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ДО IIРАВl4Л ДОБРОВIЛЪНОГО СТРАХУВАННЯ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI
ТРЕТIМИ О|СОБАМИ (iНШОl,

ПЕРЕД
НiЖ ПеРеДбачена пунктам}l 12-14
cTaTTi б закону украiни
страхування>,) (нова
<I1po
редакцiя), заре€строванi Нацiональнсlю Комiсiсю,
здiйснюс
ЩО
регулювання,усферiринкiвфiнансовихпослугз1.I0.20lЗр.Nэ
!ержавне

l'

l5lз425,далi-[Iравила.

п' ll'2,1, та п, l1,2,2,Додатку М3 особливi
умови
цивiльноi вiдllовiдальностi власrlикiв
аеропортiв
Викла'эти

добровiльного страхування
(експлуатантiв аеропортiв)
i органiв керування
повiтряним р)/хом (Код
о02/02) зареестрованi Нацiональною
Комiсiсю, що здiйснюс
flержавне
регулюванНя;,,сферi ринкiВ фiнансовиХ послуГ
lз.08.20l0р. М l5l0280 ло Правил
СТРаХування вiдповiдальностi
добровiльного
перед третiми особами (KpiM
цивiльноi' вiдповiдzrльностi в.ltасникiв
наземного трi:lнспорту,

-

власникi

Правил

вiдповiдаlьностi власникiв nou;

в вод Llого транспорту (в ключаюч и в iдпо
- 002) - дмi особливi умови' в наступнiй

в
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Редакцii:

rr#;#Ё:;,. Ёl]: ffi,'

?;;

kl 1,2,1 , У разi дострокового припинення
дii'договору страхування за вимогокl
Страхувальника.
СтраховиК повертаС йому cTpaXoBi
платеЖi за перiод' що залишИвся
закiнченнЯ
дО
страхування, з вiдрахуванням
Дii.л9.оrоо,
нор,\,{ативних витрат на ведення
справи,
визначених
при
страховогО тарифу,
розрахунку
фактичrlиХ виI]JIаТ страховогО вiдшкодування,
щО були здiйсненi за договором
страхуванНя, ЯкщО вимога Страхl,валЬника
обумОвлена nopyr"n""M СтраховИк()м
страхування, тс) останнiй повертае
умов договорч
Страхувальнику сплаченi trим cTpaxoBi
платежi повнiстю. >
<<l1,2,2,

У

Разi дострокового припинення договору страхування
за вимсlгою Страховика
платежi.
йu*оlзi
Якщо вимога Страховика
умов договору страхування, то С.гtrlаховик поверта€
йому cTpaxoBi платежi за перiод,
що зчшишився до закiнчення дii договору,
з вирахуванням
нормативних витраТ
СтрахувальникJ/ повертаються повнiстю
сплаченi n"]\,,
обумовлена неЕlиконанням Страхувiulьником

на ведення справи, визначених при
розрахунку страхового r-арифу. фактичних
виплат страховс|го вiдшкодування,
що були здiйсненi за договором страхування.
))
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Викластl,t в ,ЩодаткУ 1 Базовi cTpaxoBi
тарифи до !одатку Ns3 особливi
умови, далi
додаток l Базовi cTpaxoBi тарифи норматив витрат
на ведення справи в наступнiй
Редакцii:
кНорматив BplTpaT на
ення справи складас до 75Yо вiд страхового
тарифу.>
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Актуарiй

гцzнцац Додат*t

зарифи до особливих умов з€lлишаються
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