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ПУБПIЧНА ОФЕРТА
щодо ушIаденпя еJIекц)онного Договору добровiльного страхування наземного транспорту

за програмою <(кACKO_USЛ>

оФЕртл .]\l!00б-037/оп
Версiя 1 Bid<l5> вересня 202I р.

умови пуБлI[Iноi оошрти
Al. Ця Публiчна офортас офiцiйною пропозицiею Страховика невизначеному колу юридичних та дiездатних фiзичних осiб укласти з

Страховиком елекгронний .Щоговiр лобровiльного стр.rхування наземного транспорту (далi по тексту -.Щоговiр).
А2. Ця Публiчна оферта е сташIартною формою в розрлiннi статгi бЗ4 I_|ивiльного кодексу УкраiЪи, яку може tжцеmУвати iнша особа
шJlяхом приеднання до Hei.
Бl. Страхувальником за ,Щоговором е юридична або дiездатна фiзична особ4 яка приеднаJIася до цiеi Публiчноi оферти вйповiдно до
положёнь статей 634, 642 I_{ивiльного кодексу Украiни, та укладае з Страховиком ,Щоговiр шлJIхом tжцептування цiсi Публiчноi офертита
Iндивiдуаrrьноi частини оферти (разом нада.пi - Оферта).
Б2. Пiдписшrrrя Страхувальником Irrливiлуальноi чаgгини оферти та сплата страхового платежу ввФкаеться без}мовним приЙняттям
(акчеmом) умов Оферти.
Б3. У разi акчеmу Страхувальником умов Оферти, чя Публiчна оферта набувас статусу публiчноi частини .Щоговору, а IнДивiДУальна
частинаОферти набувае статусу Iндивiдуальноi частини .Щоговору.
В. .Щана версiя Оферти введена в дiю l5.09.2021 року та дiе до ii скасування або введення в дiю новоiЪерсii Оферти.
Г. На вимогу однiсf iз сторiн.Щоговору (СтрахувЫьника або Страховика" разом нада.лi - Сторони) Сторони зобов'язанi вiдтворити .Щоговiр
на п{шеровому Hocii протягом п'яти робочих днiв з дня пред'явлення TaKoi письмовоi вимоги iншiй cTopoHi .Щоговору.

9. ПЕРЕJIIК СТРЛХОВИХ РИЗИКIВ ТЛ СТРЛХОВИХ ВИПАДКIВ
9,1. Спраховuй .рuзuк - певна подiя, на випадок якоi проводиться страхування i яка мае ознЕки ймовiрностi та випадковостi настання. .Що
стрiлхових ризикlв вцносяться:
9.I.1 . [ороkньо-транспоргна пригOда (1цини буль-яrсою rIасника) (надшri по тексту ДТП). Дорожньо-трчlнсп9этною приюдою е подiя. що
сталася пц 1ас руху Застрахованою l3 або iншого.уrасникадорожньою руху, внаслцок якоl зuгинули аОо пораненl люди чи завдzlнl
мzпеDlzшьнl зоитки: подlя мае чlтко визначенl час та мtсце настанЕя.

ft}{ьЧ.о*"*авнi'дii 
трсгiх осiб (хулiгшrсгво, крадiжка грабiх, розбiй, пiдпал, iнше завданнJI шкоди трсгiми особаI\4и) (надалi по тексту

9.i.3. Дезаlсонне заволодiнrrя в буль-який час доби i в буаь-якому Micui знаходжен}я застрахованою ТЗ (на,палi по тексту Незаконне
завоподiння).
9.1.4. Стю<iйне лlл(о (землсгруq, зср. обвал. осип, осiдання земноi поверхнi..каме_непад, зливи, град.сильний снiюпад. буря. шквм. смерч,
повiнь, паводок. пiлгоплення(пiдвйщенrrя рiвня Фуктовю( вод), сходженнJl снiювоi лzвини. сель. удар блискавки, (надалl по тексту Стихiйнl
лиха).
9.1.5- Пожежа (вк.гпочаючи самозайманrrя), вибуц пошкодження лшrом (надблi по тексгу Пожежа).
9.1.б. Напад тварин.
9.1.7. Падiнrrя деЬев, предмсгiв або ix частин, викцд камiнrrя з-пiл rсолiс тршrспоргнID(эасобiв (на,далi по тексту Падiння прелметiв/леРев).
9.2. За цим ДогоЬороЙ застраховzшими с ризики. що визначенi тitкими в гryнкгi 5.2. Доювору.
9.3. Сttлрахоьuй Ьuпаdок'- полiя, церёлбачеriа .щоговором, яка вйбулirся i з настанняй якоi виникас обов'язок Страховика здiйснити
виплtrry страхового вlддцкодування'Стfrахувальнику 1Вигодонабувачу). Страховими випадкаNIи € пошкодження, знищення..(загибель) або
rграга Застрахованоrо ТЗ в цiлому,.або окремих йою дgгалеЙ та частин, внаслИод настанЕя застрахованих ризикlв пц час дll ЛоГоворУ, l За

умови, що цi подii не пiдпадаоть пiд виключення або обмеження страхувalння за,Щоювором.

10. строк тл тЕриторlя дi договору стрлхувлння
l0.1. Цей .Щоговiр набуъас чшrносгi з 00:00 mдин даги, що йде за даi<iю н'адiодженrrя сграховоi пр9мii (або першоi чqqгинч сграховоi премii) в
повному обсязi нЬ псrючнId; рахунок Страховика (або.йою уповноmженого предстtlвника), але не раlriше лаги, зазначеноi в п. 6.1. .Щоювору як Дага
почагку дii Доювору, та не ранiше момеrrry огляду i фспюгрфувашя ТЗ уповноваженим предстzвниюм Страховика- що пiлтверлжусгься Йою
пiдгплЙм Дкгу (ПрiЙоrолу) огляry ТЗ. який е невiд'смнЪю чЬЙною [оюЙру. Огляд ТЗ не ё обов'язlовlш дЙ нових (що не були в експ.гrуатшrii)

l8:fЪýffiiiЁ ]Рý3'ffi.iНiЖкшими ризик.til4и (згiдно з п. 5.2..Щоговору) за уý{ови к9рувq$ня ТЗ водiями, якi ча законних пiдставах
допущснl до ксрування застра}ованим ТЗ у встановленому законодавством порядку, та вiдповiдшmь вимогtlп4 п. 4.16. !оювору. l0.3. За
рдзЙкqца НезакriЙне заволодiння чей flоmЬiр лiе за;rмовrнаявностi на ТЗ стацiонiрною (н.ез'смною) пристрою прmи Угону/викрадення
(iммобiлайзера qбо. механrчн_ою пристрою на короб'Iry передач. або елекгронноi сиiналiзацii. або супутйиковоi.системи. або маркУвання
скпа та вiкой. або iншого). Страхувальник зобов'язЕlний локумента,rьно довести HMBHicTb стацlонар_ною (нез'ем_ною) пристрою проти
угону/викралення та iншлпt, доiаткових засобiв проти уюну/ЁикраденнJl. а для суп}тниковоi або GSM системи - ii акгивацiю на момент
ьикоьленй. Умови пчнкгч i0.3. Договопч дircrгь тlльки стосовно легкових Тз та мотr5технiки.
l0.4. Договiр лiс на тёритбрii Укfldiни. крЬiЪ Свропи. СН!. ре9дrуРдiки Грузiя, за викJlюченням тимчасово окупованих територiй Украiни.
тепигопlй пповелення антитепопистичних опепаulи та оперtщlи uo €дн.аних сил.
to'.s. tlо риъику Незаконне Ъаьолодiння цей Договiр дiё на територii. визначенiй в п. l0.4. .Цоювору. без обмежень щодо мiсця та часу
зберiганй/сmiнки ТЗ, з врах}ъzшням рrов гryнкry l2.З.l l. Доювору.

ll.l.ДoстpaxoBиx"nn*l'';"'Жffiйo"#*:Н#9".ff"xffi."#"ж}xffi"шкoДженнi'знищeнн1-aбo
rдрагi ТЗ та додагковою обладнанЙ (разом налалi - ТЗ). шо безпосередньо або побiчно виникли. спричинеЪi або збiльш}rоться внасЛiдок
аоо пц час:
l1.1.1. Навмиснлж дiй (безлiяльносгi) з боку Страryвальнlжа..члена йоiо ролlл.пл. ловiренюi осiб таlабо предсгав}мкiцjlо приз!чl_д9 Т_aд9ry_Ц
виIIЕщку. Jазначена норма.не по|пчрIо€ться на дlL пов'язанl з виконанням ними громадянсьtФю чи слркоовою ооов'язку, в cтulнl неоохцноl
оооtюни (оез пеDевшцення ll межl аоо захистч ммна.
l 1. f.2. Самоrvбства Стоахчвальilика або доъiоеноi особи. поедставника Страхчвальника з використаншlм застрчlхованою Тз.
l l . l .3. Пожеэii або вибуrry"при зберiганнi, наliантаженнi. ро'звантаженнi або тfанспорryваннi босприпасiв. палЙвних або вибухонебезпечних
Dечовин з поDчшеннJlм поавйл пожежноi або iншоi безпеки.
1 l .l .+. Викоf Йстання зас'трахованого ТЗ. технiчний cтzlн якою не вiлповiлас вимогаN.r Розлi,гrу 3l Правил дорожньою руry Украiни (налалi
по тексту ПД) таlабо встzlновленим заводом-виробником застрaIхованою ТЗ.
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l1.1.5. УПРаВЛiння (керування) застрахованим транспортним засобом особою, яка не мала законних пiдстав керувати застраховаtlим ТЗ
1ЧР'|Y '1,1lgll |:uy"9|11n' водiсм ТЗ пунlсгу 2. l. ПДР з-а умови пред'явлення Страховику вiлсутнiх на момент !,ТГГлокументiв).
l l . l .о. управл|ння Jкерування ) 

:1_1 
осо9ою. яка переOувала пtд дlсю ЕLлкоюJIю. знаходилась пИ впливом наркOтичних. психогропних чи токсичних

РеЧОВИН. аOО ПеРебуВала.l'з ёisю _y:ди1"11 преларатiв. протипок.ваних при KepyBaHHi ТЗ. а також у разi вiлмови вiл прЬхолження тесту або
l',.Л!:|О_' 91СlеРТИЗи 

