
 Д O Г О В I Р   СГ № ______ 
                   ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ   ВАНТАЖIВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) 

  м. Київ                                                                                                                                             _____._____.20__ р. 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ  «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ»,  далi – 

«Страховик», в особi   Голови правління Бажутiної Тетяни Геннадiївни, що дiє на пiдставi Статуту  відповідно  до Закону 
України “ Про страхування”  та  Ліцензії Дежавної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  на право 

здійснення страхової діяльності у формі добровільного зі Страхування вантажiв та багажу – серія АГ № 569274 від 

17.01.2011р. – безстрокова, з однієї  сторони та  

________________________________, далi – «Страхувальник», в особi  _______________________________,  що дiє на 

пiдставi Статуту з другої сторони,  разом – Сторони, уклали цей Договiр   про наступне: 
 

  1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ 

1.1. Згідно з «Правилами  добровiльного страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)», зареєстрованими 

Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України,  Страховик укладає  даний Договір  страхування на 

випадок пошкодження, знищення або втрати застрахованого вантажу  та багажу в перiод дiї цього договору з урахуванням 

умов, передбачених  нижче. 
1.2. За даним договором страхування Страховик зобов’язується при настанні передбаченого договором страхового 

випадку відшкодувати Страхувальнику – Вигодонабувачу завдані внаслідок цієї події збитки – виплатити страхове 

відшкодування в межах визначеної договором страхування страхової суми. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. РОЗМІР СТРАХОВОЇ СУМИ. СТРАХОВИЙ ТАРИФ.  

РОЗМІР СТРАХОВОГО ПЛАТІЖУ ТА СТРОКИ  ЙОГО СПЛАТИ 

      2.1. Предметом  договору  страхування  є  майновi  iнтереси,  що не суперечать закону  i пов’язанi з володiнням, 

користуванням і розпорядженням вантажем, який перевозиться _______________ транспортом.                    

 

     2.2. Страхова сума – __________________________________________ 

  Максимальна відповідальність  за окремим  предметом договору – ______________ грн. 

     2.3. Страховий платіж – ___________________ сплатити __.__.20___ р. (Страховий платіж  не є об’єктом  

оподаткування   згідно з  п.п.196.1.3  п.196.1 ст.196 Податкового кодексу України). 

2.4.Франшиза безумовна – частина збитків, яка не відшкодовується  Страховиком  в  разі  настання страхової події, 

складає  ___%  від страхової суми за кожним та будь – яким  страховим випадком.  
 

3. ПЕРЕЛІК СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 

3.1. Страхові випадки за цим договором є: 

3.1.1. “З відповідальністю за окрему аварію”. У цьому випадку відшкодовуються: 

 а) збитки від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок дії пожежі, блискавки, бурі та 

інших стихійних лих; аварії перевізних засобів;  

б) збитки внаслідок пропажі перевізних засобів без вісті; 

      в) всі необхідні і доцільно здiйсненi витрати для рятування вантажу та зменшення збиткiв. 
 

 

4. СТРОК ДIЇ ДОГОВОРУ 

      4.1. Цей договір дiє з ____.____.20____ р. до закінчення транспортування, але не пізніше ніж ___.____.20___ р.         
 

5. ТЕРИТОРІЯ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ 

 5.1. Маршрут транспортування -_______________________   
 

    6. ПРАВА  ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН   
І  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОННАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ 

 

6.1. Страховик зобов'язаний: 

6.1.1.  Ознайомити  Страхувальника з умовами та правилами страхування.  

6.1.2. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, крім випадків, встановлених 

законом. Зберігати конфіденційність щодо умов цього договору страхування.  

6.1.3. Протягом 2-х дiб (без врахування вихiдних i загальнодержавних святкових днiв) пiсля одержання повiдомлення 

вiд Страхувальника про страхову подію, прийняти заходи з оформлення всіх необхідних документів для своєчасної 

виплати страхового відшкодування з визначенням розмiру збиткiв спiльно з представником  Страхувальника i залученими 

компетентними фахiвцями.Пiсля одержання всiх необхiдних документiв вiд Страхувальника i пiдписання акту про 

страховий випадок протягом 2-х дiб (не враховуючи вихiднi i загальнодержавні святковi днi) прийняти рiшення про 

виплату або вiдмову  у виплатi страхового вiдшкодування.  

