ДOГОВIР

СА №

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
м. Київ

«___»__________ 20 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ»,
далi по тексту – «Страховик», в особi Голови правління Бажутiної Тетяни Геннадiївни, що дiє на
пiдставi Статуту та безстрокової ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України
АГ
№
569273
від
17.01.2011
р.,
з
однієї
сторони,
та
гр.
________________________________________________, дата народження ___________р., паспорт
серія____________,виданий____________________________
__________________________________________р., ідентифікаційний номер _____________________,
далi по тексту – «Страхувальник», з другоъ сторони, а разом – сторони, уклали даний Договір СА № від
«___» ________ 20__ р. добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) про
наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
1.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону,
пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним транспортним засобом, а саме:
Тип засобу
Кузов
Рік випуску
Об’єм двигуна (cм куб.)
Реєстраційний №
Колір
Свідоцтво про реєстрацію
Кількість дверей
Протиугінний пристрій
Умови зберігання
Зберігання – це стоянка транспортного
засобу більше 30 хв., якщо вона не пов’язана
з
посадкою
(висадкою)
пасажирів,
завантаженням (розвантаженням) вантажу,
відвідуванням медичних, правоохоронних,
аварійно-рятувальних,
релігійних,
торгівельних установ та організацій.

1.2. За цим договором Страховик бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку
виплатити Страхувальнику/Вигодонабувачу страхове відшкодування у межах страхової суми
вiдповiдно до умов цього договору та «Правил страхування наземного транспорту» від 28.12.2006 р. із
змінами та доповненнями (далi - Правила), а Страхувальник зобов’язується сплатити страховий платіж
на умовах, визначених цим договором, та виконувати інші умови цього договору.
2. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ
2.1. Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, яка відбулася, і з настанням
якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику.
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки
ймовірності та випадковості настання.
2.2. Страховими випадками (страховими ризиками, на випадок яких проводиться страхування) за
цим договором є:
2.2.1. Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) - пошкодження, знищення транспортного засобу
та/або його деталей внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, а саме: перекидання, зіткнення (наїзд)
застрахованого транспортного засобу під час руху або стоянки з рухомим та/або нерухомим предметом,
в тому числі з людиною або твариною.
3. СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ТАРИФ, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ТА СТРОКИ ЙОГО
СПЛАТИ. ФРАНШИЗА
3.1. Страхова сума (межа вiдповiдальностi Страховика в загальній сумі страхових виплат) за
транспортним засобом (об’єктом, який страхується) визначається за домовленістю між сторонами та
складає: __________________(_________________________________________) грн. ____ коп.
3.2. Страховий тариф складає: ___ %.

3.3.Страховий платiж за цим договором складає:______ (_____________________) грн. ____ коп.
без ПДВ сплатити не пізніше _________ 20__р.
Страховий платіж не є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 196.1.3 п.196.1. ст.196
Податкового кодексу України.
3.4. Страховий платіж сплатити готівкою до «___»____________ 20 р.
3.5. Франшиза (безумовна) складає: за п.п. 2.2.1 цього договору, – ____ % від страхової суми.
У разі виплати страхового відшкодування відповідно до умов підпункту 7.3.4. п. 7.3. цього Договору (в
т.ч. повного знищення застрахованого транспортного засобу, руйнування, визнання непридатним, тощо)
– ____ %. При пошкодженні однієї скляної деталі застрахованого транспортного засобу (за виключенням
блок-фари) франшиза - 0 %.
3.6. Якщо на день настання страхового випадку при розрахунку вартості заподіяного
матеріального збитку експертом (оцінювачем) встановлена вартість застрахованого транспортного
засобу більша, ніж на 10% в порівнянні зі страховою сумою, вказаною в п.3.1. цього договору, у такому
разі страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків,
як страхова сума відноситься до визначеної оцінювачем (або експертом) вартості застрахованого
транспортного засобу (абзац сімнадцятий ст. 9 Закону України «Про страхування»).
4. ТЕРИТОРІЯ, НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ДОГОВОРУ
4.1. За страховими випадками (ризиками), вказаними в п.п. 2.2.1. цього договору, за винятком
території Російської Федерації, дія договору поширюється на територiї країн, які є членами
міжнародної системи автострахування «Зелена карта», країн Балтії та Європейської частини країн СНД,
на всю територію 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).
5. СТРОК ТА ТЕРМIН ДIЇ ДОГОВОРУ
5.1. Договiр укладається строком на дванадцять місяців в термін з «___» _____________ 20 __ р.
по «___» ______________ 20 __ р.
5.2. 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.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО
НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ
6.1. Страхувальник має право:
6.1.1. На одержання страхового вiдшкодування у межах страхової суми на умовах, визначених цим
договором.
