
це причин:
- створспня Сграхувальникоv переulкод Страховикl,у BcTaHoBJeHHi обставин подii. характср},та

завдани\ збиткiв;
розмiр),
'
j,,.uuoo"^un"

Страхувальником своi:\ обов'язкiв або умов (пункгiв), визначених ци\1 договоро\1.
iHrпi пiдстави. зазначенi в uьолrу ,rоговорi, або встановлсвi законодавствоNl УкраjIlи,
4,7, СтрахоRик не вiлI]lкодов},е завдшli Стра\},вaLпьнику збитки у випадках:
- знищення (пошкодження. кралi,кки) будь-якrrх часl,ин. деталеЙ, при;lадiв та доlаткового
обпаднання, яке не входитЬ до б:Lзового ко\ll]лскlJ,завода, виробника застрахованого транспортного
засобу. i про Iцо не було заявлсно СтрахувапьникоN, в письNlовiй заявi на стахування з доку\lента-,lьниi\{

пilI вср,1r}iепняч i\ B"plo.1'i
- тiльки пошкодження! знищенпя шин, крадlжки Kojllc, запасних колl, т, копjсних 1искlв,
пошкодження електрообладнання внаслiдок короткого замиканllя, якцо при цьо\l) не\!а€ iнших
пош}iоJrкень 1aclp.l\oBa1,olo граllспоргноlоlасоб),
,1.8, Не tliл,lяга€ вiдшкодуванпю та не здiI'iсню€ться виплата страхового вiJlU}iоJ}вання за збllгоk.
завданий vайФ,Страх},ва-.Iьника. водiя та пасажирiв. Ulo знахопи,пися в ]acтpaxoBaнoNry TpaнcIIopTHoMY
засобi пiд час настання страхового випадку,
4.9, Не пiдлягас вiдшкодуванню та не здiйспIоеться виплата страхового вiдшliод! вання iнulи\
витрат СтрахувэJlьника. що MorK},Tb бути пов'язапi зi страховиý1 виIlадкоNI: неузl,одхена зi Стаховико\l
on,j*u Сrрu*lо-о"п*олl або довiреною особою BapTicTb сL.'адахня кошторис} neNoHD (каlьн\ляUiя.
peNloнly застраховапого
рахунок-факryра, наряд-заrlовлення тоцо) Bapтocтi вilновпюва]lьного
1ранспортного засобу: використання заNliсть пошкодпiеного автоNlоЬLlя орснлованого транспортного
з"собу; пер"буванu" u I отелi пiд час ре\lонц--; витраl,и на вiдряд]fiення: пlтраф; втрата товарноi вэрто(тii
втрата прибутку (уп},щено]
ремо;т та тсхвiчне обслуговування, вс викJиканс страховилl випадко\l;
пенi. передбачсно]i п, 7,,1,
Hapa\oвaHoi
5UпО\lОЦ;
на
правОR!
витратrr
виr.оди). мораrьний збиlок;
РозNliр
страховикоv;
прийпяття
) рllзi пошкодження
рiшення
цього дого;ор}, у разi збiJIьшепня с,грокiв
пре.]чсти, якшu i\
на
гострi
або
наiълоNl
автошини, сйчинене нерiвностя\lи проirп]rкоi дороги
засобоv
iншиr
rlошко,tжеаь:
пошкодrкенhя не с,;lло Hac,li-Ko\l оlри!lання {dс|р,t\ованиtl lрJнjпорlниу
нос ri rки виробни,rоI о ( ]аво,l. bкol J l браь.} або н; tолiк} ,

5.

Назву Роз,riлJ' 8

прАвил та пупкт
8.

8.1. ВllКЛаСТП В llaclJ-Ппir:i редаriцii:

строк тА мlсцЕ дi договору стрАхувдння

8,1. Строк дir,Щоговорl,страх)ваIIЕя встанов-]юсться за зголою С,горiв вiд одЕоIо до
lвана,Lцяlи \tiсrцiв, якшп lнше в Hbo\lv Hc 1ере]бачено,

6.

Назву Роздiлу 12 ПРАВI,1Л
12.

ra пlнктrr

12.1.,

12.2. вrrкластrr в паступпiЙ редакцii:

СТРОК ПРИЙIUIТТЯ PIшEHIUI ПРО ЗДЙСНЕIIIUI ДБО ВIДМОВУ В
ЗДIЙСНЕНI СТРАХОВИХВИПJ-IАТ

12.1. Страховик зобов'язаний при надход)tiенFi пись]\tово-r ]аявtr Страхувапьника Еа
вип-]ату страх;вого вiдшкодуваЕпя та Bcix необхiдiих докуNrеЕтiв! що пiдтверджують факт
васт lЕя cтpaxoвolo випадку] в строк не бiльше п'ятпадцяти робочих днiв з двя i\ оIриманЕя

приЙЕяJи рiшеЕIrя про виплату qll вiдмову виплатi
стахового вЙшкодуванIrя.
у
лриймас trliшенпя про ,iд,.лову у
вiдшкодувмЕя
_, __л]|?
.
вlдповlдно до пун]tту 9.4.2. ц:и;х Правил в строк не бiльше
п'ятвадЙм робочих дriв з дця
одержauiня змвц Страхувальн{ка ца виплаIу страхового
вiдшкодуванrl' та Bcix необхiдlих
до\a}а{еЕтiв, цо пiдтверлжують факт настаяrUI стрzrхового вицадку.

9тl.rr-

7.Bci iпшi 1мови Правил залищаються без змiн.

Голова Правлirrвя

ЙЙсЙочо"о

