ДОГОВІР ГО № _____
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВIЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА)

м. Київ

«___» _________ 20__ р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ», далi –
«Страховик», в особi Голови правління Бажутiної Тeтяни Геннадiївни, що дiє на пiдставi Статуту
відповідно до Закону України «Про страхування» та безстрокової Ліцензії Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України на право здійснення страхової діяльності у формі
добровільного зі страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту- серія АГ №
569276 від 17.01.2011 року та Правіл добровільного страхування цивільної відповідальності власників
наземного транспорту від 28.12.2006 р. (надалі Правила) з однієї сторони, і
___________________________________________
далi
–
«Страхувальник”,
в
особi
__________________________________________________, що діє на пiдставi Статуту, з другої сторони,
разом – Сторони, уклали даний Договір добровільного страхування цивільної відповідальності власників
наземних транспортних засобів ГО № _____ від «___» _____ 20___р. про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
1.1. Згiдно з цим Договором Страховик бере на себе зобов'язання здійснити вiдшкодування в межах
страхової суми збитків, заподіяних третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (надалі - ДТП),
а саме життю або здоров’ю фізичних осіб, їхньому майну і майну юридичних осіб транспортним засобом:
Тип засобу, марка та модель
Кузов
Рік випуску
Реєстраційний №
Свідоцтво про реєстрацію
1.2. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з
відшкодуванням шкоди, заподіяної страхувальником або іншою особою, цивільна відповідальність якої
застрахована, життю, здоров'ю, працездатності, майну третіх осіб, включаючи власників вантажу та багажу
(вантажобагажу), під час експлуатації наземного транспортного засобу та здійснення перевезень чи
транспортного експедирування вантажу.
1.3. Вигодонабувачем за цим Договором є третя особа: фізична особа – життю, здоров'ю, майну або
юридична особа - майну, яких завдана шкода.
2. СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА СТРОКИ ЙОГО СПЛАТИ
2.1.Страхова сума (ліміт відповідальності Страховика) складає: _______________________________
2.2. Страховий тариф складає: ___%.
2.3. Страховий платіж за цим договором складає: _______________________ без ПДВ (страховий платіж
не є об’єктом

оподаткування відповідно до

підпункту 196.1.3

п.196.1 ст.196 Податкового кодексу України)

сплатити до_____________
3.СТРОК ТА ТЕРМIН ДIЇ ДОГОВОРУ, ТЕРИТОРІЯ, НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ДОГОВОРУ
3.1. Договiр укладається строком на 1 (оди) рік в термін з « » ________ 20 __ р. по « » ________
20__ р.
3.2. Договір набирає чинності з 00 годин дня, наступного за днем внесення Страхувальником
страхового платежу або його частини на умовах, визначених цим договором, в касу Страховика або
надходження грошових коштів на поточний рахунок Страховика.
3.3. Договір страхування діє на території України за винятком території Криму та всієї території
Донецької і Луганської областей, на які поширюється дія Закону України «Про особливості державної
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України» (території проведення антитерористичної
операції та/або проведення операції Об’єднаних сил Збройних Сил України та інших).