6.1.2. На відшкодування (компенсацію) витрат за транспортування (буксирування) пошкодженого
застрахованого транспортного засобу внаслідок страхових випадків, що вказані в п.п. 2.2.1., в сумі, що
не перевищує 300 (Триста) грн. 00 коп., за умови надання документів, що підтверджують факт сплати
цієї послуги, та документів для ідентифікації особи, яка надавала послуги.
На відшкодування (компенсацію) витрат, пов’язаних з проведенням оцінки (або експертного
дослідження) вартості завданого матеріального збитку або складення кошторису відновлювального
ремонту застрахованого транспортного засобу ремонтною організацією (за виключенням плати за
зберігання), узгодженою сторонами, в сумі, що не перевищує 350 (Триста п’ятдесят) грн. 00 коп.
Ці витрати повинні бути попередньо узгоджені зі Страховиком.
6.1.3. До настання страхового випадку, передбаченого п. 2.2. цього договору, у разі збільшення
ринкової вартості застрахованого транспортного засобу впродовж дії цього договору збільшити розмір
страхової суми, яку погодити зі Страховиком, за умови здійснення відповідної доплати загального
страхового платежу за цим договором. Доплата розраховується з дня внесення Страхувальником
грошових коштів в касу Страховика або перерахування грошових коштів на поточний рахунок
Страховика до закінчення терміну дії цього договору. Умова цього договору в частині збільшення
страхової суми набирає чинності з 00 годин дня, наступного за днем внесення доплати в касу Страховика
або надходження грошових коштів на поточний рахунок Страховика.
При збільшенні розміру страхової суми доплата страхового платежу розраховується за формулою:
СДпл. = (ЗСС – ПСС) * СТд * ПДу / ПДд
де:
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СДпл. – сума доплати страхового платежу;
ЗСС – збільшена страхова сума за Додатковою угодою до договору страхування;
ПСС – попередня страхова сума за договором страхування;
СТд – страховий тариф за договором страхування;
ПДу – період дії Додаткової угоди до договору страхування (кількість днів, що залишилось до
закінчення дії договору страхування);
ПДд – період дії договору страхування.
6.1.4. На змiну умов та припинення дії договору згiдно з розділом 10 цього договору.
6.2. Страхувальник зобов'язаний:
6.2.1. При укладаннi договору страхування надати iнформацiю Страховику про всі відомі йому
обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про
будь-яку зміну страхового ризику (передача застрахованого транспортного засобу в оренду (найм),
використання як таксі, втрати ключа (ів) або свідоцтва про реєстрацію) в строк, не більше двох робочих
днів з дня виникнення таких змін.
6.2.2. При укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори
страхування, укладені щодо об’єкта, який страхується (предмета договору), та надати можливість огляду
транспортного засобу.
Якщо Страхувальник не повідомив Страховика про те, що об’єкт уже застрахований, даний
(новий) договір є нікчемним (недійсним).
6.2.3. Сплатити Страховику страховий платiж у розмiрi i порядку, обумовленому цим договором.
6.2.4. Дотримуватись умов зберігання застрахованого транспортного засобу, виконувати всі інші
умови (пункти) цього договору без виключення.
Протягом дії договору страхування, за першою вимогою Страховика надати застрахований
транспортного засобу для огляду або вказати його точне місце знаходження.
6.2.5. Не проводити ніяких ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженого застрахованого
транспортного засобу до його огляду представником Страховика.
6.2.6. Дотримуватися правил перевезення вантажів та буксирування, інструкції по експлуатації i
обслуговуванню застрахованого транспортного засобу, а також використовувати його тільки за прямим
призначенням.
Не здійснювати експлуатацію застрахованого транспортного засобу у випадках та/або за наявності
технічних несправностей і невідповідності вимогам, зазначених в діючих Правилах дорожнього руху
України.
Не здійснювати в період з 15-го (п’ятнадцятого) листопада по 15-те (п’ятнадцяте) квітня
експлуатацію застрахованого транспортного засобу, на якому встановлені шини, призначені для
використання в теплу пору року (влітку).
Не здійснювати в період з 15-го (п’ятнадцятого) квітня по 15-те (п’ятнадцяте) листопада
експлуатацію застрахованого транспортного засобу, на якому встановлені шини, призначені для
використання в холодну пору року.
6.2.7. Бережно відноситись до застрахованого транспортного засобу. Вживати усіх можливих
превентивних (запобіжних, попереджувальних та інших, в залежності від виниклих обставин і ситуації)
заходів щодо недопущення пошкодження застрахованого транспортного засобу та/або настання подій,
зазначених в п. 2.2.1. цього договору.