У разi визнання  випадку  страховим  здiйснити  виплату страхового  відшкодування протягом 15 банківських днів. При 

порушеннi цього термiну Страховик має сплатити Страхувальнику пеню в розмiрi __% вiд суми страхового вiдшкодування 
за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня. 

Днем  виплати вiдшкодування вважається день списання коштiв з поточного рахунку Страховика. 

6.1.4. При вiдмовi у виплатi страхового вiдшкодування Страховик зобов'язаний повiдомити про це Страхувальника у 

письмовiй формi з мотивованим обгрунтуванням причин вiдмови в п'ятнадцятиденний термiн. 

6.1.5. Якщо перевезення не вiдбулось, повернути Страхувальнику страховий платіж протягом 2-х діб (не враховуючи 

вихіднi і святковi дні) з моменту одержання письмового повiдомлення. При цьому із суми, що повертається 

Страхувальнику, утримується сума здiйснених витрат на ведення справи. 

6.2. Страховик має право: 
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6.2.1. Брати участь в рятуванні і збереженні застрахованого вантажу. 

6.2.2. Самостійно з'ясовувати причини і обставини страхової подiї, визначати розміри збитків, перевіряти вірогідність 

інформації, що повідомляється йому Страхувальником. 

6.2.3. Вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту страхової події і визначення 

розміру збитків, направляти запити в компетентні органи у разі недостатностi або відсутності інформації. 

6.2.4. Регресного позову  до осіб, винних у збитках, які завдані Страхувальнику.  

6.2.5. Вiдмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник: 

- повідомив недостовiрнi вiдомостi в заяві про обставини, що мають істотне значення для оцiнки  ризику;  

- не повiдомив Страховика про істотні зміни у ризику;  

- не вжив заходiв з рятування та збереження вантажу і не повiдомив вчасно про страховий випадок Страховика;. 
6.2.6. Мотивовано припинити дію  договору страхування. 

6.3. Страхувальник має право: 

6.3.1. Змiнювати умови договору страхування згiдно з п.8.1. 

6.3.2 Одержати страхове вiдшкодування збиткiв у межах страхової суми з урахуванням конкретних умов, зазначених в 

договорі страхування. 

6.3.3. Мотивовано припинити дію  договору страхування. 

6.3.4. В разі незгоди з висновком експертизи провести незалежну експертизу причин та наслідків страхового випадку за 

власний рахунок. 

6.4. Страхувальник зобов'язаний: 

 6.4.1. Вносити страхові платежі  на поточний  рахунок Страховика в обумовлені строки в  п.2.3.  

6.4.2. При укладеннi додаткової угоди страхування повiдомити Страховику всю визнану Страховиком необхiдною 
iнформацiю про предмет договору страхування i умови його зберiгання, а також вiдомостi про всi  обставини, що мають 

значення для оцiнки страхового ризику, надати можливiсть огляду предмету договору  страхування. 

6.4.3. При укладенні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори страхування щодо цього 

предмета договору. 

6.4.4. Вживати  застережних засобiв для запобiгання виникнення збиткiв i збiльшення ступеню ризику.  

6.4.5. Невідкладно повiдомити Страховика про iстотнi змiни у ризику, непередбачені в договорі  страхування, як 

наприклад: про затримку відправлення вантажів, відхилення від обумовленого маршруту,  затримку рейсу, зміну пункту 

перевантаження, вивантаження чи призначення вантажу, перевантаження на інший транспортний засіб, зміну способу 

перевезення. 

Зміни, що вiдбулися в ризику після укладення додаткової угоди і які пiдвищують його ступiнь, дають Страховику право 

змінити умови страхування і вимагати внесення додаткового платежу. Якщо Страхувальник не погодиться  на зміну умов 

страхування чи відмовиться від внесення додаткового відповідного платежу договір страхування припиняється з моменту 
повідомлення Страхувальником Страховика, але не пізніше 24 годин, не враховуючи вихідних та святкових днів з моменту 

настання змін у ризику, як стане відомо Страхувальнику, про що він підтверджує документально. 

