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Часmлlна 2 (Веосiя 1.I)>.
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БронБlзнЕс
страхова комгlанiя

ШУБЛIIIНА ОФЕРТА
щодо укпадення.Щоговору добровiльного сграхування цивiльноiвiдповhальностi вJIасникЬ

наземних ц)анспортних засобЬ, вiд нещаснIц випцкЬ на-гранспортi, та КАСКО
за програмою (<ЗА)ОIЩЕНИИ ВОЩ,I>

оФЕртА JФ001_005/оп

,r,/ r, D/ zЁ€p,м. КиiЪ

роздш 2. злгАJIьнI умови пуБлItIноi ооврти
2.1. .Щана публiчна оферта (далi - Оферта) е офiцiйною пропозицiею Страховика невизначеному колу лiездатних фiзичнlл< осiб укласти з
Страховиком .Щоговiр.лобровiльного страхування_цуlцllо_t__фцоlцg_ьностi власникiв нzlземних транспортних засобiв, вiд нецасних
випадкiв на тршlспортi, та КАСКО за проrрg},tою (trАХИЩЦI_IМ ВОДIИ)) (лалi -.Щоговiр).
2.1.1. .Щана версiя оферти введена в ilю {z{ lrZ/ 20/2 року та дiе до скасуванЕя або введення в дiю новоi Bepcii.
2.2. оферта с стаrцартною формою в розумiййi статгi 63ГI-{ивiльного кодексу УкраiЪи, яку може акцепгувати iнша особа шJIяхом
приеднання до Hei.
2.3 Страхральником € юридична або дiсздатна фiзична особ4 яка при€дналася до цiсi оферти вйповiдно до положень статей 634,642
Щивiльного кодексу УкраiЪи та укпада€ з Страховиком логовiр шJlяхом акцсптуванЕя uiei Оферти.
2.4. .Щоговiр уклада€ться вiдповiдно до Правил добровiльного стрtlхрання цивiльноi вцповiдальностi власникiв нtlземного транспорту
(включаючи вйповiдшrьнiсть перевiзника) Nэ 007, Правил добровiльного cтpzlxyBzlнH;t вй нещасних випадкiв (нова редакrtriя) J'.l!00l, та
Правил добровiльного страхування наземного трЕlнспорту (KpiM за.lliзничного) (нова релакuiя) Nч006 у редакцiях, що дiють на дuпУ
укпадання .Щоговору (надалi по тексту Правила страхування).
2.5. Пiдписання Страхувальником Частини l ,Щоговору, що мiстить РОЗДЛ 1. ШДИВIДУАJIЬШ УМОВИ ДОГОВОРУ CTPAXYBAHIUI,
та сплата страхового платежу ввЕDка€ться безумовним прийнятгям (акчеrпом) ploB Оферти.
2.6.На вимоry однiеi iз Сторiн,Щоговору Сторони зобоЪ'язанi вiдтворити .Щоговiр на паперовому Hocii протягом п'яти робочих днiв з дня
пред'явлення TaKoi письмовоi вимоги.
2.7. За cBoiM скпадом чей.Щоговiр е комплексним, складасться з трьох Секцiй, якi забезпечуrоть страховий 3zйист 3а наступними трЬома
видzlil,lи страхування :