6.2.8. У разі припинення права власності на застрахований транспортний засіб (відчуження,
відмови власника, припинення права власності, реквізиції, конфіскації тощо), оголошення в розшук,
накладання арешту, встановлення обтяження, заборони відчуження або іншого обмеження здійснення
права власності - протягом двох діб письмово повідомити про це Страховика.
6.2.9. При настанні події, зазначеної в п. 2.2.1 цього договору, Страхувальник або особа, яка
керує застрахованим транспортним засобом зобов'язані:
- у випадку ДТП виконати вимоги діючих Правил дорожнього руху України, які відносяться до
водія транспортного засобу, причетного до ДТП або іншої події;
Якщо ДТП сталася внаслідок наїзду застрахованого транспортного засобу на нерухомий
предмет, не пізніше ніж протягом 2-х годин з моменту ДТП, пройти огляду на стан сп’яніння в
найближчому закладі охорони здоров’я МОЗ України, та надати Страховику акт медичного огляду.
У разі невиконання даної умови Страховик має право відмовити Страхувальнику
(Вигодонабувачу) у виплаті страхового відшкодування в повному об’ємі.
- надати Страховику всю можливу інформацію про учасників та свідків події (П.І.Б, адреса,
№ телефону та інше);
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- вжити необхiдних заходiв по рятуванню застрахованого транспортного засобу, сприяти
усуненню можливостi подальшого пошкодження та лiквiдації причин, що сприяють збільшенню або
виникненню додаткових збиткiв;
- у випадку пошкодження застрахованого транспортного засобу або його частин внаслiдок
пожежi, вибуху, ДТП, ПДТО, стихiйного лиха негайно повiдомити компетентнi органи i одержати вiд
них оформлені належним чином вiдповiднi документи;
- протягом 48 годин, не враховуючи вихiднi та святковi днi, по телефону повiдомити Страховика
про настання події та після цього, протягом 3-х робочих днів отримати у Страховика і подати йому
письмову заяву про виплату страхового відшкодування, за формою, встановленою Страховиком. Якщо
Страхувальник з поважних причин (особисте перебування в лікарні, затримання органами МВС та інше)
не мав змоги виконати зазначені дії, він повинен довести це документально;
- за першою вимогою Страховика, в узгоджений час та день, пред'явити його уповноваженому
представнику пошкоджений застрахований транспортний засіб до його ремонту або рештки вiд нього
для проведення первинного або повторного огляду, узгодити з ним подальші дії, і у разі необхідності, до
прийняття Страховиком рішення про визнання події страховим випадком не проводити ніяких
ремонтно-відновлювальних робіт;
- надати Страховику всю необхiдну iнформацiю про подію, а також всi документи, визначені в
п. 7.3. цього договору, необхiднi для встановлення факту та причини події, визнання її страховим
випадком, визначення характеру і розмiру завданих збитків та розміру виплати страхового
вiдшкодування;
- за вимогою Страховика виконати інші дії, необхідні для визначення розміру заподіяних збитків
та з’ясування причин і обставин настання події.
6.3. Страховик має право:
6.3.1. Перевiряти всю надану Страхувальником iнформацiю про предмет страхування.
6.3.2. Брати участь у рятуваннi застрахованого майна.
6.3.3. Самостiйно з'ясовувати причини i обставини факту настання події (включаючи огляд місця
події), а також розмiру всіх завданих збитків.
Протягом дії договору страхування вимагати від Страхувальника надання застрахованого
транспортного засобу для огляду та перевірки його технічного стану і місцезнаходження.
6.3.4. Забороняти Страхувальнику проводити ремонтно-відновлювальні роботи пошкодженого
застрахованого транспортного засобу та/або збільшити строки прийняття рішення, визначені в п.6.4.4.
цього договору до семи робочих днів у разі проведення Страховиком додаткової перевірки відомостей,
наданих Страхувальником, про факт настання події та визначення розміру заподіяних збитків і розміру
виплати страхового вiдшкодування.
6.3.5. Вимагати вiд Страхувальника iнформацiю, необхiдну для встановлення факту настання
події i визначення розмiру збиткiв, направляти запити в компетентнi органи у разi вiдсутностi необхідної
iнформацiї.
6.3.6. Повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо
Страхувальник не виконав обов'язки, передбачені цим договором, або не надав документи ( чи надав
документи, оформлені неналежним чином), що вказані в п. 7.3. цього договору, або не виконав умови
(пункти) цього договору, та за інших підстав, передбачених цим договором.
6.3.6.1. Здійснити виплату страхового відшкодування, виходячи з принципу пропорційної
відповідальності на умовах, визначених в п. 3.6. цього договору.
6.3.6.2. Відкласти прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування з підстав,
визначених цим договором (п.6.3.4. цього договору).