(ОГЛялу) з мегою виявлення ознак стану аJlкоюльною, наркотичною чи iншою'сп'янiння або перёбування пiд впливом
.llкарських препарагlв. шо ]нижуlоtь увагу та швидкlсть реакцli.
l l l .7. Гниlтя. iорозiТ та iнших rlрирсiлних прочесiri i властивостей магерiалiв, що використовуються в ТЗ. внаслiдок експлуатаuiТ чи
зоерlгання. Фlзичного зносу, заводського Ораку тощо.
l l .l .8. БУКСЙРування ч:трахованою ТЗ з riорушенням вимог П!Р або iнструкuii з експлуатацiТ (обслуговування) ТЗ.
I l.1.9. Використання ТЗ iля навчальноi iЪдц, лля тренувань, в аrго-шоу або спортивних змаганнях, у якостl Taкcl, маршругного TaKci, або за
IgлР.I.Ол:lл.б.Уar,1I!Х 99laк Вхкористан,нJl ТЗ у яко-стi таксi_(включаюiи, але. не- обмежуючись. нафпними: свi;iченЬ'осiб, пИтвердження
документами. аудiо-. вйео-, фmомrгерiалами, спеuифiчне обладнанrrя,.вiдповiднi свiтловi прилади, гр?фiчне маркування, прилали.зв'irзку, або
tIЧ9,В:Л1]1!а.СеРеДНЬОмiСячною пробiry розрахованою на пропорчiйнiй ocHoBi для перiолу 3Однrв, перевищус чотири тисячi кiломчгрiв.
]9Ч%,.У_ lI9Tl _КаРеГИ ШВИДкО[ допоМоги,. на умовах прокату (або за наявностi буль-яких ознак використаннi ТЗ на уvовах прокаry. що
анмогtчнt ознакам застосування ТЗ у якосгi TaKbi). лiзинЁу, теiт-дрйву, або на iнших спецiмьнло< proBa,{, якщо TaKi утvtовй експлуdтацii ТЗ не
Qул.и лряуо зазнценi в !оюворi,
l1.I.10. Втраги ТЗ внаслiдок незаконною заволодiння (набуггя.прiIва на майно) Ilцлхом обману або зловживання ловiрою (шахрайство).
шftяхоМ вимаганнЯ (злирничтва), внаслИок незаконного заволодiнiя застрахованйм ТЗ разом з ключами, або рессграцiйtiими дtlкументами,аоо ключамИ чи пультамИ вlд засоOlв. проти уюну/Викрадення, що булИ залишенi у цьому ТЗ, або якщо цi лii булй cKocHi особокi. яка була
{,0пуш!|t|,tтрахувальником (його ловiреною особою) до керуван.нJI ТЗ в лобровiльЙому псiрялку, а також внаслiд'ок ыграги ключiв вiд ТЗ або
:'*"У_е}З]]'.r+g.9 lP!9]PoP Р_ry. {Тl_У. .sгРати_брелкiв (пультiв) дистанцiЙного кqрування засобами лроти угонN rграти свiлоuтва про
ресстрацIю l J з моментуlх.втраги до моменту надання Страхувальником докшiв замiни кграчених ключiв7пультiв/лбкумёнтiв. kpiM випадкiв
нез.аконною заволодiння ТЗ iз застосуванням Сили, зброi. роЪбою, що були пiлтверлженi документально.
l1.1.1l. АРешry чи конфiскаuiiТЗ праЪоохоронними, мitтнлiми абоЪодагftовими оDгана]\4и.
l l. l. I 2. Незаконного въезення Тз ila териiорiю Украiни та,/або не_законного пеirебування Тз на територii Украiни,
l ] .l ] ] Дррудення встановлених закойодаЁчо або заводом-виробником норм перевезе"ня пасажирiв iаlабd вiнiажiв.
!l l l1 О]5РОбкиТеПлоЦ.вогнемабоiншимтермiчнимвпливомнатранспоргнiлИзаiiO(сушка.зварювЙня.гарячаобробкатощо).
l I.1.15. ПеревезеннЯ ТЗ BciMa видамИ транспорту. розвантФкенНя/завантЬженНя з/на iЬший трiнспортни.й'засiб (i,ому чиёлi державними чи
к9yJнч:iниyи 9лужбами за неправильйе паркугiання). kpiM вип9дкiв вимушеною перевезеtiня/еваiуачrr спе_цlально призначеним для цього
авtо\|ооIлеМ(евак)агором).якшо lJвтративздатl{lстьдосамостlйногопересуваннявнаслiдокпошкодженняаботехнiчноiнесправностi.
]lllб Використанttя_lЗнезапризнdченням.н.i,lанняТЗмедичнимпрЬurвникам.лрацIвника.мполiцiТ.МВС.!ержавноТслужбиУкраТниз
надзвичайних си,гlаuiй. iнших лержавних служб для виконання невiдкладних службсiвих обов'язкiв.
ll.|,|7. ПошкО:lженнЯ cмotty та iнших частйН ТЗ йоЮ пасажирами чи вантакем, в тому числl через недбале використання вогню, курiнrrя,
19реqеlеlня/знаходження твфин в салонi.ТЗ.
l l. l . l 8. ВОСНних дiй, вiйськових захо.дiв, громадя.нськоi вiйни, громадських заворушень, конфiскачii, арешту, знищення чи пошкодження за
вимогою/розпорядженням вiйськовоi чи цйвiльноr влади.
l l . l . l 9. Революцi'ц заолоry, повстtlння, сграfuty, пугчу, масових заворушень, терорисгичною акту.
l l.1.20. Ялерною iнuиленту, впливу iонiiуючоiо випромlнювання, радlоакгивного абб хiмiчного забруднсння, внаслiдок чою неможлива
експлуатацiя ТЗ.
ll.t.2l. Подiй, цо сталися на тимчасово окупованих територiях Украiни, територiях проведення а}пиТсрориgгичних операчiй та операчiй
об'еднаних сил.
| 1.2. Вiдшкодуванню не пiдлягають:
l1.2..l . ЗбИТки'У разi пошколження або зниIIlення lllин, ковпакiв та дискiв за вiдсlтносгi iнших пошкоджень ТЗ, а також збитки внаслiдок
ýвадlжки колiс, включаючи запаснi, та ковпакiв, чохлiв, tюжукiв до.них, TeHTiB. склоЬчисникiв (двiрникiв), антен, еЙблем, ресстраuiйншх знакiв
] J.лОУдЬ:tкого майна (крiм.застрахованого додагковою обладнання) в салонi або в кузовi ТЗ.
I1.2.2. Збитки. викликанi вйкрgленням..ушкодженням, знишенням комплекtу iHcTpyMeHTiB, аптечки, вогнегасника, знаку аварiйноТ
зупинки. ключiв. брелкiв. _пульiiв. засобiЁ проти викрадення. якщо ocTaHHi Ъе буiЙ 

"сrанЬвлёнl 
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застрахован| я к додаткове ооладнання.
I1.2.З..Збитки, викликанi поломкою, вiдмовою, виходом iз ладудеталей. вузлiв i агрегатiв ТЗ внаслiдок його експлуатачii, зносу, браку,
НеКВалiфiкованого. проведення ремонтних робiт, у тому числi (але не виключно,1:_збитки внаслiдок попадання у вйлрiшнl порожнини
iР:IЗ]ll 9IОР91III_предует]р 1LeJoBlH (г|дроудар тошо): пошкодження елеlсгрообладнання_'|З через коротке замикання. якшо воно не
спричинило lншl пошкодження l J;. зЬитки внаслlдок спрацювання подушок безпеки. яке бчло викликано несправнiстю електронного
обладнання; збитки._ що викликанi пошкодженнями та поломками Тз. усунення яких ть iх наслiдкiв перёдбачено гарантlиними
зобов'язаннями виDобника.
ll?.4. Збитки. шо виникли.внаслiдок або прямо чи опосередковано пов'язанi зi впливом ttомп'lогерною Bipycy. шкiлливоi програми чи колу.
небажаttих слекIроllIlи,\ повiломлень (спам). iчеправомiрним втручанням до tсомп'lотерноi або елекгронноl мережl. несанкцlонованим доступом в
Сljш.\:{l)акги'lIl0к)_а(rо lIрогнозованою вlдмовою, збосм чи несправнiсгю будь-якоюкомп'rогер4 елекгронного приладу, системи, програмного
lu()еtпечення аOо в()\лова|lоТ програми. компонента. помилкою мережi: а ,lакож збитки, шо виникли через: rграту, витiк, пошtсодження.
СПоТВореIl}lя. несанкцiоноване використання, зменшення або змiЙу функчiональностi чи прачезлагностi rомп'ютtiрноi системи.. технiки.
IРОГРаМНОЮ ЗабеЗпечення. ланих. iнtР<iрмацiйних баз. HociTB iнформаui[ мirtрочrпlв. lrffегрованих мереж або подiбних приЬроiв в комп'югерному
l некомп ютерllому чстагкуваннl.
I L2.5. Збиткй внаъ;iiдок нёttовернення зitстрахованою Тз Сmахувальнику пDи добDовiльнiй йою передачi в тимчасове коDистування iншiй особi в
бУль-який спосiб, а також збrтkи у раз!лсiшr<олження ТЗ вilаслiдок його гiерела.ii трсгiм особам jля виконання ремоffiirих ilобiт або технiчного
ОбслУювування. oKpiM випалкiв, riоLiи ТЗ переданi на СТО за актом прийоЙу-перелЪчi, оформленим наJIежним чином та наданим Страховику в
п lдтвер цження насганшl страхового ви падку.
I 1.2.6. Збитки внаслiдок йDати ToBapHoi bapTocTi тпанспоmною засобv.
|1.2.7. Витрати на вiдновлёння клю.iiв, бреЪкiв, пуirьтiв вiд ТЗ або до.Йаткового обладнання, ресстрацiйних документiв на ТЗ або додаткове
ооладнання внаслlдок lx втрати аоо викрадення.
l1,2.8. Збитки, викликанi: пошкодженйям.скляних або пластикових поверхон.ь ТЗ (сколи без утворення трiщин або зтрirlt

т? lолвwJню ЛФП паливно-мастильйих матерiiлiв,.складових дорожньоIо покритгя,-смол, iнших подiбних матерiалiв

l1,2.8. Збитки, викликанi: пошкодженням скляних або пластикових поверхонь ТЗ (сколи без утворення трiщин або з трiщинами до 5
мiлiметрiв.включно), пошкодженням лакофарбового.покриття (ЛФЦ ТЗ внаслiдок йёго_з_вичайЙi еriсплуата'чii (сколи ЛФfi лiаметроЙ лоviлiметрiв.включно), пошкодженням лакофарбового покриття (ЛФП) ТЗ вiаслiдок його ?вичайноi еiсплуатаluii (сколи ЛФfi дiаметром до
l0 (десliти) мiлiметрiв включно, полряпинЙ. ФRцманi пiд час миття ТЗ, змiна кольору ЛФП. внаслiдок дii сонячного промiння. потраплянtlя
т? !олвеf](ню ЛФП паливно-мастильйих матерiiлiв,.складових дорожньоIо покритгя,-смол, iнших подiбних матерiалiв). _лна поверхню JlФl l паливно-мастильних матерiалiв. складових дорожнього покрит.гя. смол. iнших подiбних матерiалiв).
l 1.2.9. Збитки. що виникли внаслiдок невжиття водiем застраховdного ТЗ заходiв щодо.попередження самовiльнЬто р}ху ТЗ.
l l .2. l 0. Збитки, спричиненi нестандартним (нештатним) дбдатковим обладнан'ням, ia Иому'саЙому, якщо таке облdд'нdння не застраховане
окремо як додаткове.
l l,2. l l. Витрати на замiну витратних та заправних матерiалiв, рiдин, газiв, гальмiвних колодок.
l|.2.12. Збитки, викликайi виriраденням абб пошкоджейням дёталей таlабо художнього оформлення зовнiшнього тюнiнry ТЗ. якшо такий
тюнiнг не застрахований як додаткове обладнання.
l1.2.13. Збитки, викликанi пошкодженням, знищенням, або викраденням буль-якоi захисноi плiвки на ТЗ або на його окремих
конструкгивних елементах.
l|.2.14. Вrграти на проведення оцiнки та./або експерти.зи з iнiцiативи Страхувальника, якщо ошiнку таlабо експертизу було замовлено
Страховиком. оплату не погоджених у письмовiй форйi зi Страховиком акгiв-огляду. калькуляцiй. iнших послуг.
l1,2.15. Непрямi збi.rтки Bcix вилiв (штрафи, втрАчёна виго:iа. простiй. банкiвськё'обслуiовування! моральна шкода. витрати наекспрсс-
-1осгавк) ле,галей. витраl,и на ресстрачiю або знят-гя ТЗ з облiку тощо).

l2.1. Страховик зобов'язаний: 12, прАвА тА оБов,яЗки cToPIH
l 2. l. l. ознайомити СтоахчвzLльника з чмовами та Ппавилами стDахчвання.
l 2.1.2. В_проловж 2 (дiохI робочих дriiв, як тiльки 'йому стане ЪiдЬмо про настання страхового випадку, вжити заходiв щодо оформлення
Bclx неоохlдних документlв для своечасноl виплати стDаховою вlдшкодYвання,
12. 1.3. У разi насганЪя сграховоryвипа,дку, пiсля подаЁня Сграхувальником Bcix належним чином оформленихдок}меtпiв, цiйснmи виплаry
стDаховою вlлшколчвilннJI ч пеDелоачений лоювопом строк.
l 2. l .4. В межах пеЁедбачtiниi [оювором'лiмiтiв' вiдшiодувати додатковi витрати, що були понесенi Страхувальником у 3в'язку з настанням
страхового випадку.
12.1.5. Тримаги в тасмницi вiдомостi про Страхувальника та йоrc майновий стан за винятком випадкiв, передбачених чинним
законодавством Украiни.



|2,1,6, Внесtи змiни ло.Доm:99LIлý:llц91I11 
.тр9|! з 4"я отриман}ш вiд Страхувальника повiдомлен}ul про внесення змiн до умов

flРýВЗ,""1: у разi зmли СтраховиkЬ iз залропо.нованими змiнами.
lz,l,/, У Dл}| вlдмовИ v виплатl страховогО вiдшкодуванНя повiдомитИ Страхувальниката/абоРиголонабувачапро прийняте Страховиком
P|_':II] У ПИСЬМОВiй фОРМi З МОiИвованим оОrрfrтуБiннiЙ-,frЙ"Йri'Й"оu" впродовж 5 (п,яти,1 рооочих днlв пlсля прийняття такого
рlшення.
I2.2, Страховик мас пDаво:
l2,2_L Леревiряти iнформацiю, повiдомлену Страхувальником, а також виконання Страхувальником cBoix обов'язкiв та iнших умовлоговопч.