4.СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
4.1. Страховим випадком є подія, внаслідок якої заподіяна шкода третім особам під час ДТП, яка
сталася за участю зазначеного в договорі транспортного засобу, визначеного в п.1.1. цього договору, і
внаслідок якої настала цивільна відповідальність Страхувальника або іншої особи, яка здійснювала
експлуатацію автомобіля на законних підставах.
4.2. При настанні страхового випадку Страховик відповідно до ліміту відповідальності та Правил
відшкодовує шкоду, оцінену у порядку, встановленому чинним законодавством України, яка була завдана в
результаті ДТП життю, здоров'ю, майну третьої особи, за виключенням моральної шкоди.
5.УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ
5.1. Страхове відшкодування за цим Договором сплачується лише виключно у разі необхідності
відшкодування збитків, розмір яких перевищує страхову суму за полісом обов’язкового страхування
цивільної відповідальності власників транспортних засобів укладеним зі Страховиком.
5.2. При настанні страхового випадку Страховик відповідно до ліміту відповідальності та Правил
відшкодовує шкоду, оцінену у порядку, встановленому чинним законодавством України, яка була завдана в
результаті ДТП життю, здоров'ю, майну третьої особи, за виключенням моральної шкоди; матеріальних
збитків; втраченої вигоди (не отриманого прибутку); втрат, пов’язаних з інфляційними процесами та
інших фінансових санкцій (вимог, ризиків).
5.3. Для виплати страхового відшкодування особа, яка має право на відшкодування та Страхувальник
подають Страховику письмові заяви за встановленою Страховиком формою, також Страхувальник подає
документи підтверджуючі виконання умов п. 1.2. цього Договору, документи підтверджуючі наявність вини
Страхувальника або його водія, з яким він перебуває у трудових відносинах, у завданні шкоди, інші
документи, необхідні для виплати страхового відшкодування.
5.4. Шкода, завдана в результаті ДТП, - це шкода, пов'язана: з пошкодженням або фізичним
знищенням транспортного засобу; з пошкодженням або фізичним знищенням доріг, дорожніх споруд,
технічних засобів регулювання руху; з пошкодженням або фізичним знищенням майна потерпілого;
включаючи витрати з проведення робіт, які необхідні для врятування потерпілих у результаті ДТП; з
пошкодженням транспортного засобу, використаного для доставки потерпілого до відповідного закладу
охорони здоров'я, або забрудненням салону цього транспортного засобу; з евакуацією транспортних засобів
з місця ДТП.
У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з
відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, розрахованого у порядку,
встановленому законодавством (згідно з висновком оцінювача або експерта, з урахуванням податку на
додану вартість або без такого за рішенням Страховика),
включаючи
витрати
на
усунення
пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку потерпілих внаслідок ДТП, з евакуацією
транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди до місця проживання того власника чи
законного користувача транспортного засобу, який керував транспортним засобом у момент ДТП, чи до
місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний засіб необхідно, з поважних причин,
помістити на стоянку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до
стоянки та плата за послуги стоянки.
До керування транспортним засобом допущені будь-які особи на законних підставах зі стажем водія
більше 5-ти років та віком старші 27-ми років.
5.5. Шкодою, заподіяною життю та здоров'ю потерпілого у результаті ДТП, є шкода, пов'язана: з
лікуванням потерпілого,
з тимчасовою втратою працездатності потерпілим, із стійкою втратою
працездатності потерпілим, із смертю потерпілого.
5.6. Після розгляду Страховиком наданих йому документів про ДТП, які визначені у пункті 5.3 цього
Договору, Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті
страхового відшкодування у п'ятнадцятидений термін, з дня надходження останнього документа.
5.7. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом одного місяця з дня отримання
Страховиком документів, визначених у пункті 5.3 цього Договору, або в строки та в обсягах, визначених
рішенням суду.
5.8. Страховик здійснює компенсацію витрат Страхувальника або іншої особи, яка в момент
настання страхового випадку здійснювала експлуатацію автомобіля на законних підставах, у разі,
коли такі витрати здійснюються за попередньою письмовою згодою Страховика.
6.ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
6.1. Страховик не відшкодовує шкоду, заподіяну при експлуатації транспортного засобу та
звільняється від відповідальності за претензіями та позовами у випадках, передбачених Правилами,
Законом України «Про страхування» та Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів» №1961-IV від 01.07.2004 р. (зі змінами та
доповненнями, в редакції, діючій на момент укладення цього Договору).