6.3.7. Продовжити дію цього договору щодо переходу прав і обов’язків до іншої особи у разі
припинення права власності на застрахований транспортний засіб;
6.3.8. Регресного позову до осіб, винних у заподіянні збитків Страхувальнику.
6.3.9. При укладанні договору страхування звертатися до будь-яких установ, підприємств і
організацій з запитом про надання інформації, необхідної для оцінки страхового ризику щодо майнового
стану та особистих даних Страхувальника.
6.3.10. У разі необхідності (для реалізації або захисту своїх прав та виконання обов’язків)
звертатися до будь-яких установ, підприємств і організацій з запитом про надання інформації, збирати,
зберігати протягом визначеного законодавством строку, та використовувати загальнодоступні особисті
дані про Страхувальника та осіб, причетних до настання події, яка має ознаки страхового випадку.
6.4. Страховик зобов'язаний:
6.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та правилами страхування.
6.4.2. Не розголошувати вiдомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім
випадків, встановлених законом.
4

6.4.3. При визнанні події, зазначеної в п.п. 2.2.1 цього договору, страховим випадком здійснити
виплату страхового відшкодування на умовах та в строк, передбачений цим договором.
6.4.4. Протягом двох робочих днів після одержання від Страхувальника або уповноваженої ним
особи повідомлення (або від особи, з якою Страховик співпрацює по прийняттю повідомлень) про
настання події, зазначеної в п. 2.2.1 цього договору.(за виключенням, якщо застрахований транспортний
засіб не знайдено), направити свого представника (працівника, аварійного комісара, оцінювача,
експерта, а у разі необхідності - інших компетентних фахівців) для огляду пошкодженого
застрахованого транспортного засобу та оформлення всіх необхідних документів щодо забезпечення
своєчасного здійснення виплати страхового відшкодування.
6.4.5 Пiсля одержання всiх необхiдних документiв та складення актів огляду транспортного засобу
і висновків по ним, а у разі потреби - після проведення необхідних додаткових експертних досліджень,
протягом двох робочих днів прийняти рiшення про визнання події страховим випадком та виплату
страхового відшкодування або вiдмовити у виплатi страхового вiдшкодування. При вiдмовi у виплатi
страхового вiдшкодування Страховик зобов'язаний повiдомити про це Страхувальника у письмовiй
формi з мотивованим обгрунтуванням причин вiдмови у десятиденний строк.
6.4.6. При одержаннi письмового повiдомлення від Страхувальника про змiну умов договору
страхування протягом п’яти робочих днiв внести змiни до договору або розiрвати (припинити) його
відповідно до п.10.2., про що письмово повiдомиди Страхувальника.
6.5. Сторони несуть обопільну вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання умов
цього договору.
7. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
У цьому розділі наведені нижче поняття вживаються у такому значенні:
Ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження застрахованого транспортного засобу на
ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після
проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і
без примусу.
Прямий збиток – поточна вартість витрат на відшкодування ринкової вартості застрахованого
транспортного засобу, визначеної оцінювачем (або експертом) на момент настання страхового випадку.
Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах страхової
суми при настанні страхового випадку.
Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до умов договору
при настанні страхового випадку.
7.1. Виплата страхового вiдшкодування здiйснюється на умовах, визначених цим договором, на
пiдставi письмової заяви Страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених договором,
або уповноважених ним належним чином) за умови наявності у Страховика всіх необхідних документiв,
що пiдтверджують факт настання страхового випадку (за рішенням Страховика – їх копій), вказаних в п.
7.3. цього договору, страхового акта, який складається Страховиком.
7.2. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку та розміру страхової
суми, якщо не буде іншого рішення Страховика щодо відшкодування (компенсації) витрат,
передбачених п. 6.1.2 договору.
7.3. Для одержання страхового вiдшкодування Страхувальник повинен надати Страховику такі
документи:
- заяву на виплату страхового вiдшкодування (за наданою формою);
- договір страхування;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія та у передбачених
законодавством випадках талон попереджень до нього;
- документ уповноваженого державного органу про дорожньо-транспортну пригоду;
- у випадку, передбаченому п.6.2.9. договору страхування надати акт медичного огляду водія;
- при наявності - дані про учасників ДТП та свідків;
- копію ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб – платників податку та
інших обов’язкових платежів.
- у разі смерті Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, документи, які свідчать про смерть Страхувальника та правонаступництво особи, що звернулася;
- за вимогою Страховика надати документи, передбачені пунктом 7.3.4 цього договору та
інші, необхідні для визначення розміру заподіяних збитків та з’ясування причин і обставин настання
події.