L1?;2;"ЗлЧЧ:ТL Y9:l' СТРаХУВаННЯ 3а ЗЮДОю Страхувальника; вимагати вiл Страхувальника сплаги додагкового плmежу при збiльшеннi
flр!хрв9ю ризику у разi внесення змiн у лiючий ДоговiЬ.lZ,Z,J, Lамостlино з ясовувати причини та обста_вини 9JР9хового в.ипадку. замовляти проведення оцiнки, експертиз та дослiджень з метою
?(1нgчяцня причин, обставин таlабо наслiдкiв подii i розйiру збиткiв.
l2.2.5. tsшмовИти v виплагi стр&ховоЮ вiдшкодчваннЯ у.випадкЫ, пе!едбачениХ чим {оювороМ та чинним законодавством Украihи,
l ] 3 9 Д:::,q:Iолfo ..,.1р _цl" 1r 

йти дi ю доiо во[!, Ъiлп о'в iл"оlil :'i 1' Л;;;ру.
ii. Й T,X'iiiijHЫlW3.3i'ffiJ;;KY 

СТРаХОВОГО ВiДШКОДУВання та визначити мiсце проведення вiдновлювального ремонту застрахованого
l2,2,8, Страховиц у разi осооi"йii'ладних обстави|_9-гр_аaового випадку, може вiцстрочити_прийняття рiшення щодо виплати страховогоВlДШКОДУВаННЯ абО ВiДМ.ОВт,,,{, 

11l.{ртi.gраlо.в,9го вiдшкодування на cTi]oK до Ь GJЙЙj'i"iБi'цiu , д#" подання'Страхувальником BcixнаЛежниМ чином оdlопvЛених документiЬ, передбаченох 1iойiло* i+ Доiой-ру. Еr;';Ii";;;;;йБЁ iffifi; ё.frfrьu"* повiдомлясСтрахvвальнИка/ВигЬлЪнафui"а .пijодБi*'l'd-aliес;i") рсiОБr,fr'д"riiЪ ,'дir" подu""я (-трахувалЬником останнього документу, в письмовiй
tj1_oi2M i'з обгрунтуванням причин.
I2,2,9, ПредётаЁляти iнтеfеси 9дтrуlУУlЗ (власника ТЗ) на аукчiон.ж з продажу автомобiлiв, в тому числi з метою визначення BapTocTi
?1пIтдi?JЗ (ринковоi BapTocTi ТЗ пiсля настанЙя страхового випЬдку).ll.z.lU, паДСИлати ruп"тl*ч 19.I{?д]в__охчрони.*:р9r;1Iз..iт.rI} 1Ц!рIс"9т9:fчтанов, органiзацiй, юридичних та фiзичних осiб з метою
9]Р,Р,lL[1 iI.Ф_ОРIЗ.ui'-._Iл..Оý{IОi,{a' З'ilСОВуванirя причин, обставЙн.. наслlдкlв випадку, який може оуги визнано стрмовим, та./абоздlиснення виплати 

"р_11919.|9л ?Ja-ч*gдr!тIя. Отрймувати вiдповйi _т1 49$ум!нти ia такими запитами, ,*лючао'.,i 1пф;р;ыiй
99Д)У:I.Пл[Ц9.!ТРа4Увальника, його прЬдставникiв'та ловiренЙх оЪiе або волiя застрахо"uпоЙ'Тi,;;';'Ё;rr".Ъ;#;;льнl данl такихoclo аОО СТаНОВИТЬ 

"i-ЗР.лiýI.,]:,ЧYIlЧ.Р:.9:Рgк прийняття'Diшення щодо виплати чи вiдмови у випалтi страхсiвого"'Й;iЙдi;;;;;процовжуються на перiол очiкування вказаноi'iнфоtriмачiТ. На Ъимогу Сфахувiliiiiйка/В;Йбн;фЬul"u ёiрuriов;;i;;;;;;"ruву вlдповlдьпDо пDичини пDодовження строку.

iл2;l]],,lВll:.::l_glЧ:,"Дl ПРО ПеРеХiЛ ПРаВа власн.ос:1у"эТlло Страховика.або його уповноваженого представника v разi знишення абоконстDvкгивноlзагиоел| lJзаумовивизначеннясумизбиткубеззмейшенняiтнарозмiрвартостi залишкirif3пiслясiр'ахIоъоговипадку.l2.3. Страхувальник зобовiяiанийi - -' -,-",,
l?-з ],.,ПР| уlл?даннi !оговору письмово нацати Страховику всю iнформачiю про Bci вiдомi йому обставини, що мають icToTHe значеннядля оцlнки страхового ри3ику (в тому числi про уйови екЬплуmацii ia зберiгiння ТЗ;, i на,даJii iнqорф"d.тг;;Б-;ЫбБ:r;iйi;iстрахового Dизикч.
l2.3 2. Пiслh пройедення оглялу ТЗ пiдписати на мiсцi Акг оглялу ТЗ.
lZ,J,J, бпродОвж l (двох_) 

Р_!QОlих днlв письмово повiдомити Страховика про cyTTeBi змiни. цо сталися з ТЗ, якi можуть вплинути на
:II:l,Т'л_ТР?^,О_В_ОР_Р.l?ИII_(:УllалР_..ССlР_uui.ЙНОго но.мера. ресстрачЙних локум9.нтiв ТЗ. кольору. номера кузова/шасi, коЙiпе*гностl. умов
i\.l''|)9ТlЧ|.': l}-lPaTa СВIДОЦТВа ПРО р_еССтрацiкl. клtочiв. пультiв вiл ТЗ. перелаЙа ТЗ у володiння iiшiи осЬбi iошrо).
l{j_i !,'11i1*:I.qЧlЧ|.tРеМltСtабОtТчерl'овучастину(черговийплатiiк;устрокЙ.перецбаченi !оговором.
l( i i УлРаЗl HacTaHlll ПОДll. шо мас ознаки страхового випадку, дiяти вiдповiдно ло yMciB Розлiлу l3 !оговору..,
,|1:,1_9л.Y"{?РgСДrli?]l' ТРаНСПОРТНИЙ ЗаСiб ВiДПОВiДнО До Його цiльового призначення та вймог технiчноi експлуатацit, встановленихrо]дlлом Jl llлr та./аоо встановлених заводом_виробником.,.Естрахованого Т3. Завчасно вживати заходiв безпекй.lвклЬчаючи зайiну
::]:НУ") У ВiЛПОВiДНОСТi ДО Змiн зовнiшнiх умов еriсплуатацii ТЗ. hрЙ зiлЙЙеirнi Тr;;Йi;Й'rЪ, лu.р, та задlяти Bcl H.ulBHl протиугоннl
засоои.

]];1:]_YлlЭ'лIi9,lУl""rIРrД.ННЯ ТЗ, а ТаКОж якщо пiсля знищ_ення або конструктивноi ззгибелi ТЗ Страховик прийняв рiшення про перехiл
ПРаВа ВЛаСНОСТlЦа ТЗ ДО_9IР.u*Я9IIЗ,lЛiйСццlи передачу (забезпечити переliiчу, якщо СтрахувальниЁнё Jвла;;;iЫ fЗЙав власностl на
:1:ч*л":u:l1JЗ,лluл.Т9Рl:+ь Страховика згiдно_чинного законодавства-за вLiаснии рах}н<iк,-йляхом укладення договору пр0 переда_чу
,ТРлТ:л.аl:УлЧl .(аOаНДОН). ,а ТаКОЖ ПеРедати Страховику свiдочтво про рессц)ацiю ТЗ, 'повний 

комплекг оригiналiних ключlв вlд
застрлахованоГо lJ та пультlв/ключtв засобiв охорони/сигналiзацii', або ловiлку'МВС про iх вЙлучення.
l2,J.E. lliслЯ отDиманнЯ страховоЮ вiдшкодуванiя та проведеНня вiдновлювальною ремоНту надатИ представникУ Страховика ТЗ для огlrялу
тa фотоmаrьчваiня
l 2.З.9 ГlИСЬllОво повiдомити Страховика про iншi,лiючi логовори страхування стосовно застрахованого ТЗ.l2,3,10. ОЗНайОМити осiб. лопфен11 49 i<ерування засiраховhнй'ТЗ1 lrй_Ьйй;ПЬБ;ЬЬ"у, iйе"а з тими, що впливають на рiшення
ffЧ.i?rr,-1лч,Оg_о_:I:I9jп' полii страховим вйЪадком та подальшоi виплаr"'iЪо БЙ;а; i;Йfr;;i ёrрчховоiо 

-вiлйколуii"ня.
ll.J.,l l. У разlfJ-грати ключlв. пультiв,. або свiдолтва лролресстрачiю ТЗ. негайно пiсля виявлення повiдомити про факiвтрати iнформацiйну
cePBlcHY СЛУЖОУ LТРаХОлВИКа За ТеЛефОном 0-800-500-1 2З. а у разi викрадення ключiв вiд ТЗ або свlдоцтва про ресстрацlю ТЗ j додатковб
Х9"л'a9lУ.l" 9Р.?.11лМ9L_ ВЖИТИ Bclx н.еобх|дних заходiв для запобiгання викрадення. застрахованою ТЗ.
!ДЗ}9|1_I _"9 |9Се бIДl-л15gi .*Цl9эiозgrностi (не мас зобов'язання по виплатi страхового вiдшкодуванн1) за ризиком Незаконне
Хл",Т9А'.Т.Т: lО_Y.9I.лЦУj9"]нJ4 втраченого, включаючи перепрограмування/замiну пультiв. отримання новЬго свiдоцтва про ресстрачiю тз.
улац_з_ам_lни втраченого LтрzIхувальник зоOов'язаний пiдтвердити документально.
|_z.з.1,2. У разi. якщо викралений ТЗ знайдено, Страхувалiник зобов'язаний в строк не пiзнiше 48 годин письмово повiдомити про це(iрахови]<з та надати ТЗ лля оглялу.

1?:j,1,|_ .Цql_!ОАlП!! ЗаЯВИ На ВиплагУ страховог0 вiдшкодування за ризиком Незаконне заволодiння оформити на Страховикадовiренiсгь щоло
ПРL'.ДСlаВНИЦТва (Тра\увальника у взасмоВiдносинах iз правоохоронними органаI4и. органами митною контролю, прикордоннимй сrryжбами з
приltо_]) l{орисгvваннЯ та розпо!ядЖення викрадеНцy ТЗ З наданняМ насгупниХ повновilжень: отримати зhсграхоЁаниЙ ТЗ v органЪх МВС'.
llереl,иI|аги митний корлон Укратни. транспортуваги Тз з-за корлоцу. експлуаryваги (транспоtrгуваги) Тз як на терйторii Украiни. iak r на територll
IlчI:- j9РI1?l lРоАЩ.llтl_т-Y]]Iр9,L":,Т,9дРаг" вiд iMeHi L'трахувальника зФlви, втому. числi щодо зняття РРешry з ТЗ, олержуЁmи та
I9з?рт.1-:ч_У:,,1ч]рgI-uлч|III1д9lцI" ],1lлчl{9Il"ещи. необхiднi для виlФнання такоiдовiреносгi, у томУ числi йrгнiдеклаDацtI, проходити
технlчний огляд в компетен-гних..9рчIч. !цч9рл99.аги свiдоцтво про реесграчiю ТЗ у разi йоЬ rгрmЙ, пiлilисувmи вiд iMeHi СтфахУ'вальника
49IlY!"l1: ПОВ'ЯЗаНi iЗ викОнанняЙ такоТ лqвiреносгi, mримувати лЫуменгЙ, розписуватись у Iх сrгриманнl, сплачуваги мrгнt пла,ежi та iншi
99олв I?колвl плагежl. шо належаIь до сплtrги !]трахувальником, зняти ТЗ з облiку та посгЬmи на- облiк Ё компgгеrпниi оргzlнilх.
12,З.l4. Виконувати iншi обов'язки, передбаiенi умовами Лоювопч.
!]11; Рб9в яllи Страхувальникц перелбаченi пункгами l2.3.2., |2.З.5, l2_:1.6, 12.З.9,, 12.З.l2.. l3.1. Доювору, розповсюджуються на його
49вjр*их осlб та представникiв, допущених до керування застрахованим ТЗ.
l Z.). Lтрахувальник мас.право:
!? l | фРrr*и страхове вИiшколування в поряJtку та на yмoBilx, перелбачених !,оговором.
l Z.),l. 4остроково припинити дiю !оювору за письмовим повiдомленням Страховйка згiдно з п. 17.2. [оговору.l2.).J. Jвертатися до Страховика з письмовою зiцвою про змiну умов flоговору.
l2.5.4. Пiсля попереднь'ого письмового узюдження iз Страхоdиi<ом пръволити ремонт l купувати запаснi частини, необхiднi для ремонтупошкодженого Тз.
l2.6. СтрахоВик i СтрахчВальниК зобов'язанi зберiгатИ тасмницЮ взасморозрахункiв. а також вiдомосгi, що складають комерчiйну,rаt мницю кожноi iз СтЪрiir.