6.2. Підставою для відмови у здійсненні страхової виплати є:
6.2.1. Навмисні дії Страхувальника або іншої особи, яка в момент настання страхового випадку
здійснювала експлуатацію автомобіля на законних підставах, 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,
гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або іншої особи, яка в момент настання
страхового випадку здійснювала експлуатацію автомобіля на законних підставах, встановлюється
відповідно до закону.
6.2.2. Подання Страхувальником, або іншою особою, яка в момент настання страхового випадку
здійснювала експлуатацію автомобіля на законних підставах, або особою, яка звернулася за отриманням
страхового відшкодування, свідомо неправдивих відомостей про предмет цього договору або про фактичні
обставини та наслідки настання страхового випадку.
6.2.3. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником або іншою особою, яка в момент настання
страхового випадку здійснювала експлуатацію автомобіля на законних підставах, про настання страхового
випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру страхового випадку та розміру страхової виплати. Настання події, що має ознаки страхового
випадку, до набуття чинності цього договору, після припинення його дії або в період призупинення його дії.
6.2.4. Вчинення Страхувальником, або іншою особою, яка в момент настання страхового випадку
здійснювала експлуатацію автомобіля на законних підставах, або особою, яка звернулася за отриманням
страхового відшкодування, умисного злочину, що призвів до настання події, яка має ознаки страхового
випадку.
6.2.5. Ненадходження у встановлені договором строки страхового платежу за відповідний період
страхування.
6.2.6. Невиконання Страхувальником, або особою, яка звернулася за отриманням страхового
відшкодування, будь-якого обов’язку згідно з договором страхування.
6.2.7. Інші випадки передбачені Законом.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО
НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
7.1. Страховик зобов'язаний:
7.1.1. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в строк та в
порядку, що передбачені Правилами та цим Договором.
7.1.2. Терміново, але не пізніше десяти робочих днів (враховуючи день отримання письмової заяви
про страховий випадок від Страхувальника) направити свого представника на місце настання страхового
випадку або до місцезнаходження пошкодженого майна для його огляду.
Якщо у визначений представник Страховика не з'явився, потерпілий має право самостійно обрати
спеціаліста для визначення розміру шкоди. У такому випадку Страховик зобов'язаний відшкодувати
потерпілому витрати на проведення експертизи (Звіту про оцінку).
7. 2. Страхувальник зобов'язаний:
7.2.1. Перерахувати на поточний рахунок Страховика або внести готівкою в касу Страховика
страховий внесок (платiж), визначений в п.2.4 цього Договору.
7.2.2. Експлуатувати автотранспортний засіб відповідно до встановлених правил i вимог безпеки.
7.2.3. При настанні страхового випадку:
- виконати всі вимоги Правил дорожнього руху України;
- невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів, повідомити письмово Страховика;
- проінформувати іншого учасника дорожньої пригоди про себе, свою назву, місцезнаходження
Страховика, надати відомості про відповідні страхові поліси, отримати повну інформацію про іншого
учасника пригоди та (або) власника транспортного засобу;
- вжити всіх можливих заходів з метою запобігання або зменшення подальшої шкоди;
- зберегти транспортний засіб або пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося після
ДТП, до тих пір, доки їх не огляне призначений Страховиком експерт;
- без письмової згоди Страховика не давати обіцянок i не робити пропозицій про добровільне
відшкодування збитку;
- учиняти iншi дії, передбачені Правилами та чинним законодавством України.
7.3. Страховик має право:
7.3.1. Перевіряти всю надану Страхувальником інформацію.
7.3.2. Самостійно з’ясовувати причини i обставини страхового випадку, а також розміри шкоди.
7.3.3. Вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту страхового
випадку i визначення розміру заподіяної шкоди, направляти запит в компетентні органи в разі недостатності
інформації.
7.3.4. Повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник
або особа, відповідальність якої застрахована, не виконав обов'язки, передбачені цим Договором та/або