7.3.1. У разі ненадання страхувальником необхідних документів або надання документів про
факт настання події, передбаченої п.п. 2.2.1-2.2.5. цього договору, оформлених неналежним чином,
якщо подія сталася без участі іншого учасника ДТП (у тому числі в разі зіткнення, наїзду або
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іншої участі невстановленого транспортного засобу) або у відсутність його вини, та якщо вартість
матеріального збитку не перевищує 5 000 (п’ять тисяч) грн. 00 коп. (за виключенням збитку при
пошкодженні вітрового скла), за рішенням Страховика лише один раз протягом дії договору
страхування може бути здійснена виплата страхового відшкодування без цих документів.
7.3.2. Розмір виплати страхового відшкодування визначається за рішенням Страховика одним із
наступних способів:
- у розмірі вартості завданого матеріального збитку відповідно до висновку оцінювача (або
експерта), складеного згідно з діючою методикою товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх
транспортних засобів (без врахування величини втрати товарної вартості застрахованого транспортного
засобу), на підставі середньої (рекомендованої) вартості нормо-часу відповідного регіону для
застрахованого транспортного засобу з урахуванням строку його експлуатації.
- у розмірі вартості відновлювального ремонту відповідно до висновку оцінювача (або експерта),
складеного згідно з діючою методикою товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних
засобів, на підставі середньої (рекомендованої) вартості нормо-часу відповідного регіону для
застрахованого транспортного засобу з урахуванням строку його експлуатації (з урахуванням
коефіцієнта фізичного зносу або без нього);
- у розмірі узгодженої сторонами вартості (рахунок-фактура, калькуляція, наряд-замовлення тощо)
відновлювального ремонту застрахованого транспортного засобу.
У разі необхідності Страховик може вимагати часткової або повної сплати вартості ремонту
- відповідно до умов, передбачених правилами страхування.
7.3.3. У випадку пошкодження лише однієї скляної деталі застрахованого транспортного засобу (за
виключенням блок-фари), страхове видшкодування виплачується без врахування коефіцієнта фізичного
зносу.
7.3.4. У разі, якщо згідно з висновком оцінювача (або експерта), проведення відновлювального
ремонту застрахованого транспортного засобу є технічно неможливим або економічно необґрунтованим
(недоцільним), або вартість відновлювального ремонту з урахуванням зносу більше страхової суми,
страхове відшкодування виплачується за вибором Страховика за будь-яким із наступних варіантів:
- в розмірі вартості застрахованого транспортного засобу (предмета договору страхування),
визначеної оцінювачем (або експертом), якщо вона не перевищує розміру страхової суми, з
вирахуванням встановленої франшизи, раніше здійснених страхових виплат за цим договором та
залишкової вартості застрахованого транспортного засобу (вартості непошкоджених деталей), якщо не
буде іншого рішення, узгодженого сторонами. При цьому застрахований транспортний засіб
залишається у Страхувальника;
- в розмірі вартості застрахованого транспортного засобу (предмета договору страхування),
визначеної оцінювачем (або експертом), але не більше розміру страхової суми, з вирахуванням
встановленої франшизи та раніше здійснених страхових виплат за цим договором. За рішенням
Страховика страхова сума може бути зменшена на суму витрат, пов’язаних із зняттям застрахованого
транспортного засобу з обліку.
Після виплати
Страхувальнику (Вигодонабувачу) страхового відшкодування застрахований
транспортний засіб (предмет страхування) переходить у власність Страховика.
Страхове відшкодування виплачується після передачі Страховику свідоцтва про реєстрацію на
застрахований транспортний засіб, самого транспортного засобу, всього комплекту ключів від нього,
інших документів, необхідних для зняття з обліку та вирішення питання щодо передачі права власності,
оригіналу витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, отриманого не раніш ніж за три
робочі дні до дати його надання, з відміткою про відсутність встановлених обтяжень стосовно
застрахованого транспортного засобу та за умови відсутності відомостей про Страхувальника
(Вигодонабувача) в Єдиному реєстрі боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів, що
перевіряється і роздруковується уповноваженою особою Страховика.
За окремим рішенням Страховика страхове відшкодування може бути виплачене за умови
попереднього зняття Страхувальником (Вигодонабувачем) застрахованого транспортного засобу з
обліку і вирішення питання зі Страховиком щодо передачі права власності та самого транспортного
засобу у спосіб, визначений Страховиком.
Якщо застрахований транспортний засіб перебуває в розшуку МВС України або в Єдиному
державному реєстрі МВС України є відомості про накладення на нього арешту або заборони на зняття з
обліку та/або перереєстрацію на нового власника виплата страхового відшкодування здійснюється
виключно відповідно до умов, зазначених у варіанті першому цього пункту.
7.4. При визнаннi подiї страховим випадком, який передбачений цим договором, визначення
розмiру належного вiдшкодування та наявності у Страховика всіх необхідних документів, виплата
страхового вiдшкодування здійснюється протягом 15-ти робочих днiв При порушенні цього терміну
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Страховик має сплатити Страхувальнику пеню в розмірі ___% 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.
