ЗМIНИ ТДДОПОВНЕННЯ
ПРАВИл доБровIльного стрАхуtsАння
ВАНТАЖIВ ТА БАГАЖУ(ВАНТАЖОБАГАЖ},

1. Пупктп 1.2., 1.4. роздi.rу 1

впклас.l.U в пас п_'пнiii рсjакI(ii:

1,2.Страховик - привАтнЕ АкцIонЕрнЕ товАриство стрАховА
(ЕнЕРГоРЕЗГРВ) зIiдпо з цими Правиламr.r прийItас на страх\'вання ванталiкоN,IпАнIя
та витрати.

пов'язанi з втратою або \,шкодrкеliЕям ваЕlФку пiл час його п"рa*"rоr"".

Правила рсгулlоють уIiови та порядок укладанпя
Договору страхуванця. За
згодою CTopiE в Договiр страхуванЕя vожуть бути включеЕi чNIови, якi не
суперечать чинноN{!
]a.I\oнoJaвcJв}, IJ вi_lловitrаюlь циv Г]раьи lJM
1.'1,.Щанi

ДаIIий вид стрaжувантiя передбачас обов'язок страховика ]а BcTaEoвjleliv договором

стрaD(чваllвя плату (страаовий впесок. страховий пr,lатiх, страхову преrriю)
здiйснити вrrп-rат1,
страховоIо вiдшкодуваЕпя вiдповiдно до уNfов договору страхчвання ш-lяхоrr
вiлшходr.вання

страхYвtutьникч

або iншiй особi. визначенiй стр&\Yвапьникоlt

у

доrоворi arроr!"u,rr"

(впt одонабувач1,). збиткY. понесе''ого пиNlи
у звlязку з пошкоджеIrняN;, знищелнл\{ (загибел-по)

або втраток) застраховаЕого вавтаr(ч та багажу (ваЕlажобаt.ФкY) чи йоrо частини
пiд час
перевезеЕня бl'дь-якими вила\tи траЕсхорт},та, якщо L]c перелбачеЕо llравила\fи
та договоро]ч,
СIРа\\'вхлня. п: l чаj llo'o прпl'iцноtпсгла (ськоILlrберiIdння.

Уrtови лобровi-rьаоIо страхчваЕпя BatrTaiKiB та багажу (ваlrтажобагажу) \tожуть
передбачатlr страхувfuIня вiд вогнсвих ризикiв та
ризикiв стихiйниi явиш.
2. Назву Роздi,ry 2 тап}пкт 2.1. ПРАВИЛ викластп в насryппiй
редакцiii

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ CTPAXYBAHIUI
, 2.1- Предметоt"r договору страхуваЕlIя е \lайповi iптереси, що }ie с)rrеречать
2.

пов|язаri з

Володi}tllя f. корист_vванням i розпорядкелнялl ваI]Iаже[,! та
[вантоrtобагалtеr0. який псревозиться бl.лu-r,,u"" *",1""r.l ,р*r"rrор"1,.

З. Назв_r

Роздi"lу 8 прАвII.Ц ,га пчIIкт 8.1. BIlK.lIacTи в васlYппiй
редакцii:
8.

строк тд м lсцЕ дti договору стрдхувдннJI

8,1. Договiр страхуваши lrorKe бу.rи укrtаданий на строк

передбачене в Договорi страхуванця,

,l. Назву

закон},.

багакем

Роздilу l3 прАвиЛ вик.qастп

до 1 року, якщо rнше

в паступнir-t редакцii:

стрАхувдльнIIкА при HAсTAHHI стрАхового випддку.
причини вIдN{ови у стрА-ховlЙ виплАтI АБо виплАтI стрАхового
вIдшкодувАI{ня
13.дli

не

5.

6.

IIаrву Роздi,ту 15

прдвил.

"o*ru* " """оо"iй ред&кцii:
15, поря,док р }мови здйсIrЕнIIя
cTPAxoBIп виIIллт
тА визIIАIIЕIiня ix розпцрIв.
строк прrйЕятТя PI.цEIIIUIIP9 iдПЪЬilЙ дво вIдuову
в
зд й с нв rrHr стрлхоТы;иiiй'т-"
причини вцмови у стрАховIЙ виrrьтr дБ"riшлдтI
стрАхового
вцшкодувАнIrrI

Bci iHrпi умови Правп,,t запицrыоться

Голова Правлiнпя

без

змiн