Законом України «Про страхування», Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів» №1961-IV від 01.07.2004 р. (зі змінами та
доповненнями).
7.3.5. Страховик має право здійснювати виплату страхового відшкодування безпосередньо
потерпілим або погодженим з ними підприємствам, установам та організаціям, що надають послуги з
ремонту пошкодженого майна, лікування потерпілих та інші послуги, пов'язані з відшкодуванням збитків.
7.4. Страхувальник має право:
7.4.1. Отримувати від Страховика компенсацію витрат на відшкодування шкоди потерпілій особі на
визначних цим Договором умовам.
7.4.2. Самостійно відшкодувати шкоду, завдану потерпілій особі, якщо це здійснюється за письмовою
згодою зі Страховиком.
У іншому разі Страховик має право відмовити у компенсації таких витрат або зменшити їх розмір
відповідно до законодавства України про порядок відшкодування такої шкоди.
7.5. Страховик
після
виплати
страхового відшкодування має право подати до
Страхувальника регресний позов (зворотну вимогу) у випадках:
а) якщо водій Страхувальника керував транспортним засобом у стані сп'яніння під впливом алкоголю,
наркотичних, психотоксичних чи інших одурманюючих речовин;
б) якщо водій Страхувальника керував транспортним засобом без права на керування транспортним
засобом відповідної категорії;
в) якщо водій Страхувальника після ДТП самовільно залишив місце пригоди чи ухилився від
проведення в установленому порядку перевірки, констатуючої дію алкогольних напоїв, наркотичних
чи інших одурманюючих речовин, чи споживав ці речовини після дорожньо-транспортної пригоди до
відповідної констатуючої перевірки;
г) якщо ДТП визначена в установленому порядку безпосереднім наслідком
невідповідності
технічного стану та обладнання транспортного засобу існуючим вимогам Правил дорожнього руху
України;
д) якщо Страхувальник не повідомив Страховика про настання страхового випадку на протязі 3 (трьох)
робочих днів з дня настання ДТП.
7.6. При порушенні цього терміну виплати страхового відшкодування, визначеного п. 5.7. цього
Договору Страховик має сплатити особі, яка має право на виплату страхового відшкодування, пеню в
розмірі 0,05% від суми страхового відшкодування за кожний прострочений день але не більше подвійної
облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня. Моральна шкода, завдана
Страхувальнику у зв’язку з порушенням терміну виплати, відшкодуванню не підлягає.
7.7. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони не суть
відповідальність, передбачену цим Договором та діючим законодавством України.
8.ПОРЯДОК ЗМIНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДIЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Дiя цього Договору припиняється за згодою сторiн, а також у разi:
- закiнчення строку дiї;
- виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязi;
- несплати Страхувальником страхового платежу (першого або чергового) у встановлені Договором
строки. При цьому пред’явлення страховиком вимоги (у будь-якій формі) про сплату страхового платежу не
вимагається;
- лiквiдацiї Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
- прийняття судового рiшення про визнання Договору страхування недiйсним;
-припинення права власності на транспортний засіб (відчуження, відмови власника, припинення права
власності, реквізиції, конфіскації), зазначений в п. 1.1. цього Договору. Дія Договору припиняється з
моменту припинення права власності на транспортний засіб, розрахунки між сторонами здійснюються у
спосіб, передбачений п. 8.3 цього Договору (за вимогою Страхувальника), якщо не буде іншого рішення
Страховика щодо дії цього Договору та переходу прав і обов’язків до іншої особи;
- у iнших випадках, передбачених законодавством України.
Даний Договір може бути змінений лише за взаємною згодою сторін. Всі зміни та доповнення
викладаються у письмовій формі шляхом укладання додаткових угод, які є невід’ємною частиною даного
Договору.
8.2. Дiя Договору може бути достроково припинена за вимогою Страхувальника або Страховика, про
що будь-яка сторона зобов'язана повiдомити iншу не пiзнiше, нiж за 30 днiв до дати припинення дiї
Договору.
8.3. У разі дострокового припинення дії Договору за вимогою Страхувальника Страховик повертає
йому сплачені страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з відрахуванням
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу.
8.4. У разі дострокового припинення дiї Договору за вимогою Страховика Страхувальнику
повертаються повнiстю сплаченi ним страховi платежi. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням

Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає Страхувальнику страховi платежi за період, що
залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених
при розрахунку страхового тарифу.
9. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
9.1. Спори щодо виконання умов даного Договору розв'язуються шляхом переговорів між сторонами.
9.2. Спори між сторонами з приводу обставин, характеру, розміру збитків i виплат страхового
відшкодування вирішуються сторонами з притягненням експертів i оплатою їх послуг стороною, яка
запрошує експерта.
9.3. При неможливості врегулювання спірних питань справа розглядається у судовому порядку згідно
з діючим законодавством України.
10. ДОДАТКОВI УМОВИ
10.1. Страховик є резидентом та платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою,
встановленою підпунктом 136.2.1. п. 136.2. ст. 136 ПКУ з урахуванням умов, визначених в п.п. 141.1.2. п.
141.1. ст. 141 ПКУ.
10.2 У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Правил і умовами цього Договору
перевага надається умовам цього Договору.
10.3. Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринку фінансових послуг» до укладення даного Договору Страхувальнику надана вся інформація про
фінансові послуги, які надаються.
10.4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-V1 сторони
повідомляють про отримання від уповноважених осіб, які підписали цей Договір, та осіб, які здійснюють
експлуатацію застрахованого транспортного засобу, безстрокової, безумовної та безвідкличної згоди на
збір, обробку та використання їх персональних даних будь-яким чином без подальшого повідомлення про
обробку персональних даних (в тому числі їх передачу та поширення) у цілях виконання договірних
зобов'язань за цим Договором.
9.3. Страхувальник має статус платника податку на прибуток за ставкою згідно з чинним
законодавством України.
9.4. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і
зберігається у сторін.
9.2. Страхувальник з Правилами та умовами цього Договору страхування ознайомлений та згодний.
10. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРIН
СТРАХОВИК
ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ»
04070, м.Київ, ул.Братська,4, к.1
т. 501-7401, т/ф. 425-3587
Код ЄДРПОУ 22910777
П/р____________________________
Свідоцтво про державну реєстрацію А01
№ 302053 від 01.11.1994р.
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