7.5. Днем виплати страхового відшкодування вважається день зписання коштiв з поточного
рахунку Страховика.
Страхове відшкодування виплачується з урахуванням умов п.3.6. цього договору.
У разі ненадання страхувальником необхідних документів або надання документів,
оформлених неналежним чином про підтвердження факту настання події, передбаченої
пунктом 2.2.1 виплата страхового відшкодування (компенсації витрат) оподатковується за
ставкою податку, встановленою діючим законодавством України.
7.6. За письмовою заявою Страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених
договором чи уповноважених ним належним чином) страхове відшкодування може бути виплачено на
поточний рахунок будь-якої узгодженої сторонами ремонтної організації.
7.7. Страхувальник не має права врегульовувати будь-яку претензiю щодо вiдшкодування,
заявлену проти нього, не може визнати або задовольнити її або дiйти до згоди з цього приводу без
попереднього узгодження зi Страховиком.
7.8. Після виплати страхового відшкодування до Страховика в межах фактичних витрат
переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що отримала страхове
відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.
7.9. У разі отримання Страхувальником (його правонаступником або уповноваженою третьою
особою) часткового відшкодування збитків від особи, винної в їх заподіянні, розмір страхового
відшкодування відповідно зменшується на суму, отриману від винної особи.
7.10. Сторони несуть обопiльну вiдповiдальнiсть за додержання умов цього договору.
8.ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ, ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ЗДІЙСНЕННІ
ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ І ОБМЕЖЕННЯ У СТРАХУВАННІ
8.1. Страховими випадками не вважаються, i виплати страхового вiдшкодування не
здiйснюються , якщо події, визначені в п. 2.2.1 цього договору, сталися внаслiдок:
- вчинення навмисних дiй з боку Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір
страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Кваліфікація дій Страхувальника або особи,
на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до діючого законодавства
України;
- непокори органам державної влади, що призвело до настання страхового випадку;
- гниття, корозiї матерiалiв, використаних в автомобiлi, iнших природних i хiмiчних процесiв;
зберiгання в несприятливих умовах; неналежного технічного стану автомобіля (включаючи відчеплення
колеса, внаслідок самовільного відкручування гвинта або гвинтів);
- пошкодження під час руху або стоянки застрахованого транспортного засобу будь-якими
дорожніми дрібними камінцями (щебінь, відсів, гравій і т. п.), що спричинило точкове (одне або
більше) пошкодження тільки лакофарбового покриття;
- обробки теплом, вогнем та iншими термiчними обробками застрахованого транспортного засобу
(сушiння, зварювання т.п.);
- використання застрахованого транспортного засобу або причепа до нього в несправному
технічному стані (визначення технічного стану автомобіля здійснюється згідно з Державним галузевим
стандартом) або внаслідок зносу, який призвів до настання події, та/або експлуатації застрахованого
транспортного засобу з порушенням умов п.6.2.6 цього договору;
- перевезення застрахованого транспортного засобу морським, залiзничним та iншими видами
транспорту;
- використання застрахованого транспортного засобу для спортивних або навчальних цiлей без
узгодження зi Страховиком;
- використання застрахованого транспортного засобу військовими, особами служби цивільної
оборони або будь-якими службовими особами органів державної влади;
- вiйськових дiй та їх наслiдкiв, проведення антитерористичної операції, терористичних актiв,
цивiльних заворушень, страйкiв, заколотiв, введення надзвичайного або особливого стану, бунту, путчу,
державного перевороту, змов, повстання, революцiї, загрози війни, збройного конфлікту, включаючи але
не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дій іноземного ворога, загальної
військової мобілізації, оголошеної та неоголошеної війни, дій суспільного ворога, збурення, актів
тероризму, диверсії, піратства, безладів, вторгнення, заколотів, масових заворушень, введення
комендантської години, експропріації, примусового вилучення, захоплення підприємств, реквізиція,
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громадської демонстрації, аварії, вибуху, ембарго, страйків, які призвели до зміни політичного режиму
в державі, або під впливом яких немає можливості виконувати свої зобов’язання, прийняття
відповідним державним органом влади змін до законодавства, адміністративних актів, що впливають
на виконання зобов’язань;
- прямої або побiчної дiї атомної енергiї та iонiзуючого випромiнювання, хiмiчного,
бактерiологiчного зараження.