6.4.6. При настаннi страхового випадку Страхувальник зобов'язаний: 

 - вжити всіх необхiдних заходiв для рятування предмету договору страхування. Сприяти усуненню можливостi 

подальшого пошкодження i лiквiдувати причини, що сприяють виникненню додаткових збиткiв; 

-  повiдомити компетентнi органи i одержати вiд них вiдповiднi документи;  

- не пізніше 24 годин, не враховуючи вихiднi та загальгодержавні святковi днi, зателефонувати Страховику про 

настання страхової  подiї та протягом 3 робочих днів подати письмову заяву;  

 - надати Страховику всю необхiдну iнформацiю про страхову подiю, а також всi документи, необхiднi для 

встановлення факту страхового випадку, його причин i визначення розмiру виплат страхового вiдшкодування;  

- надати Страховику можливість проводити огляд чи обстеження пошкодженого майна, розслідування причин і розміру 
збитків, брати участь в заходах зі зменшення збитків і рятування застрахованого вантажу, узгодити із Страховиком 

подальшi  дiї  щодо урегулювання претензiй. 

6.4.7. Страхувальник не врегульовує будь-яку претензiю щодо вiдшкодування, заявлену проти нього, не може визнати  

або задовольнити її чи дiйти згоди з цього приводу i цим ускладнити захист проти претензiї  без попереднього узгодження 

зi Страховиком. 

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання умов договору сторони несуть обопільну відповідальність згідно із 

законом. 
 

7. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ 
 

 7.1. Умови здійснення страхової виплати: 

 7.1.1.Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви 

Страхувальника, документiв, що пiдтверджують факт настання страхового випадку та страхового акта, який складається 
Страховиком. Страхове вiдшкодування виплачується за вирахуванням франшизи, але не вище зазначеної страхової суми 

(п. 2.2).  

7.1.2.Всі документально підтверджені витрати з рятування і збереження вантажу, а також з попередження подальших 

його пошкоджень здiйснюються Страхувальником. Такі витрати оплачуються Страховиком Страхувальнику при 

розрахунку з ним за  збиток. 

7.1.3. Розмір збитку визначається представником Страховика з участю Страхувальника. В разі незгоди кожна із сторiн 

може вимагати, щоб визначення збитку було здiйснене незалежною експертизою. 

7.1.4. При вимозі страхового відшкодування Страхувальник чи Вигодонабувач зобов'язаний документально довести: 

- наявність майнового інтересу до застрахованого вантажу та  розмір своєї претензії  за  збитком; 

- наявність страхового випадку. 
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Основними документами вважаються: 

- для доказу інтересу при страхуванні вантажу: товаро-транспортні, залізничні накладнi та інші документи на 

перевезення, фактури і рахунки, якщо згiдно з цими документами Страхувальник має право розпоряджатися вантажом;  

- для доказу наявності страхового випадку: довідка про порушення кримінальної справи, справка про ДТП та інші 

офіційні акти із вказівкою причини страхового випадку; в разі пропажi транспортного засобу без вiстi: достовірні свідчення 

про час виходу транспортного засобу в рейс з місця відправлення, а також про неприбуття його до місця призначення в 

термін, встановлений для визнання транспортного засобу таким, що пропав без вiстi;  

- для доказу розміру претензій щодо збитку: акти огляду вантажу аварійним комiсаром, акти експертизи, оцінки, та інші 

документи, складенi згідно з законами того місця, де визначається збиток; виправднi документи на здiйсненi витрати: 

рахунки щодо збитку, а в разі вимоги про відшкодування збитків, витрат і внесків по загальній аварії - обгрунтований 
документами розрахунок. 

7.1.5. Якщо Страхувальник чи Вигодонабувач одержав відшкодування за збиток від третіх осіб, Страховик виплачує 

лише різницю між сумою, що підлягає сплаті згiдно з умовами страхування, і сумою, одержаною від третіх осіб. 

7.1.6. Якщо при прийманні вантажу одержувач письмово не заявив перевізнику про недостачу чи ушкодження вантажу, 

вважається, що він одержав вантаж у відповідності з умовами Договору перевезення (товарно-транспортної чи залізничної 

накладної і т. i.).  