l3. дll стрАхувАльникА при HAсTAHHt стрАхового виплдку
lJ | ,У Rlзi настання подii', яку.можна квал.iфiкувати як страховий випадокr Страхувальник зобовfdзаний:
l3,1.1. ВЖИТи у Межах розумноТдоцiльностi bcix можливих заходiв з метою зменшення розмlру збитку, рятування застрахованого ТЗ.
49п_о\4о],и потерпiлим; прц flТП лiяти у вiдповiдностi з вимогами П!Р,
]З.1.2. З МiСЦЯ ПОДii,.не'пiзнiше l-i(олнiеi) години з моменту настання подii, повiдомити про подiю вiдповiднi компетентнi органи МВС
|1qаjН.И За нОМерОМ l02, або органи п_ожежноi охорони за нЙером l0l. медичнi установи за HoMepoM..l03, а на територiТ iнших лержав *
вцпо_вtднi компетентнi органи цих kpaiH. Щана умова не с обов'яlковою. якщо подiя сталася на териiорii Украiни у т'аких'випадках:
l3,L2,1. у pФi пошкодяiення виключно скла kузова. скляних елементiв дзеркал. та\або прибоiliв сiсвiтлёння ТЗ внаслiдок випадкового
r1.]}.ч9llHя каv iнн1.(_чи i нulого предмету).
l ]. l ,2.2. 1 разi flTI ) tlри безttосередньоvу зiткttенн i/контакгi r ранспортних засобiв - учасни KiB [ТП. за умови оформлення Повiдомлення про
лОроЖНЬо-lранспортн) llригоду встаllовленою зразка (<Свропротоколll) вiдповiдно до пунlоу 33.2. Закону Украiни кПро обов'язкоЬе



сТрахуВанНя циВiлЬно-правовоi вiдповiдальностi власникiв нчL}емних транспортних засобiв)) вiд 22.09.2005 м 2902-IV зi змiнами та
доповненнями, та вчасною повiдомлення пDо подiю iнформацiйноi слчжби'стпахtiвика.
1j._|,,?1,j5Ч,Р_!РО|!!_ЗО_уни{ розмiр збrгц.менше лiмiцi, визначеною в п. l5.12. !,оювору дJuI випз,дку, rсоли Страхувальник не повiдомив про
подlю Вцповiднi компсге}пнi органи Мвс Украiни, або якlJtо Страхувальник самосгiйно-прийняв рiшення щодо досгагностi зазначеною лiмiry
.:lля кОМпенсацii понесених збr,пkiв та за у,пrови Ъеможливосгi всгаЙоЙення трегьоi особи, виЬноi в зdлодйннi збЙкiв.
l3,1.З_ ЗgiСЦя пОдii, не пiзнiше l-Т(оiнiс'l)_голини з моменry настання подii, повiдомити про подiю цiлодобову iнформаuiйну cepBicHy
СлУжбу Страховли_ка.3а HoMepoM:0-800-500-123. Неможлиliiсть виконання Страхувальником даноi вимоги маё буiи'пiлтверджена ним
документально. Зберiгатилвигляд. стан, розташування пошкодженою ТЗ або йЬю'залишки на мiсцi подii до йопj оглялу пфачiвниками
полIц|i Та преДставником Страховик4 за умови пiдтвердження. Страховиком необхiдностi проведення такого оглядy.
l3.1..4. Отримати для наданЙя СтраховиЙу.необхiдн.r первиннl документи.з мiсця ДТП, доЬiдки'iз зазначенням вёiх обставин та учасникiвподlt. шо мас ознаки страхового випадку. вiд вiдповiдних установ (вiлповiлного компетентного пiлпозлiлч Наuiональноi'полiцJТ-hри !ТП.
Незакон+tому заволодiннi, ПДТО; пожежноi охорони - пРи пожежi; гiлрометеослужби, сейсмолоЪiчноi"служби - при стихlиному явищl.
ТОШО. аОО аНаЛОГlЧних служО при HacTaHHi страхового випадку поза межами Украiни), KpiM випалкiв. передбачених п.п.l3.1.2,1._l3.1.2.].
Договору.
lЗ.1,5. ГliСля насrання по_лir. шо може буги визнана стрzLховим випадком, Страхувальник зобов'язаrий впродоюк 3 (трьох) робочих днiв письмово
ПОВiДОмити про подiю Страховика_шляхом подання ilовiдомлення (заяiи) гiсгЙовленоi Сграховиком фоilми, особЙсЬ аЙ'йою довiреною особоrо
(ПРеЛСгавниttОм). реrоменлованим або цiнним листом. У разi виникнеrтня'подii, що може буги вюнанЬ стрЕцовим випадком. за ме;ками УкраТни.
СтрахryвальниК зобов'язаний впродовЖ 3 (трьох) робочиf лнiв з момеггry поверненнЯ на теilrюрiЮ УкраiнЙ письмово повiдомити Страховиriа про
подtю шляхом подання заяви BcT€tHoBJIeHoi Страховlлом_форми. особисто або через довiрену особу (пilелсгавниюм). реlФмеrulомниЙ або цiннЙм
лиСтОм._ПОважнiсгь причини невиIФнання цих вимог мас брЙ ловелена Страхувальником докyмеючцьно.
l3.1.6. НадагИ представникУ Страховика можливiсгЬ огл'яду пошкоДженЬЮ в чи йоЮ ок'ремиХ часгин (змиШкiв) не пiзнiШе 7 (семи) робочих
лнlв з даги насгання подll, що мас ознаки страховою випадкy.
l].I7 IIzulтмСграхоВиl$,всЮнеобхiлнУiнtРормачiЮдлявстановленняпричин,обсгавиНiнаслiдкiВgгрtlховоЮвипадку,атакOждокументи,

l3,1.8. ВЖиlи Bcix пtожливих'зЪходiв пO.з'ясуванню причин. обставин i наслiдкiв страхового випалкудля забезпечення реалiзачiТ права
ц!yо_ги_40 особи. вiдповiдальноi за заподiяний збиток 1при наявностi пiдстав або перелумов до цього).
l] 19.,У разi незаконною заволодiння ТЗ. у триленний сгfок.J.моменту повiдомлення СтрЫовика про пблiю (з лmи поверненrrя в УкраТну. якtдо
ЦЯ ПОДiЯ СТаЛаСя поза межа.ми Украiни) передт!_,, фра,ховику свiлоuтво hpo рессграчiю ТЗ, повнi комплекги оригiнмьних ключiв та пуjrьтiЙ вiл ТЗ
i засобiв прсrги викрадення. або дЬвiдку органiв МВС ч ошi ix вилччення.'
lз.1.I0. Не розпочинати будь-яких'реil.rонтних, вiдлiовлювальъих робiт або робiт з рилiзачiт залишкiв Тз без письмового узгодження зi('траховиком мiсця iх проЬедення ia BapTocTi вiдновлювального ремонту, KpiM транспортування ТЗ на СТО, визначену для ремонтупошкодженого Тз.

14. ПЕРЕЛIКДОКУМЕНТIВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ СТРАХУВАЛЬНИКОМ ДЛЯ ПIДТВЕРДЖЕННЯ ФАКТУ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

l4.1. flля пiдтвердження факгу настання страховою випадку та подtцьшою отримання страхового вiдшкодування Страryвальник (йою
правонаступник чи уповноважена осооа) цада€ Lтрtlховику письмове повlдомлення про подlю, що мас ознаки стрi}ховою випадку, заJIву про
ВиПЛату СтрахоВоГо вИшколування. лист Виюдонабувача щодо одержувача страховою вiашколування (у разi призначення Вигодо_набуваiа.
ВlДМlнНого В!д LТрахУва.'lЬника), документи..якl визначають оOставини страховою випадку, розмlр зOитку, атакож документи. неоOхlднl для
здIиснення страховою вlдшкодування вlдповlдно до вимог чинною законодавстваj в тому числl:
1-1, l , l . 2]окуЙенти, що iлентифiку_ють водiя та ТЗ:
- посвtдчення водtя або тимчасовий дозвiл на право керування транспортними э_асобами;- паспорт або iншиЙ документ. цо посвiдчус осЬбу та засвiдччс мiсце ресстрачii (проживання);
- дOчцку про присвосннh iлентфiкачiйноiо номе!у qДРФО 7 РН_ОКГfП l dДГПOУ;
-.свiДоцтво про ре€страцiю ТЗ (техпаспорт),. iншi ресстраrrЦдi до*у"енти, виданi органами виконавчоi влади, або документи, що
пl,Jтверджують право володiння, користування i розпорялження ТЗ;
- вlде_озалиси з камер спостереження аоо вlдеореестраторlв (за наявностl);
I 4, |.2. У разi настання страхового випадку зh ризикоЙ !ТП :
-.1 Pat,i ОtРОрмлсння учасниками flТП Повiлоц.пення про !ТП встановленого зрiвка (кСвропротоколу))) - заповнений наJIежним чином у
вi;tllовiдностi лtl вимог ч и н ною законодавства Свропроiокол;
- lIроlокол че.lиtlн()lо оtлял1, або ловiлку меличнtiго закладу. що llроволив tакий огляд. про вiдсутнiсть (наявнiсть) у волiя, що керував ТЗ 1
моvент 1.1 l l |. ознак алкоIюлыlого сп янlння аоо переоування пtд впливом наркотичних. токсичних та медичних препаратlв. якшо проведення
медич ною обстеження виvагалось працi вни кам и правоохоронних органi в:
- IIротокол (матерiали) про алмiнiстративне правопорушенilя (у раз[ його складання), схему мiсчя ,Ц,ТП;
- lнш! документи на вимогу Страховика;
l4._l:1i У пЪзj 1а9тlнц.1 стрhхов'ого ви.падlсу за ризиками Стихiйнi лиха, Пожежа, Напад тварин, Падiння предметiв/дерев: 

..- ловiдку Щержавноi служби УкраТни_з надзвичайних ситуаuiй, пожежноi охорони, Рятувальноi чи сейсмологiчноi служб, iнших
ком петентних ор ган i в вiдповiдно дь особл ивостей страхового riи падкуl
l 1, l.-l. }' разi нdстання страхового випадку за ризиЁами ПДТО, HeiaKoHHe заволодiння:
- за ри3иком ЦДТО: документи вiдповiдних упоЪноважених органiв вiдносно цричин та обставин страхового випадку;
- за ризиком Незаконне заволодiнн!: ловiдйу iз органiвлМВС про.внесення вiдомостей про незакоЙне заволодiння ТЗ до единого ресстру
досудових розслlдувань: у разl зЬерlгання/стоянки l J в мlсцl, що знаходиться пlд охороною, _ докрrенти, що пlдтверджують
зOерlганllя/стоянку застрахованою l J пlд охороною;
l4.|.5. У разi письмового погодження зi Страховиком проведення вiдновлювальноrо ремонту ТЗ без складання звiry про оцiнку або
висновку експерта Страхувальник подас:

l) рахунки СТО;
2) ак,и виконаних робiт та документи, що пiдтве.рджують оплату проведеного ремонту, якщо BiH здiйснювався за письмовим

погодженням lз L траховиком до отримання страхового в|дшкодування:
лЗ) якшо страховий випадок i цедлgнт ТЗ вiлб.улись поза мейами УкраТни - фотокартки (повузловi та панорамнi), засвiлченi пiдrlисом
Lтрахувальника. пошкодженоI0 lJ. t окремих иого ч_астин. що дозволяють пересвlдчитись у розмlрах завданого зоитку: документи. що
пiдтверджують обсяги та BapTicTb вiдовлювальних робiт.
l4.1.6. KpiM того, при потребi:
-документи, що пiлтверлж},ють правонаступництво особи, яка зв9)нулася (у разi cMepTi Страхувальника/Виюдонабувача - фiзичноi особи),
або документи. шо засвiлчуtоть правонаступництво юридичноi особи;
- lltttti документи. яlti дають змогу встаноЬити обставини настання страхового випадку та розмiр збиткiв;
- ) pa]i rrЙбхiлносl i локlменти itля виконання Страховиком вимог ЗЪкону. УкраТни <Про запобiгання та протидiю легалiзацiТ (вiдмиванню)
.ltlrtl/tilt. . о.lL,ржпlIих. , ]лочинним .Iuляхом. (tiнансуванню тероризму та t|liHaHcyBaнllto розпо_всюдження зброi масового знишення) вlд
l4.10.20l4 N,rl702-VII або iншi докумен,ги, якi згiдно з чи}lним законодавством необхiднi для здiйснення виплати страхового
BiltLш кодчван ня.
I4.2 flоi<ументи,зазначенi уцьомуроздiлi,надаютьсяСтраховику.у(lормi оригiнальнихпримiрникiв,абонотарiальнозавiренихкопiй,або
копlи, за умови надання Lтраховику можливостl звlрення lx з оригlнальними примlрниками документlв.