8.2. Страховими випадками не вважаються, i виплати страхового вiдшкодування не
здійснюються:
- якщо в момент виникнення обставин, зазначених в п. 2.2.1 цього договору, застрахованим
транспортним засобом керувала особа, яка знаходилась в стані алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, а також
відмова цієї особи від проходження огляду на стан сп’яніння або вживання лікарських препаратів,
відповідно до встановленого порядку;
- якщо в момент виникнення обставин, зазначених в п.2.2.1 цього договору, водієм не було
виконані вимоги діючих Правил дорожнього руху України, які відносяться до водія транспортного
засобу, причетного до ДТП або іншої події;
- якщо в момент виникнення обставин, зазначених в п.2.2.1 цього договору, водій здійснював
експлуатацію застрахованого транспортного засобу на підставі тимчасового реєстраційного талону або
тимчасового свідоцтва про реєстрацію, строк дії якого закінчився;
- якщо в момент виникнення обставин, зазначених в п.2.2.1 цього договору, застрахованим
транспортним засобом керувала особа, яка не зазначена Страхувальником в п.7 заяви на страхування;
- якщо в момент виникнення обставин, зазначених в п. 2.2.1 цього договору, застрахованим
транспортним засобом керувала особа, яка не має посвідчення водія відповідної категорії та/або у
передбачених законодавством випадках талону попереджень до нього;
- якщо страхувальник, особа, на користь якої укладено договір страхування або власник
застрахованого майна відмовився від пред’явлення майнових вимог до винної особи;
- якщо пошкодження застрахованого транспортного засобу не відповідають причинам та/або
обставинам події, заявленої Страхувальником або його представником;
- за наявності прямих доказів дій терористів.
8.3. Підставою для відмови Страховика у здійсненні виплати страхового відшкодування є:
- вчинення Страхувальником – фізичною особою або іншою особою, на користь якої укладено
договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
- подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору страхування
або про факт настання страхового випадку;
- отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної в їх заподіянні;
- несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку (події, зазначеної
в п. 2.2.1 цього договору) без поважних на це причин;
- створення Страхувальником перешкод Страховику у встановленні обставин події, характеру та
розміру завданих збитків;
- невиконання Страхувальником своїх обов’язків або умов (пунктів), визначених цим договором,
інші підстави, зазначені в цьому договорі, або встановлені законодавством України.
8.4. Страховик не вiдшкодовує завдані Страхувальнику збитки у випадках:
- знищення (пошкодження) будь-яких частин, деталей, приладів та додаткового обладнання, яке не
входить до базового комплекту завода-виробника застрахованого транспортного засобу, і про що не
було заявлено Страхувальником в особистій письмовій заяві на страхування з документатальним
підтвердженням їх вартості;
- тiльки пошкодження, знищення шин, запасних коліс та колесних дисків, пошкодження
електорообладнання внаслідок короткого замикання, якщо при цьому немає iнших пошкоджень
застрахованого транспортного засобу;
- настання події, не передбаченої цим договором страхування, або виключення (винятку) зі
страхового випадку.
8.5. Не підлягає відшкодуванню та не здійснюється виплата страхового відшкодування за збиток,
завданий майну Страхувальника, водія та пасажирів, що знаходились в застрахованому
транспортному засобі під час настання страхового випадку.
8.6. Не підлягає відшкодуванню та не здійснюється виплата страхового відшкодування інших
витрат Страхувальника, що можуть бути пов’язані зі страховим випадком: неузгоджена зі Страховиком
оплата Страхувальником або довіреною особою вартості за складання кошторису ремонту (калькуляція,
рахунок-фактура, наряд-замовлення тощо), вартості відновлювального ремонту застрахованого
транспортного засобу; використання замість пошкодженого автомобіля орендованого транспортного
8

засобу; перебування в готелі під час ремонту; витрати на відрядження; штраф; втрата товарної вартості;
ремонт та технічне обслуговування, не викликане страховим випадком; втрата прибутку (упущеної
вигоди), моральний збиток; витрати на правову допомогу; розмір нарахованої пені, передбаченої п. 7.4.
цього договору у разі збільшення строків прийняття рішення страховиком; у разі пошкодження
автошини, спричинене нерівностями проїжджої дороги або наїздом на гострі предмети, якщо їх
пошкодження не стало наслідком отримання застрахованим транспортним засобом інших пошкоджень;
наслідки виробничого (заводського) браку або недоліку.
9. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
9.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у
виконанні або неналежне виконання своїх обов’язків за даним договором, якщо це безпосередньо або
опосередковано визнане сторонами обставинами непереборної сили - форс-мажору. При цьому кожна
із сторін повинна прикласти усіх зусиль з метою обмеження впливу цих обставин на виконання взятих
на себе обов’язків, при необхідності надати письмові докази.