7.1.7. Пiсля виплати страхового відшкодування до Страховика переходять в межах сплаченої суми всі претензії і права, 

що має Страхувальник або Вигодонабувач до третіх осіб. Страхувальник або Вигодонабувач зобов'язаний при одержанні 

страхового відшкодування передати Страховику всі існуючі у нього документи і докази і виконати всі формальностi, 

необхідні для здійснення права регресу. 

 Якщо Страхувальник або Вигодонабувач відмовиться від таких прав чи здійснення регресу буде з їх провини 
неможливим (прострочення термінів на заяву претензій до винних у збитках осiб і т.i.), то Страховик у відповідному 

розмірі звільняється від обов'язку виплатити страхове відшкодування, а у випадку виплати, що вже відбулася, 

Страхувальник або Вигодонабувач зобов'язаний повернути Страховикові одержане відшкодування із відсотками із дня 

одержання страхового відшкодування, визначеними діючим Законодавством України вiдносно штрафних санкцій щодо 

прострочених платежiв. 

7.1.8. Страхувальник або Вигодонабувач може заявити Страховику про відмову від своїх прав на застрахований вантаж  

і одержати повну страхову суму в випадках:  викрадення вантажу, викрадення вантажу разом  з перевізним засобом,  

повної конструктивної загибелi вантажу,  економічної недоцільності усунення пошкоджень або доставки застрахованого 

вантажу в місце призначення. 

7.1.9. Заява на відмову від застрахованого вантажу повинна бути зроблена Страховику протягом 6-ти місяцiв з моменту 

настання зазначених обставин і не може бути відкликаною назад. Якщо після одержання страхового відшкодування вантаж 

виявиться незагиблим, Страховик може вимагати, щоб Страхувальник (Вигодонабувач) залишив за собою вантаж, 
повернув страхове відшкодування з вирахуванням відшкодування часткового збитку, якщо такий мав місце. 

 

7.2. Не відшкодовуються збитки, які завдані внаслідок: 

7.2.1. Будь-яких військових дій чи військових заходів та їх наслідків, терористичних актів, ушкодження чи знищення 

мiнами, бомбами та іншими знаряддями війни, а також внаслідок народних заворушень і страйків, заколотів, введення  

надзвичайного чи особливого стану, бунту, державного перевороту,  повстання, конфiскацiй, реквiзицiй, арешту вантажу, а 

також інших подій і обставин, що у судовому порядку будуть визнані обставинами непереборної сили. 

7.2.2. Прямого чи непрямого впливу атомної енергії, радіації чи радіоактивного забруднення. 

7.2.3.Намiру або грубої необережностi Страхувальника або особи, на користь якої укладений договір страхування 

(Вигодонабувача), порушення встановлених правил перевезення, перевантажування і зберiгання вантажів. 

7.2.4.Здiйснення Страхувальником (Вигодонабувачем) умисного злочину, що знаходиться у прямому причинному 

зв'язку зі страховим випадком. 
7.2.5.Повідомлення Страхувальником Страховикові свiдомо невірних відомостей про предмет договору.  

7.2.6.Природною втратою ваги або об’єму, нормального зносу вантажу. 

7.2.7.Загибель, пошкодження або витрати, які спричинені особливими властивостями або природними якостями 

застрахованого вантажу. 

7.2.8.Загибель, пошкодження або витрати, які спричинені неплатоспроможністю або невиконанням фінансових 

зобов’язань власниками, або перевізниками вантажу. 

7.2.9.Відправлення вантажу у пошкодженому стані. 

7.2.10.Невідповідності засобу перевезення застрахованого вантажу технічним умовам експлуатації, що спричинило 

страховий випадок, за умови, що Страхувальнику, або його представникам було відомо про це під час навантаження  

застрахованого вантажу. 

7.2.11. Недостачi вантажу при цiлостi зовнішньої упаковки. 
7.2.12. Аварії через несправнiсть вантажників, складів та інших  споруд Страхувальника, на яких  знаходиться 

застрахований вантаж, готовий до перевезення. 
 

8.   ПОРЯДОК  ЗМIНИ  І   ПРИПИНЕННЯ  ДIЇ  ДОГОВОРУ  СТРАХУВАННЯ  
 

8.1. Цей договiр може бути змiнений  тiльки за письмовою згодою сторiн. Внесення змін в Договір страхування 

оформлюється як Додаткова угода про зміни до чинного Договору страхування. 