15 l стра.хове вiдшкодуван','"ЪI'Р##.?f"LЧ:"о#l.tЗl'##""н*ТяЗЧIР.,""НН,-Р#YР*'#хu."ч"""" настання страхового
випадку та розмiр збЙтку. розрахованi Bci складовi вiлшколувdння. Страryвальник зобов'lsзаний надати .Ст9аховику Bci Йеобхiднi
документи. якt пlдтверджують факг настання страхового випадку, його ооставини, причи.ни. наслlдки, та розмjр зоитку. Неня,лання таких
документlв дас L'траховику право вlдмовити у виплатl страхового вlдшкодування повнlстю аOо в частинl зОитку. яка не пlдтверджена
документами.
l5.2. Страхувальник (його уповноважена особа) повинен, за письмOвим налравленням Страховика та в строки згiдно з п.l3.1.6. До_ювgру,
нмати (доправити, еЬакуювати) пошкоджений ТЗ на погоджену СтраховиЙом СТО з мЙою проведення огляду та визначення обсягiв,..i
BapTocTl вiдновлtовального ремонту ТЗ. Невиконання цiсi умови без riоважних причин протяюм ЗO.каленларних днiв з дати настання подlI.
що мохiе бути визнана страховим Ьипадком. к.валiфiкусгьёя я.к, вiдмо_ва Страхувальника у наданнi ТЗ на зазначену СТО, i с пiдставою для
вiJмови у виплатi страхового вiдшкодчвання вiдповiдно до п. l6.1.6. Доювору.
l5.2. l.Письмовенаправленняпошко:iженогоТЗнапоюдженуСтраховикоЙСТОмiстить адресу.СТО,мзркутаресстраuiйнийномерТЗ.
дату страхового випадку. Страховик погоджус СТО на власний роЪсуд виходячи з кон'юнкгури лiючих С'|'О по BapTocTt та.якостl робlт 3а

регiоном мiсця проживаннi СтрахувальнЙка або знаходженЙя ТЗ. Письмове направлення надсиласться (вfучасгься) Страховиком



лС:rЗlЩl"_lllry_ бУ4r:|I""и засобами _зв'язку. доступними 9торонам,Дого.вору, включilючи, але не обмежуючись такими: врученням
осgоистО пlд розпис. рекомендоваНим або цiнним листом. кур'€ром. SМS-повiдомленням, елекгронною поштою. додатками ViЬеr"Теlеgrаm
та lH.
|:.2.2. У разi виявлення прихованих пошкоджень Страхувальник зобов'язаний до моменry iх усунення письмово повiдомити про це('траховика для проведеНня ниМ додатковогО огляду ТЗ 

'та 
оформлення додаткового акгу огляду ТЗ. У випадку, якщо Страхува,fiьник(уповноважена ним особа) не повiдомив Страховиitа про виdвriення прихованих пошкоджень зъстрахованого fз та не надай Тз для

Ilр()веденllЯ.lолатковог() оглялу. po,JMtp збиткУ встановлюстЬся виходячИ iз перелiку пошкоджень, зафiкёованих при попередньому оглядi.

Визначення розмiрч збитку.
l 5.3. ,РОЗмiР З'биткУ'ЁизначаЁг"с, за вибором Страховика на пiдставi наступних дqкументiв:,],raJ,]lo!.Rarlbol калькуляцlI. наряду-замовлення. рахунку. акту виконаних робiт таlабо iнших лoKyvteHTiB погодженоi Страховиком СТО.
що_пlдтверджують оOсяг та варгlсть ремонтних poolT;
l5.3.2. калькуляrJii, нарялу-замовлеЪня, рахунку, акгу виконаних робiт таlабо iнших документiв погодженоi Страховиком СТо iз
застосуванняМ цlн на 3апасНl частинИ з альтернilтиВних джерел, уtо присутнi на ринцу_УКраТни, та./або вiдкритйх джерел BapTocTi
gqllЦ{_ЧIЦ а-МеРИКаНСЬКИХ абО кОрейсЬких 3апчастин, та BaPTocTi норЙо-iюлини цiеi СТО, Ъ також рекомендЬваних ЬиliобнЙкбм ТЗ
нормативlв трудомlсткостl Dемонтних Dобlт:
l 5,3.3. звiту про.очiнку майна або висriов.ку'експерт4 якi замовляються Страховиком;
l 5.3.4. складеноi Страховиком калькуляцiТ iз застосуванням прогDамного кЬмплексч <iдUDдтЕх>.
l5.4. У разi пошiоdJк!ння Т3 або роlукомПлёкmуваннi ТЗ (вuкраdення ioeo окроuuх сt<,лаdовuх) розмiр збитки якого зшнав
L'трахувальник, становить:
l5.4.1,. варгiсгь вiднов.повмьнОю ремоtд/ ТЗ, -. якщо фiзичний знос складових, що.пiдlrягаогь замiнi, не враховустЬся вiдповiдно до п. 5. ll
49ryРОРУ' ПРи цЬОМу варгiсгь складових ТЗ, що пiдлягаrогь замiнi. визначасться як варгlсть нов}й складових;
l)_4./_ BapтlcTb вiдновлювальногО ремонту з YрахJванням зносу, -_якщо ф.iзичhий знос складових. що пiдлягають замiнi. враховусться
вlдповIднО до п. 5.1 I Лоювору; при цьодУ BapTicTb. складовиi ТЗ, щО пiдлягають замiнi, визначас,ться як BapTicTb нових складових,
}меншена на величинУ фiзичногО зносу. Величина фiзичною зносу розраховусться на пiдставi кМетодики товарознавчоi експертЙзи та
оцlнки колlсних транспортнч( засоЬlв)). що затверджена вiдповiдним_наказом Фонлу !ержмайна та Мiнiстерствой юстицii YKpaTHil. У разi
9Ра}УУННЯ ЗНОСУ, 3а ЗГодою LТорiн.можливе застосування ненових (<б/у>) запчастиЙ аналогiчноi якостi.
l5.5. flo витрат на вiдновлювальний ремонт включatються:. BapTicTb сkлgдових ТЗ (леталей. ву'злiв. агрегатiв, тощо). що лiдлягають замiнi.. барт|сть poolT ло лроведенню вlдновлювального ремонту.. BapTicTb матерiалiв, необхiдних для вiдновлювalльного ремонту.
I5.5,1. Вартiстьзапчастин, що замiнюються, приймасгьiя не бiльшою BapTocTi вiдповiдних оригiнальних американських або корейських
зап частин.
l5.5.2. Замiназаtlчастин на свропейськi оригiнальнi аналоги здiйснюсться заумови, що наТЗ були встановленi оригiнальнi американськi,
корсйськi або l вроltейськi запiас,l,иttи. В iнших випадках Страховик мас право застосовувати альтернативнi (;a орЙнал;нii заппасrrпr.
l).б, Ло витрат.на вiдновлювальний ремонт (методами вiдновлення чи зайiни складовиi частин) нё включаються:, витратИ на вlдновлlоВальниЙ ремонТ пошкоджень. шо не викликанi страховим випадком. а також на вiдновлювальний ремонт та./або
замlну тих складових, ЩО були вiлсутнi чи мали пошкодження ,га,/або потребували замiни на ДаТу укладання ,Д,оговору. або на лату
9т?jllчого 9г{|ду, або на дату страхоБоц випадцу;, витрати назамiну складових частин ТЗ, що були вИремонтованi з порушенням вимог по.виконанню ремонтних робiт,.пер,едбаченихЗаВОДОМ-ВИРОбНИКОМ абО Методикою визначення Ъбсяry ремонтних дiй прЙ встановленнi розмiру магерiальноi шкоди,'заподrяноii власникч
колiсноготранспортного засобу (прийнята Науково-консультативною радью Мiнiстерства'юсг}itiiт, внеъенало Ресстру судових мстодик l2
вересня 20l4 року);. BapTicTb технiчного обслуговування та гарантiйною ремонту ТЗ;
: 91p]i:]| ц9.б!гl9хjlадовиi i мiтерiалiв, поЬ'яз]?них з пЪр.еоблЬинаilням ТЗ;. BapTicTb комплекгних а_|р9i9]ц:'_rJ!|]р ]а робiт з ix зайiни, якщо замiнi чи ремонту пiдлягають oKpeMi ix детащi
' ВИТРаТи У_ cyмl перевищення BapтocTl замlни над вартlстю ремонту пошкоджених деталей, вузлiв. агрегатiв ТЗ, якщо Страховик вважа€
можливим lx вlдновлення шляхом р€монту, а не замiни;., витратИнанеобгрунтОванийзаобсЯюмабОцiнамИвiдно.влювалЬнийрем_онТ(наприклад,фарбуваннЯвсьогокузовазамiстьфарбування
окремот деталi або вузла. завищення цiни приJlбання деталей,_матерiалiв.'робiт за наяъностi нйжчйх uiH):, BaoTicTb DeMoHTv або замiни складових частин Тз, якi не були пошкодkенi в результатi страхового Ыипалку. але на ремонтi/замiнi яких
напtiлягас СТО аОЬ Страхчвальник;. BapTicTb вiдновлювальнЙх робiт Б позаурочний час;. доплата за TepMiHoBicTb робiт та прискЬirену доставку складових ТЗ.або матерiалiв.
l5.7. Замiна пошкоджених-сlляних.леталёИ ТЗ (скло кузова, зовнiшнi свiтловi'прилад4Л (склянi тапластиковi), склянi елементи бокових
ЛЗеРКаЛ) ЗДiЙснюсгься тiльки у разi неможливостi 'ik рёмонту. Замiна лобового скла здiйснюеться не бiльше l-гсi разу в перiол лii лоювору
страхування.
l5.8. У рьзi зпutцення або ко.нсmрукmuвноi.заzuбаi ,Т3 (якщо р_емонт с технiчно неможливим. або якщо витрати на вiдновлювальний
РеМОНТ l J ПеРевиЩУ}mь 10Yо його ринковоТ BapTocTi) розмiр iбитку визнача(-гься як рiзниця мiж ринковою вартiстю ТЗ на момент
Oе']Посерелtlьо перед Il?сlанням страхового_ випадку (але не бiльше страховоТ суми) та рийковою вартiсlю залишкiвТЗ (вартiстю ТЗ пiсля
:]l)Пrllr,!.9_?И!]l't1l) tsapticTb Залишкiв rЗ може визначатися Сграховиtсtlм шля\ом виЪчення попиiу та пропозичiй на ринку щодо гаких
заJlишкlв (зокрема на аукцiонах з продажу автомобiлiв), або у випадку вiдсутностi попиту/пропозицiй на ринку - на i]iдставi звiту про
оцlнкч маина аOо висновку експерта, замовлених Стпаховикоv.
l5.8.1. Розмiр збитку не буле змеfuшено на вартiстьлjалишкiв ТЗ у випалку застосування Страховиком правц перелбаченою цим Щоювором,
прииняти рlшення про перехlд права власностl на l J до Lтраховика аоо його уповновzDкеною представника.
l5.9. У разi нез,акоiноео'lаволсiOiння Т3 розмiр збитку вЙзначасгься ринкоЬою вартiстю ТЗ_Йа момент укладання [оговору (але не бiльше
страхово! суми) з врахуванням нормативу знецlнення BapтocTl l J, шо розраховусться у такий спосl0:
l5.9.1..y разi. якщо на страхуванriя приЙмався новий ТЗ. (з аrгосалону),.1блол ТЗ, стро'к експлуатацii якою не.перевищус 1 (олин) piK з лати
пер.шоi ресстраuii_lпостаЙовkи на обliiк), норматив знецiгiення складаЪ l0,0% за перший мiсяць експлуагацiТ з дати укладання !,оювору та
по I.0% за кожний наступний мiся_ць експлуатачii впроловж строку лii,Щоговооч:
l5,9,2, у разi. якщо ТЗj прийнятий на стра,хування, ЪксплуатуЪавЬя понал | (6лин) piK з лати першоi ресстрачii..(постановки на облiк) до
МОМеНТУ УКЛаДаННЯ ЛОГОВОРУ, НОРМаТИВ ЗНеЦlНеННЯ СКЛаДаС l,UYlo За КОЖеН МlСЯЦЬ еКСПЛУаТаЦIl ВПРОДОВж СТРОку Дli ЛОЮвОРу,
l5.9.3. якщо в_п.5.12. Д.оiбвору передбачено. шо знецiнення BapTocTi ТЗ впроловЙ строку'лii flоюtiору не враховуЬться. норматив
знецlнення приимасться рlвним нулю.
l5.10. До суЙи збиткiв.'понесенЙх Страхувальником, зараховуються також додrгковi. витраги Стра,кувальника що пов'язанi з стра,ховим
випадком. а саме_витраги на: евакуацIю l J лlсля настання страхового випадку- доцlльнl.заходи з рятування застрахованою l J та залооlгання
або.зменшення збитку. tlроведення оцiнки або експецгизи. складання дефекгноi вiдомостi. послуги аварiйного_комiсара" отриманнJl необхiдних
довiдок про обставини страховою випадку. фотографування пошкодженью Тз - лише у випадiу, якщd вони були узюлжейi з Страховиком. та
не оули окремо замовленl та оплаченl Страховиком.
l5.Il. Розмiр додаткових витрат Страхувалъника" що пов'язан.i з страховим випялком, визначаеться на пiдставi сплачених paxyHKiB.
квитанцiЙ, чекiв, iнших документiв (оригiналiв) як сума Bcix документально пiдтверджених доцiльних витрат Страхувальника з
наступнимим обмеженнями:
- по'евакуацii ТЗ, що.втратив здатнiсть до пересування внаслiдок настання стр&\овоголвиладку, ло кожн_ому._страховому випалку_р_озмiр
додаткових витрат. якi компенсуrcrгься за Щоговором, обмежено сумою,_еквiвzшентн_ою l00 Свро в валютi УкраТни гривн.i по курсу.НБУ лля
ltипltдкlв eBakyaltll поза межами Украlни аоо з-3а кордону на територlю Украlни. та 0ез такого оомелження у разl евакуацll в межах Украlни:
- зlttlutt,ltий prl trtip Bcix Jолаткових витрат. шо компенсук)ться за flоговором. обмежений сумою 5000.(п'ять тисяч) гривень.
l5I2.Уразi.якllitl('траувальник.зt,i:lttозумовамипунггуl3.1.2.[окiворч.неповiломивпроподiювiдповiднi компетентнi органиМВ('
УкраТllи.'розirriр збиl ку обмежусться сумою. шtl визначЪстьЬя як 5% страхоЬоТ суми. але не бiлЬше l00 000 грн. (сто тисяч гривенЪ,1.
l5,1З,.Розviр збитку 1_pTi 9формленrrя..Гlовi+омлення.про дорожньо-rранспортну пригоду встановлёного зразка 1i<Свр.опротокол>)
вlдIlовlдно до пчнкl,ч JJ.l. Jаконч украlни (llро.ооов'язкове страхуваl{ня цивlльно-правовоl вlдповlдальностI власникlв наземних,гранспортних засЪбiвi, Ыд 22.09.200З JY! 2902-Iv зi змiнами та доповненнями. визначасться у межах лiмiту. встановленого цим Законом для
випадкlв оформлення кСвропротоколу>.