9.2. У даному договорі під обставинами форс-мажору розуміються лише ті обставини, які
впливають на виконання стороною своїх обов’язків, передбачених лише цим договором, і які є
результатом або наслідком дій, подій, утриманням від дій внаслідок такої надзвичайної сили, що не
можна відвернути в даних умовах. Таким може бути: загроза війни, збройний конфлікт включаючи але
не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна
військова мобілізація, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти
тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, масові заворушення,
введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств,
реквізиція, громадська демонстрація, аварія, вибух, ембарго, повстання, страйки які призвели до зміни
політичного режиму в державі, або під впливом яких немає можливості виконувати свої зобов’язання,
військові дії та їх наслідки, проведення антитерористичної операції, терористичні акти, цивільні
заворушення, заколоти, прийняття відповідним державної органом влади змін до законодавства,
адміністративних актів, що впливають на виконання зобов’язань, а також інших подій та обставин,
що в судовому порядку можуть бути визнані джерелами дії непереборної сили (форс-мажору).
9.3. Доказом про виникнення, існування та тривалості форс-мажорних обставин може бути
Свідоцтво з Торгово – Промислової Палати України або за погодженням сторін – довідки різних
органів державної влади. Виключенням з цього може бути лише визнання сторонами обставин преюдиціальним фактом (які визнані як загальновідомі і не потребують доказування).
10. ПОРЯДОК ЗМIНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДIЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
10.1. Дiя договору страхування 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 застрахований транспортний засіб (відчуження, відмови
власника, припинення права власності, реквізиції, конфіскації). Дія договору припиняється з моменту
припинення права власності, розрахунки між сторонами здійснюються у спосіб, передбачений п. 10.3
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. Усі зміни та доповнення
викладається у письмовій формі шляхом укладання додаткових Угод, які є невід’ємною частиною
даного договору.
10.2. Дiя договору страхування 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 страхування.
10.3. У разі дострокового припинення дії договору страхування 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,
фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за договором
страхування.
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10.4. У разі дострокового припинення дiї договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повнiстю сплаченi ним страховi платежi. Якщо вимога Страховика
обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, 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, фактичних
виплат страхових сум та страхового вiдшкодуваня, що були здiйсненi за цим договором страхування.
11. НЕДIЙСНIСТЬ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
11.1. Договiр страхування вважається недійсним:
- коли його укладено пiсля настання страхового випадку;
- коли об’єктом договору страхування є майно, яке пiдлягає конфiскацiї на пiдставi судового
вироку або рiшення, що набуло законної сили.
11.2. Договiр страхування визнається недiйсним у судовому порядку згідно з діючим
законодавством України.
12. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
12.1. Спори щодо виконання умов даного договору розв'язуються шляхом переговорiв мiж
Сторонами.
12.2. Спори мiж Сторонами з приводу обставин, характеру, розмiру збиткiв i виплат страхового
вiдшкодування вирiшуються сторонами з притягненням експертiв i оплатою їх послуг стороною, яка
запрошує експерта.
12.3. При неможливостi врегулювання спiрних питань справа розглядається у судовому порядку
згiдно з дiючим законодавством України.
13. ДОДАТКОВI УМОВИ
13.1. Страховик є резидентом та платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою,
визначеною у п. 136.1., ставкою податку на дохід, встановленою підпунктом 136.2.1. п. 136.2. ст. 136
ПКУ з урахуванням умов, визначених в підпункті 141.1.2. п. 141.1. ст. 141 ПКУ.
13.2. Вигодонабувачем за цим договором є Страхувальник.
13.3. У випадку виникнення розбіжностей між умовами Правил і цього Договору перевага надається
умовам цього Договору.
13.4. Страхувальник надає безстрокову, безумовну та безвідкличну згоду на збір, обробку та
використання його 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.
Всі відомості, отримані Страховиком від Страхувальника- застрахованої особи, які є його
персональними даними, Страховик використовує виключно з урахуванням вимог Закону України «Про
захист персональних даних» № 2297-V1.
13.5. Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг» до укладення даного Договору Страхувальнику- застрахованій особі надана вся
інформація про фінансові послуги, які надаються.
13.6. Страхувальник має статус платника податку на прибуток за ставкою згідно з чинним
законодавством України.
13.7. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і
зберігається у Сторін.
13.8. Страхувальник з Правилами та умовами страхування ознайомлений та згодний.
14. АДРЕСИ, РЕКВIЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
СТРАХОВИК
ПРАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ»
Адреса місцезнаходження: 04070, м.Київ,
ул.Братська,4, к.1,
тел. (044)501-7401, т/ф. 425-3587.
Код ЄДРПОУ 22910777
П/р ___________________________________
Свідоцтво про державну реєстреєстрацію
А01 № 302053 від 01.11.1994р.
______________________________
м.п.

СТРАХУВАЛЬНИК
_________________________________________________________

_________________________________________
_____________________________________________________

_________________________________________________

Голова правління Бажутіна Т.Г.
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