8.2. Дія договору страхування припиняється  та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі: закінчення терміну 

дії; виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі  - з  дня списання коштiв з поточного 

рахунку Страховика; несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором терміни; ліквідації 
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Страхувальника або Страховика у порядку встановленому законодавством України; прийняття судового рішення про 

визнання договору страхування недійсним.  

8.3. Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика.  Про 

намiр достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повiдомити іншу не пізніше як за  30 

календарних днів до дати припинення дії договору страхування. 

 При достроковому припиненнi дiї  договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому 

страховi платежi за перiод, що залишився до закiнчення дiї договору, з вирахуванням нормативних  витрат на ведення 

справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових вiдшкодувань, що були здiйсненi за 

цим договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору 

страхування, то останній  повертає  Страхувальнику  сплачені ним  страховi платежi повністю.  
При достроковому припиненнi дiї  договору страхування за вимогою Страховика   Страхувальнику повертаються 

повнiстю сплаченi ним страховi платежi. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов 

договору страхування, 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 та 

фактичних  виплат страхових вiдшкодувань, що були здiйсненi за цим договором.  
                                                

                                                           9. НЕДIЙСНIСТЬ  ДОГОВОРУ  СТРАХУВАННЯ 

9.1. Договiр страхування вважається недiйсним з часу його укладення у випадках, передбачених Цивільним кодексом 

України (1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06). 

9.2. Відповідно до цього Закону договір страхування визнається недійсним і не підлягає виконанню також у разі (ст. 29 

Закону України про страхування) у випадках: 

9.2.1. якщо його укладено після страхового випадку; 
9.2.2. якщо предметом договору  страхування є вантаж, що підлягає конфіскації на підставі судового вироку чи рішення, 

що набуло законної сили. 

 Договір страхування визнається недійсним в судовому порядку. 
 

10. ПОРЯДОК  ВИРIШЕННЯ СПОРIВ 

10.1. Спори, що витiкають з цього договору  страхування, якi заперечуються однiєю із сторiн, розв'язуються шляхом 

переговорiв мiж Страхувальником та Страховиком. 

10.2. Спори мiж Страховиком i Страхувальником з приводу обставин, характеру, розмiру збиткiв i виплат страхового 

вiдшкодування вирiшуються сторонами з притягненням експертiв i оплатою їх послуг стороною, яка запрошує  експерта. 

10.3. При неможливостi урегулювання спiрних питань, справа розглядається у судовому порядку згiдно з дiючим 

законодавством України. 

10.4. Право Страхувальника на висування претензiй Страховику щодо виплат страхового вiдшкодування зберiгається 
протягом термiну, передбаченого законодавством України. 

 

                                                                        11. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

11.1. 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.  

  11.2. Сторони повідомляють про отримання від уповноважених осіб, які підписали цей договір,  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. 

Всі відомості, отримані Страховиком від Страхувальника, які є його персональними даними, Страховик використовує 

виключно з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-V1. 

11.3. Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових 

послуг» до укладення даного Договору Страхувальнику та застрахованим особам надана вся інформація про фінансові 

послуги, які надаються. 

11.4. Страхувальник має статус платника податку на прибуток за ставкою згідно з чинним законодавством України. 

11.5. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається  у  Сторін.   

11.6. Страхувальник з Правилами та  умовами страхування ознайомлений та згодний. 
 

12. АДРЕСИ,  РЕКВIЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРIН 

 

                            СТРАХОВИК 

            ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» 

    04070, м.Київ, вул.Братська,4, к.1 

т. ( 044 ) 425-1063, т./ф. 425-3587 
Код ЄДРПОУ 22910777 

П/р ________________________________________ 

 Свідоцтво про державну реєстрацію А01 № 302053  
від 01.11.1994р. 
 

 Голова правління _____________Бажутіна Т.Г.                   
                            м.п. 

                                 СТРАХУВАЛЬНИК 

_______________________________________________ 

_______________________________________________   

_______________________________________________ 
______________________________________________     

______________________________________________ 

____________________________________________ 
    

_____________________________________________.                           
 

 