i3:flf-ЁЁ3ý,Ё":Т;НI.';К-"rffi"-3Ё'*i"#Ёlf,liоur..о." вiдповiдно до пункгiв l5.з. - 15.13. .щоювору в розмiрi збитку, до якою
застосовуються наступнl умови:



15,14.1. Розмiр страхового вiдшкодування по. одному страховому випадку обмежусгься розмiром cTpaxoBoi су]!{и, зменшеноi на суму
попереднlХ стрi}хових в]tп{ат по ЛогOвору. У разl встановлення неагрегатноi страховоТ суми (якшо дiс особлива умова кНеагрегатнh

iУiiЭ:^ЁJ#";) 3i;Ёi3,fiР"ЪН;j,:"ili"",fiiЧ,;Нfi,;g}',Н'fiа'J"Вi?i}'#.,"fiВ,ЪТi,'.?,r,iНr.р*о"оi .у," до ринковоi BapTocTi тз, якцо на
Уgyqн:г у*кла,цання Логовору.страхова сума становила менше нiж.90Ой ринковоi BapTocTi ТЗ.
l5.14.3. Розмiр страхов.ого вiдйцодувайня ко.ригусться пропорцlино вlлношенню суми сплачених страхових платежiв до суми нарахованоi
по логовору cTpaxoBol премla.3 метою змlни (уникненнф пропорчiйностi Страхувальник мас право на власний розсул: А)-оплатити
cTpaxoвl платежl,. строк сплатИ яких ще не HacTaBi таlабо Б) подати Страховику письмову заяву про зарахування суми страхового
:laЧlОЗI|lЧ1.(1.i чlСтlни) в рахунок оплати несплачених частин страхов'оi премiТ; таlабо.В) полhти'Страkовiаку письмову заяву про
вlдстрочкУ TepMiHy виплатИ стрЕIховогО вiдшкодуванНя до моменТу оплатИ Bcici страхоВоi премiТ. РозЙiр страХового вiдшкодування
розраховусться на дату складання страхового аlсгу по факгично сплачених,/зараiованих ётрахових гiлатеkах у вiдповiлностi з
вишезазначеними заявами Lтрахувальника.
]| 1а 1, РОЗмiР Сграховою вiлшкодувtlння зм.еншустъся на частину шкоди, що була вiдшrолована особою, винною у iх заподiяннi або особою,
вцповцаJlьною (за доювором таlаоо законом) за завдану шlФду,
I5.14.5, З суми страховог-о вiлшколування вираховусгЪся суЙафраншизи. що визначасгься наступним чином:
- У РШ! ПОшкоджень l J_франшиза визначасться значенням (Франшиза по пошкодженнях ТЗ>;
- I PTi ]чlлш.ння 

(загибелi)].Т9lТ8У,кгIрlrоi загибелi ТЗ франiлиза визначасться значенням кФраншиза при конструктивнiй загибелi ТЗ>:
- у разl.незакОнного }аволодtння l J (lраншиза визначасться значенням <Франшиза по ризику кНезаконне заволодiння>;
;),.P:.il ilЧ:llТ:Р^ВИКJllОЧНО СКJIяних де'галеЙ ТЗ 1скло ку,}ова. зовнirilнi свiтловi 'прилали ТЗ (склянi та пластиковi),. склянi елементи
оокових дзеркал) по 0),Jь-якому ] застрахованих ризикlВ франшиза ви]нач€сться значенням кФраншиза при пошкодженнi скляних деталейlJD.Якщосклянlдеталl lЗпошкодженоодночаснозiншимискладовимиТЗ.застосовустьсяфfаншизапсjпошкодженняхТЗ.
РОlм_iр_и франшиз зit.iначено в пункгах 5.7. - 5.10. !оговору у вiлсотках вiд cTpaxoBot суми.
i ). l 4.б..(-траховик мас право застосувати додатковi до встановлених у flоговорi (lранЙизи у таких випадках:
l5.14.6.1. У РаЗi.неЗаконЙого заволодiння ТЗ. який було облалнано бёзк,ilючовим доступом на вцкриття'або залускдвиryна y розмiрi IOYo
cTpaxoBol суми. Ця додагкова франшиза не застосовуеться, якщо: а) на Тз було встаноьлено додагковий засiб прйи викрd,деннъ tдодаiковим
вважасться буль-який лругий. додагковий ло сгачiойарного_лез'смного засобу, засiб проти викрадення), i факг Ьмвносгi додатковоЬ засобу
проти викрадення Оуло пцтвердже]].о результагами оглялу Тз уповновaDкений предстаЁником Страховика до настання gграховою випадку: 6)
аЬо розмlр Франшизи по ризику <Незаконне заволодiння> становить не менше l0o% стрмовоi с'уми; в) або дiс особливh yrvroBa <ТарифниЙ
коефiцiснт при бе]ключовомy достyпi>> згИно з п. 7. l !оговору.
l5.14.6.2. У РаЗi невiлповiдностi стаitу в]rдiя ТЗ вимогам, встановленим в пункгi 4,16,.Щоювору, з врахуванням yrvroв пункгу 10.2. !оговору,lJозмiр долатковоi франшизи становиiь 20О4 страховоi суми.

Порялок виплати страхового вiдшкодуванняl).I), Вхплатал страхового вiдшкодування проводиться Страховиком згiдно з !,оговором на пiдставi письмовоТ заяви
РЦо4оlаOувача./L'трахувальника (його правонаступника або осiб. вйзначених учtовами страхуванняj про виплату страхового вiдшколування
I страхового акту. якии складасгься Uтраховиком.
l5.16. Страховё вiлшколування випiачусться В першу чергу Виголонабувачу, визначеному в п.3 цього !оговору, в другу чергу
L'трахувал ьн и ку.

l?:]1л9.1РЗ,ltlu1_r!II:1кий н9 с Виголонабувачем за п. 3 !оговору. може отримати страхове вiдшкодування в першу чергу за умови. що
tJигодонаOувач належниМ чином надlлИв СтрахувальНика вiдповiдНими повноваЖеннямИ або письмовО'вiдмовивсfвiд прhва на бтримання
страхового вlдшкодування.

.l|.]_8,_9Т:lgлrll_|Ё_Тlru. рiшення про виплатJстрахового_вiлшколування та складас страховий акт. або приймас рiшення про вiлмову 1l]иплатl страховогО вiлtuкодуванНя впродовЖ l0 (лесятц) робочиХ дйiв пiслЯ отримання останньогО з локуйентiв, що пiлтверлжують фаrсr
Hac,l а1lllя сграхового випадку. його обставини i розмiр збиiку у вiдповiдностi з розлiлами l4. l5 !оговору.l5.19.ЯкшrоJtокумеIll'и.зазначенiврозлiлi l4ffоговору.неЪЬлежнооtРормлегiiабонаданiвнеповноЙуобсязi.Страховикрозглядасзаяв}
пр() випJl(lI) cIPaxoB0l0 вlдшкод)вання пlсля усуIiення зtвначеllих недолlкlв.
l) 2U Р,ИПЛа1 а cTpaxoB0l'o вiлшкодування здiйснtосться впроловж.l0 (лесяти).робочих днiв пiсля.складання страховогоltкгу Страховиком.
l5,2l. У РаЗi. кtlли локуf\4енти, необхiлнi для здiйснення cipaxoBoi виплати. вiлсутнi, виплата здiйснюсться впfrоловж t0 (дЪсяiи) робочих
цнIв з дати отримання Lтраховиком таких документlв.
l5.22. При пЬрушеннiлс!ро5iв.виплати стрdхового вiдшкодування Страхtlвик на письмову вимогу Страхувальника (Виголонабувача)
ч!лз:уlпеню у розмlрl 0,ul 7о вlд срtи простроченого платежу за кожний день прострочення.
I5.2J, tsиплата стр.ахового вiдшкодування за умоваJ\4и п, 5.4 Доювору без офiчiЙйоi довiдки здiйснюсгься не бiльше 2-х (двох) разiв
впродовж строку лiТ !,оговору.
|!,?!, Y_!*i :outKodlKeHHi Т3 або рфу,амwrcrmуванttя Т3 (вукраdення йоzо окрапuх cшadoBux) випл8га страхового вiдшкодування
здlиснюеtься Lтраховиком шJIяхом налравJIення су!rи стрitховою вiдшкодування на проведення вiдновлювtt].lьного ремокту пошкодженого ТЗ
На РаХУНОК СТО або безпосерелньо на рЫунок Стfахуваriьника/Виюлонабувачазгiдно з заявою Страхувальника/Виголонаdувача. В залежнос,ti
ВЦлРизначення та напряму перерахування коштIв стрtlховою ыдшкодування, розмц] страховог0 вцшкодуван}Ul становить:
J),Z+,' При проведеннi вiдновлювального ремонry на СТО, погодженiй Стрмовиком лля рейонту, - l00% розр_а.хованоТ. суми
вiлшколування;'на поточний рахунок СТО пеfераховусться вся розрахована су,малстрzIхового вtдшiкодуваЙfuя у. повноЙу оЪс"з,, а рlзницяМlЖ рахуFlком-q}акгурою (нарядом-замовленням, актом виконаних робiт) СТО та сумою страхового Ёiдшкодування сплачуеться
Страхувал ьн и ком;
l5242 У р.азi перерахування коштiв страхового вiдшкодування,безпосерелньо на рахунок Страхувальника./Вигодонабувача -л7!%
РОзрахоВаноiлсуми вlдшкодування у яколстi aBaHcoBoi виплати. У разi полальшою проведення вiдновлювального ремонту на СТО.
ПОГОДженiЙ Страховиком для ремонту, Страхувальник може впролсiвж 90 днiв з дня. перерахування авансовоi виплати Сiраховиком
119Р!уУ!1 до L'трuжовика iз заявою про_виплату другоi частини розрахованоi суми вiлшкодування. В такому випадку Страiувальник
зооов язании надати акти виконаних poolT (акги прийомч - передачl poolт) та платlжнl документи. що пlдтверджують оплату ним,
вiдновлювального ремонту ТЗ на погодженiй СТО.'У разi ненадання вi(азаних документiв в cipoк 90 (дев'яносго) дЁiв сума cTpa,xoBoi'
виплати у розм|рl aвaнcoBol виплати ввФкаеться остаточною.
l5.25. I-Ia вимогу Страховика Страхувальник зобов'язаний передати Страховику складовi та обладнання ТЗ, замiна яких була оплачена
Страховиком.
l5.26, При ttастаннi.й'рахового випадку i зголi Страховика на здiйснення в.iдновлювальногоремонту поза межами Украiни, Страховик
виIlJIllч\('сlра\оl}с lt1.1ulк().1ування lla IllJcTaBl лоlt\vен,| lB. якl сRlлча,гь пDо q)актично понесен| Uтрахувальником витрати. з врах)l}аIlllя\4
)м()вдOговор} страхчвltння. в грошовiй одиницi Ук!аiни m курсOм НБУ нdдату проведення вlдновлювального peмoHTV
iS.ZZ. За l1liiToi нiлакоttttоzо'лаволо,diння Т3. за яким роiпочато.кримirrаLiьнЬ провадження. Страховик.приИмаd рiшення та складае
Траховий акт про виплату або про вiдмову у виплатi страхового вiлшкодування нЪ пiзнiше 3-х (трьох) мiсяцiв з лаiи отримання заяви
L'трахувальника (його правонаступника. уповноваженоi особи) про незаконне завололiння/угон ТЗ за умови обов'язкового виконання
нас,гчпних вимог:
|5.21.1. Страхувальник та,/або Виюдонабувач зобов'язанi забезпечити передачу права власностi на застрахований ТЗ йою власником на
користь Страховика шляхом у_5л&деншя доювору.п;эолпередачу_права власносii (абанлону). Абандон поЬинен перелбачаги переХiД ПРаВа
власностl за умови отримання Uтрахувальником та./аоо ВиюдонаЬувачем страховою вlдшкодування.
l5.2'7.2. Стрi.хувальнЙк таlабо ВЙго.liонабувач зобов'язанi передаги СтрахоЬикч свйоцтво про ресстрацiю ТЗ iповнi комплекги оригiнальнrх
ключiв вiд ТЗ ia ключiв i пультiв вiд засобiв проти уюну викdаденою lЗ, або дЬвiдку МВС гiро iX ви.iучення.
l5.28. До Страховика. якЙй виплагив страхЬве Ёiдшкодувhння за Щоговором, в межах факгичниi витраг переходить право вимоги, яке
Страхувальник або iнша особа- що одержала трат9вле вlдшкодування, маё до особи. _вiдповiдмьноi за заподiiний збиток. Страхувальник
зобов'язаний здiйснити Bci можливi лii лля реалiзаuii Страховиком права вимоги до особи, вiдповiдальноi за заподiяний збиток. Невиконання
Страхувальником умов цьою пунtсгу лас Страховику право вiдмовиiи у виплmi стрitховою вiдшкодування або вимагаги вiд Страхувальника
повернсн ня ви 1,1лач еного страхового вlдш кодування.
l5,29. ГIiсля виплати страхового_вiдшкодування та проведення вiдновлювального ремонту ТЗ Стра.хувальник зобов'язаний налати ТЗ для
повтор+Iою огляду Страховику.. У разi, якщо ТЗ не був наданий для огляду пiсля вiдновлювального ремонту. а також в частинi де,галей ТЗ.
якt не були вtдновленi або замiненi, як тою вимагaUIа технологiя вiдновлювального ремонту ТЗ:
|5.29.1.- претензiТ (заяви) з будь-яких повторних пошкоджень ,частин та дgгаJiей ТЗ, за якими було злiйснено виплату страхового
вlдшкодування, не приимаються Lтраховиком до розгляду та не пlдлягають задоволенню; 

_

l5.29,2,-при. виплатi стра,\ового вiлшкодування у разi 
'знищення, конструlfiивноТ загибелi. або незаконного заволодiння ТЗ. iз суми

страхового вlдшкодування вlднlмасться Bapтlcтb усунення пошкодж€нь згlдно попереднlх розрахунк|в страхового вlдшкодування. биплага
страхового вlдшкодування.. в частинl пошкоджень за попереднlми с,граховими випадками, проводиться лише у випадку надання
Lтрахувальником -lокумент|в. що пlдтверджують факгичне проведення ремонтно-вlдновлювальних poolT по таких пошкодженнях.



l5.30. I_[еЙ .ЩоговiР пiсля виплатИ страховогО вiдшкодуванЛя збфга_е свою дiю до кiнця вказаного в ньому строку, KpiM випадкiв: а) виплати
!lР?хового вlдшкодування по ризику незаконне заволодiння ТЗ; б1 у зв'язку зi знищенням чи конструкгивЪой з.dгибеллю ТЗl в) виплати
с,гра\овоювlдulко.lуваl{llя по одному страховому випадку у розмiрi страх_овоТсуми за вирахуванням франшизи та iнших вiлрахувань згi,tltо
3 уvоВами логовору. l llсля страхових виплат по зазначених випадках дiя логовору припинясться.

l6 l.Страховикмае 
"о."" "ЬU;JL'"Т,IrЖ,Р.'#ll3.Ч"Т.ВТН**Ь'r:ТI*Jf"uЯLО"r'НН#"#'rЪ}#fu.оп"о.о,l о, l, l. вчинення Lтрахувальником учlисного злочину, шо. призвlв до настання страхового випадку;

l о. l.z. поданНя UтрахувальНиком свlдомО неправдивих вiдомосгей про предмет {оговору страхування або про причини, факг, обставини чи
наслlдки настання страховою випадку:
l6.1.3. не повiдомлення Страхувальriиком Страховика про змiну стану ТЗ та./або ylvroB ексллуатацii ТЗ (пошкодження ТЗ, перелача ТЗ в

9Ре.Чу, лiЗинц прокат. TaKci. лоirушення ло кеliування oci6, шо_ нё зазначенi у rrboMy !оговорi, тЬщо)j
l6. l .4. mРимання Стра,кувальником повною вiдшкодування збиткiв вiд особи. винЪЬТ у ix з'агiодiяннr;
l9 l i '+,':л.лlт.11.9:qаryрg_rlтý9.y 

qез;1lс!ч999ло liозволу Страховика ремонту пошкодженого траЙспортного засобу;
lo.1.o. несвосчасного повlдомлення (-траховика_про настання страхового випадку без поважних на це причин, пiдтверджених
документально. або створення Сllэахувальником або йою довiреною Ьсобою, предстаliником перешкод у визначеннi обiтавин та причин
настання страхового випадку та./аOо розмlру завданих збиткiв;
l6.1,7. невйкОнання СтпахУЪальник<iм, йбiо ловiренОю особЪЮ чи представником обов'язкiв, перелбачених умовами чього {оювору та
ппавилами стпахчван ня:

]9al,S, I9РУrеНiЯ СТРахУ_валЬником, його*_ловiреною.особою чи. представником правил безпеки, правил технiчноi експлуатачii
встановлениХ заводом-вирОбником, вимог П{Р щоло технiчнОго стану i облалнання транспоЕгного засобу:
l6.1.9 експлуатацiя легкових ТЗ або мотоiеiнiки у зимовий,перiол. а саме з 0l ,,iистопада по 3l бе!Ьзня за температури оточуючоI.о
."ТfrД9РI__Ш1 Il*]E15 ЛРаДУСiв За I-|ельсiем, iз аrгошинами, вiдмiнними вiд зимових. та,/або зношенимЙ згiдно з ПДР Ьв,гбiuинами] у разiл I l l лоза межами украtни - експлхатацlя l'з з порушенням вимог законодавства.краiни,.в якiй сталася [тп, шоло вилу або стану шин;
].б:] лlЧ:_П._rЦОI?.ННl УМОв цЬого l|оювору щодо надання Страхувальником iнфсiрмашii про_ Bci вiдомi йому обставиЙи, що мають icToTHe
значення для оцlнки страхового ризику та подальшою iнформування Страховика про буль-яку змiну страхового ризику в бiк його
зоlльшення:
]6 l l l. створеннЯ СтрахувальнИком, йогО ловiреноЮ особоЮ чи представнИком перешкоД у реалiзашii Страховиком права вимоги до особи,
в1,1lIовlда.льноl за,}аllодlяний зоитокl
l6.I.12. непiлкореttня вимогам представникiв правоохоронних органiв (втеча з мiсuя !,ТП, переслiдування працiвниками МВС, втеча з
мlсtlя злочину);
l6.1,13. вчинЪння СтрахуваlIьником. йою:овiреною_особою чи представником дiй. направлених на безпiдставне отриман.ня страхового
вiдшкодування або збiльшення його розмiру 1iliлробка локументili. умисне псування де,iалей або прилалiв Тз, штучhа змlна показникtв
одометру, l таке lнше).

17. порядок припинЕння дIi договору
l ]. l. z]i1 .Договору припиняеться та втрачас чиннiсть id згодою CTopiH, а TaKcii у'рЬзi:
l7. 1.1. ЗакiнченiiI cipoKy дii Доювооч:'
l7. 1.2. Виконання 9трах-овиком зобогi'язань перед Страryвальником у повному обсязi;
l7.1.3. ЛiквiдаuГf Страхувальника - юриличноi особЙ або cMepTi СтilахувальЙика - фiзичноТ особи чи вtра:ги ним дiсздатностi. за винятком
випацкiв. перелбачейих статтями 22,2З i 24 Закону УкраТни кПро стfiаýвання>;
l 7.1.4. Дiквiлачii Страховика.в порядку, встановленому законо,riавстЁом"Украiни;
l Z.].i. Пр"И"rття сулового рiшенЙя пfо визнання цьою Договору нелiйсним; 

.l L|..б.лНесплаги Lтрахувальн.4ком черювоi частини страховог0 плаг9цу (премii) в повному обсязi у всгановлений flоювором сгрок (п.п,6.2..
o.J.). tJ ТакОМУ ВипаДку дlя Лоювору достроково припинясться з ()0 годин 00 хвилин дати, наступноi за граничною (осганньою) лагою.
передоаченою для сплати чеDювоl частини gгDiL\овою плrгежч.
l'7',l,7, В iнших випадках. пёредбачених закоi.rодавством УкрЙiни.
l'7 .2, Дiя Договору може бутй достроково пDипинена за вийогою Стоахчвальника або Стпаховика.
ПРО HaMip лОстfiЬково припинитЙ дiю,_цього .Щоювору буль-яка CTofioHa зобов'язана hисьмово повiдомити iншу не пiзнiше, нiж за З0
календарних днlв до дати припинення дll цього лоювоDч.
У РаЗi лЬСтрокового припиЙення дii ч}ою !огоЬор} за'riимогою Страхувальника, Страховик повертас йому страховi'пл_атежi за перiол. шо
залишився До закlнчення дll,цього логовору з вiдрахуванням нормативних витрат на ведення справи у розйрi 40о4. визначених при
ЦОЗРахункУ страхового тарифу. факгичних виплат страхового вiдшкодування. що бу.ли здiЙсненi за цим [оговором. Якщо вимога
('ТРахУвальника обумовлена порушенням Страховиком умов чьою !оговсJру. то останнiй повеgга€ Страхувальнику спliаченi ним сграховi
llла Ге],кI П()ВI l lc'l'l().
l IРи :ocTpoKoвo\l) Ilрипиненнi лii цього ,I[оговору ]а вимогою Страховика. Страхувальнику повертаються повнiстю сплаченi ним cTpaxoBi
IlЛаlежl. Якшо вимога Сграховика зумовлена невиконанням Страryвальником умов uього,Ц,оювору, то Страховик повертас Страхувальнику
сгqаховi платежi за перiол. що зiutишився до закiнчення дii цьоiо flоювgру з вирiLхуванням нормативних витраг на ведення справи у розмiрi
40уо.,визначених при розрахунку страхового тарифу, виплаг страховою вийколуванйя. шо були злiйсненi за uимflоювором.
l/.1.1. Uстаточнии розрtlхунок мlж Lторонам_и у. звязку з достроковим припиненtuм дli лоювору здtйснюсгься пlсля закlнчення
врегулювання Bclx зiulвлених Uтрilхувальни ком зоиткlв.

18. порядок змIни умов доfовору
l8. l. До Доюво1lу за взаемною зголою Сгорiн можугь внос}пись змiни тадоповнен}rя, якi не суперечаь чинному зtil{онодtlвству Украrни. Змiни та
доповнення до l]оювору оформлююгься додатIФвими уюдtмц якi с невiд'емними часмнами Доюво-ру.

l9. порядок вирIшЕння спорIв
l9.1. Спори, що виникають в прочесi виконання цього Договору, вирiшуються шляхом переговорiв, а у випадку недосягнення зюди - в
СУДОВОМУ ПОDЯДКУ.
l9.2. Сторони доi.ловилися. шо у ршi виникнення мiж ними судового спору щодо визнання полiI страховим випадком та./або щодо розмiр.у
страхового вiдшкодування. на перiод ло набрання. чинностi судовим рiшенням не нараховусться пеня, iншi санкцii та компенсацii.
пеilелбаченi чинним законодавствоi.l Украiни (iiфлячiйнi нарахування, штрафи тощо) за неhалеяiне виконанriя зобов'язань.

20.IншI умови

Meior<i здiйснення страховоiдiяльЙостi, irо_в'язаноI'з нею фiнанссiв_о-господарськоiдiяльн'остi та ведення внутрiшнiх бiз даних Страховика.

20. l . Сграховик (,резиденюм Украlни та плапrиком подirгку на прибу,юк. вiлповiдно до сг. 14l розлiлу lll Подагrtовою lФдексу Украrни.
20.2.Сiраховик'несплатникомподаткунадодануваРтiстьвi.ziповiднодоп. l96. 1.3cT. l96ГlодатковогокодексуУкраiни.
20.3. ЦеЙ Договiр укладено в 2-х (двох) примiрнЙках украlнською мовою. кожен з яких ма€ однакову юридичнy силу.
]Q.]. Qiрацовик'не с платником податку надодану вартiстfвi:iповiднодо п. 196.1.3 ст. l96 11одаткового кодексу Укра
]Q 3 L{еЙ !,оговiр укладено в 2-х (двох) примiрнЙках украIнською мовою, кожен з яких мас однакову юридичну силу.
20.4. Yci пtпання.- шо не вреryльованi цим ДоюворЬм, реryлюються Правилами страхування та дiючим ЗаЙонодаr Украiни. У разi

норм чинною

20.4. Yci пl.пання,- що не вреryльованi чим-ЩоюворЬм,зеryлюються Пfiавилапли.страхування та дiюiим ЗаЙонодавсrвом
I}иникнення розбiжносгей мiж умовами цьою Доювору та Правилами страхування. прlориl,Ет мають умови цього Доювору.l1н]4кlення розбiжносгей. Mi* умова]\4и uьою ,Щоювору та Правилами страхування, прiоритсг мають умови чього !оmвору.
20.5. Стороilи несуть вiдповiдальнiсть за невикоriання або неналежнъ виконdння yllloв цьоiо .щоговору Ьiдпоь[дно до
]аконодавства Украiни.
20.6 (трахуваllьtiик пiлтверджус. llto його алресц вказана в цьому fl,оговорi, € придатнаДля дiлОвОi ПеРеПИСКИ.
Zб.7 Дlib.iii,iii,,;:Ы;iliБЁjriil,ii. Д;;йЁу;6йй;;iу;йHрЫ;ffiя)), Ma}o.',b прlоритет "*,",7йу,оЬ," До,овору.
20.8. Пiдписанням цього Договооч. вiдповiдно до Законч УкпаТни кПоо захист пеDсональних даних)) вiд 01.06.20l0 рс]0.8. ПiлпЙсанням цього flоговору. вiдповijrlо ло Закоriу УкраТiи i,Про захист персональних даних)) 

-вiд 
01.06.20l0'foKy N!] 2297-Vl.

страхува,llьник надас безвiдкличгiу згоду щодо обробки йьго riерсональних даних та персональних даних Вигодонабувайа Сr,раховиком зСтрахува;rылик надас безвi,]кличгiу згоду щодо обробки й-ого гiерсоtrалjних даних та rtерсональних даних Виго.uонабувача Сr,цаховиком з
Melolo ]дlиснення cTpaxoBol дlяльностl, пов язаноl з нею ФIнансово-господарськоl дlяльностl та ведення внутрlшнlх оtlз даних Lтраховика.
!ана обробка може iакож здiйснюватися будь-якими третiми особами, якиЙ Страховик надав таке право iгiiно з чинним законодавством
Удраiни. Страхувальник посвiдчус. rl(о_ознайомл_ений(а)"зiлсвоlми, правами як суб'скга п,ерсональних даних, вiдповiдно до Закону УкраТни
кПро захист персональних даних)) вiд 01,06.20l0 року }Ф 2297-Vl, атакож повiдомлений про те. що з моментх укладення чього.Цоговору
персональнi ланi Страхувальника та Виго.донабувача, зазначенi у ньому. включенi до бази персональних даних Страховика.
20,9. Своiм пiдпис<iм Страхувальник лiдтверджус фач отриЙання Ъiл Страховика до мЬменту укладення цЁого Договору iнформачii
вiдповiдно до ч. 2 сх l2 ЗакЬну Украiни <Про фiнансовl послуги та деDжавйе реryлювання ринкiв-фiнансових послуг) вiд l2 лийня 200l
рок1 N 2664-Пl.(iз змiнами i доповненнямЙ1 у повному обсirзi. Страkчвальник пlдтверджус. що надана йому iнформацiя забезпечи:tз
правильне розумiння cyTi TaKoi фiнансовоТ послуги без нав'язування ii придбання.



2L ПРОГРЛМИ СТРЛХУВЛННЯ. ОСОБIIИВI УМОВИ СТРАХУВАННЯ.
В lllО]У_Рjl{iЛ!лаLlо у.мови спе_цiальних програм страхування.._якi Mo;r<yTb бути обранi в !оговорi 1п.5.Г!оговору). та особливi умови. шо
y9Tylb 0)ти акги_воцlцl(шляхом 'ti зазначення познаiкою (ТАК>) в п.7. I. floioBopy.'

ii.|it-*;,i'fi!{!!f#"'ЬIм?н}tя стр.йового вйшкодування та дiючи у вiлповiдносгi з iншими умовами договору, зобов'язаний
::f_ч9lтл.lлu_л(десятфл.рооочих Днlв З Дати подання Страховику заяви про виплату страхового вiдшкодування по пе!шому стосовно
:1.:рjlолilJ"j9л],i 9]р19:9уI рllчIу _YII1сг" з Страховиком додаткову угоду та сплатити У {роки. визначенi цiсю додат.ковою угодою.
д94аIкор,ии Фр.Iховии платlж у розмlрl, plBHoMy розмlру Hapaxoвaнo'i за !оговором сграховоi премii стосовно застрахованого ТЗ.
z,1,1.1. У разl сплати UтрахувzIльником додаткового страхового платежу у повному обсязi в переrцбачений дJUl цього строк страхове
вlдшкодування по цьому та наступних страхових випадкilх стосовно зач)ахованого ТЗ виплачусться-вiдповiдно до умов !оговЬру, пtriичому
настання подальших страхових випадкiв з цим Тз не тягне за собою обов'язку Страхувальниkа щодо сплати iнших додаткових страхових
платежlв.

?l,.|,]r..ll*9л!'IРЗIIr_ЧrН1* не сплатить додатковий страховий платiж у повному обсязi в передбаченийдJul цього строк, Страховик tle мас
()ОOВЯJКУ щодо вигlлаlИ страховогО вlдшкодуванНя за даниМ стр&\овиМ випадком. а правовiдносини CTopiH по нdступному страховому
випадкv стосовно ,JастрахованоГо ТЗ регулюються вiдповiдно до умов .Цоговору. перелбhчених для першог<l страховогЬ випа,дку qгосовно
rrього ТЗ.
21.2,,Пцограма КАСКО <<{о першого страхового ви.падку))
l l .l. l . Lтрахувiulьник мас право отри]!rати страхове вцшкодування вл порядку та на умовах, передбачених !оговором, тiльки по однiй подii,
шо мас о3наки страховомулвипадку. laka подlя, у pa.]t визнання_ii Страховиком страховим вйпадком, набувас ciaTyqy першого страхового
:тъчпуtр ypg.:] jgliч.lJрчI"rчrl,т*9.Y_(т9I_о довiреною особою) jаяви на виплdту страхового вiлшколуван.ня по'цiй подii.
:!,!.!: ! рLз_r 19Трп* 9Ia1,1I9' !9дtt, що Ма€ о3наки сгРахового.випадку, Страхувальник в. повiдомленнi про подiю, шо подаегься уписьмовому вигляд| в термlни згцно з.рrовал.iи Логовору, зобов'язаний зазначити сгатус uieT подii:
9 19{11 !!]!!!r9_ПОlаЛЬших дIй L'тодiн Логовору з метою виплати стрtlхового вiлшколування по цiй по.дiТ;

9lпод,я l]9 потреоуС подальшиХ дlй UToplH ЛоговорУ зметоЮ виплатИ стрчIховогО вiдшкодування по цiй полii; у цьому випадку повiдомлення
про подlю здlйснюсгься з метоЮ виконаннJI умов .I[оговору щодо iйформування Страховика про змiну стану застрахованого ТЗ без
подальшого врегулювання наслlдкlв подll:
в) у разi неви3наченостi Страхувмьника щодо свого рiшення. полii присвоюсгься статус (не_ визначеноD; у цьому випадку Страхувальник мас
IР9:9.LРТIY]l.ОлС:аО:У". Рiшенttя, та подати зшв) на виплату сграхбвого вiлшколуваЪня або.подати зФlву про продовжёння лii'!оговору без
l]PlYgIl С_ТРа;Хt9Р9Г9 ВШШКОДУВаНня, в бУль-якиЙ момент цроведення розслhування по подii, але не пiзнiшё l0(лесяти) робочих днiв з дати
отримання вlд Lтраховика повlдомлення про визнання подiТ стрiLчовим випадком та про розмiр стрiLхового вiдшкодуваЁня (або страхового
акгч)-
21.2.з. Страховик не несе буль-якоi вiдповiдальностi (не мае зобов'язання по виплатi страхового вiдшкодуванrrя) по полiях, що сталися з

Ц9I9llL9ТР4Мання письмового повlдомленRя про подlю, llloJ\4ae ознаки страхового випадку, до моменту отримання зzlяви на виплату
страхового вiдшкодування .або заяви про прольвження дi[ !оговору без отримання сграхъвого вишкблувiння Страхувальником. за
виключенням випадку 2.б.1 чiсi Програми.'
21.2.4. Договiр страхування припиняс свою Фю стосовно застрахованого ТЗ з моменry над?ння_Страхувальником (його ловiреноtо особою)
заяви на виплатУ с,граховогО вiдшкодуванНя. Виплата сграховогО вiдшкодування по цiй заявi здiйснюстЬся в порядку та на умЪвах Д,оговору.
БИllЛаl а cTPaxOBoI О RlЛlllко-lуваItня без o(liuiйttoi довiдки компеlентних органiв здiйснюсться l (олин) рш впролбвж строку liii д1оговору.
2 l .J. П рограма КАСКО <Робочi днi>
2 l..]. l, llей Лоt,tlвiр . ric:
- 3а РИ]ИКаМИ l]1'II та Незаконне заволодiння - тiльки у робочi днi__1з понедiлка.по п ятницю включно та додатковi лнi.1. ле додатковi днi
t]и,JIlачакJ,гься кробочимиu вi,,tповiлно до норматиtsно-прiiвкiвих aKr iB Кабirrеr у MiHicTPiB Украiни:- ,}а Dиlиками Стихiйнi лиха- П!ТО, Пожежа- НапЙ тварин. Падiння прелметiвiлерев'- в yci днi без виключення впродовж строку лiТ
!оговЬру.
2t.4. Програма КАСКО <<ВихИнi, святковi, неробочi лнi>>
2l .4. l. Цеf Договiр дiс:
- за ризи{ами ЩТП та Незаконне завол_одiння - тiльки у вихi4нi, святковi, неробочi днi (субот4 недiля, день, що переду€ вихiдному, святковому,га неробочому дню з 16:00 до 24:00_.годин, Ia доjlатковi днi), де додаiковi днi визначаються (святковими/неliобочими)) вlдповlдно до
нормати вно-правових аrгiв Кабi нсгу MiHi cTpi в Украiни;- ]а РИЗикаМи СтихiЙнi лих4 П!ТО, По>ftежц НапЙ тварин, Падiння предметiв/дерев - в yci днi без виключення впродовж строку лii
!оговору,
21.5. Особлива умова <Неагоегатна cTDaxoBa cvмa))
?L.5,J. |9.у]р вiдповiдальноЬi ..СтрахоЙка.по hругому та кожному наступному страховому випадку не змiнюегься (не зменшуегься), i
ви3начасться розмlром cTpaxoBo.l суми. У рzlзl неаrрегатно' gTpaxoBol суми пlсля кожноt виплати страхового вiдшкодування стра"\ова сума не
зменшусгься на DозмtD cтDaxoBol виплати.
21.5.2.'!ОГОвiр, hрипЙruс свою дiю у рЙi виплати страхового вiдшкодування по одному cTp.txoвoмy випадку у розмiрi страховоТ суми з
вирахуванням q)раншизи та lнших вlдрахувань. передOачених Логовором.
] |.6. Рс_облива умова <Без франшиiи по ЩТП зd вiлсутностiви.ни Ьодiя ТЗ в [ТП>2l.б.I. У разt наgгання сфахового випадку по ризйку ЩТП iз суми стрilхового вiдшкодування не вираховуеться сума франшизи по
пошкоджейнях ТЗ. якшо Страховику. булlть-наланi локази вiлс;ггноiтi винЙ водiя застраховаliого ТЗ в !ТI'I. ЗазЙачена уЙова не стосУетЬся
випадкiв знищення та констliукгивноi загйбелi застрахованого Тз.
2l .7. Особлива умова <ТарЙфний коефiчiснт прЙ безклlочовому лосryпi>
21.7.1. Додаткойа франшиiа.'перелбачёна на вйпадок незаконного заволодiння Тз, обладнаного безключовим доступом на вiдкритгя або
запуск двигчна. не застосовчсться.
л2 

I.ý. ОсоблЙва умова .Виriлата тiльки з офiuiйною довiдкою)) ,
21,8. l, СтраховЙк здiйснюс tsигlлату страхов'ого вiдшкодування.тiльки..у разi надання Страхувальником_в.пакsтi документiв, необхiдних дJIя
llрииllяI-гя рlulенIlя шодо виllлати страхового tslдшкодування. о(рlцlйноl довlдки компетентних органlв аоо.lншогодокументу в пlдтвеDдження
тtlго. шо Страхувальник свосчасно. вiдповiдноло умЪq п.lЗ.1.2. {оговору. повiдомив про полiю вiдповiднi компgгентнi органи. ЗЬначена
умованестосустьсявипадкiв,передбаченихпункгайи l3.1.2. l. ilЗ.1.2.2. !ilговору.

СТРАХОВИК
Страхова компанiя (БРОКБIЗНЕС)

вул. Бiлоруська 3, м.Киiв, Украiна, 04050
т/ф +38 044246_67_22,

lBAN Р/р UA
в ГУоК АТ
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