2.7.1. Секцiя I - добровiльне страхування цивiльноi вйповiдальностi власникiв нzвемних тр,lнспортних засобiв (обов'язкова складоВа
,Щоговору). Умовамr,Щоговору, що забезпечуоть страховий захист за цим видой страхуванЕя, с: Частина l ,Щоговору (без гryнктiв 1.7.,
1.8.), Роздл ]. Умовзl добровiльного страхуванЕя цивiльноi вiдповiдальностi власникiв наземних трtlнспортних засобiв за програп.rою
(3АХИЩЕНИИ ВОДIИ), та РОЗДЛ 6. ЗАГАJIЬНI УМОВИ ДОГОВОРУ.
2.7.2. Сеуцlя II - лобровiльне стрzIхування вiд нещасних випадкiв (необов'язкова складова,Щоговору). Умова:r,tи ,Щоговору, що
забезпеч}rоть страховий захист за цим видом страхування, с: Частина l ,Щоговору (без пункгiв 1.6., 1.8.), РОЗДЛ 4. Умови лобровiльного
cтpаxyBaнш вй нещасних випадкiв за прогр.lп,tою (ЗАХИЩЕНИИ ВОДй), та РОЗДIЛ б. ЗАГАJIЬШ УМОВИ ДОГОВОРУ.
2.7.3. Секцiя III - лобровiльне стрzlхування наземного транспорту (KpiM зшriзничного) (необов'язкова скпадова .Щоговору). Умовами
,Щоговору, що забезпечують страховий захист за цим видом стр€lхувtlння, с: Частина l Договору (без гryнктiв 1.6., 1.7.), РоЗДЛ 5. Умови
добровiльного стрчtхування наземного трzrнспорту за програмою (ЗАХИЩЕНИй ВОДIЬ), та РОЗ.ЩIЛ 6. ЗАГАJIЬШ УМОВИ ДОГОВОРУ.
2.8. Умови.Щоговору за кожною окремою Секцiею е Еез.шежними вй 1мов .Щоговору за iншими Секцiями, i повиннi розрtiтися як умови
.Щоговору в межах чiсi окремоi СекцiТ.
2.9. Страхування за Секцiею II та Секцiею III дiе тiльки у разi обрання та позначеннJI одного з BapiarrTiB умов страхування в п. l .7. та п.1.8.

,Щоговору вiдповiдно, та сплати вiдповiдноi сграховоi премiI за обраним BapiaHToM умов страхування.

ЮЕЩП3. Умови добровiльдого страхування цивiльноi вiдповiдальностi кпасникiв наземних транспортних засобiв за
програмою (ЗАХИЩЕНИИ ВОДIЬ)

3. l. IIрЕдмЕт договору стрАхувАннJI
3.1.1. ГIрелметом .Щоговору с MйHoBi iнтереси, що не суперечать з{кону, пов'язанi з вiдшкодуванням шкоди, заподiяноi Стрзхува,rьником
або iншью особою, цивiльна вйповiдальнiсть якоi застрыоъана за uим j]оговором, життю, здоров'ю, працездатЕостi, майну TpeTix осiб пи
час скспJryатацii забезпеченого транспортного засобу.
3.1.2. ТрЙiми особаrr.rи (потерпiлими)-е юридичнi та фiзичнi особи, житгю, здоров'ю таlабо майну яких заподiяна шкода внаслйок
доро,{шьо-трtlнспортноi приголи (.ЩТП) з використанням забезпеченого танспортного засобу.
3.1.3. Забезпечений транспортний засiб (Забезпечений ТЗ) - наземний транспортний засiб, зазначений в пункгi 1.4. цього .Щоговору, за
уллови його експлуатачii особами, вiдповйшrьнiсть якIл( застрtlховzlна-
3.1.4. Особи, вйповiдальнiсть яких заfiрахована за цим ,Щоговором, (Забезпеченi водii) - це особи, допущенi до керувzlння Забезпечоним
ТЗ на законнlл< пiдставах. Вцповiдаrrьнiсть за невиконанrrя Забезпеченим водiем обов'язкiв, обумовленш< цим .Щоговором, покпадаеться на
Страхувальника.
3.1.5. Вигодонафвачами за цим ,Щоговором е особи, що мають право на отримЕtн}u страхового вiдшкодувzlншI на зaконних пiдставах.

3.2. зАстрАховАнI ризики, cTPAxoBI gцп\цки
3.2.1. ЗастраховttЕими за цим,Щоговором € ризики:
3.2.1.1. Наgгання цивiльноi вiдповiдальностi забезпеченого водiя за шкоду, заподiяIry майну Трчгiх осiб внаслiдок ДТП, яка сталася 3а

rlаgгю Забезпеченого ТЗ.
З.2.|.2. Настання цивiльноi вiдповiда,rьностi забезпеченого водiя за шкоду, заrrодiяну житгю таlабо здоров'ю TpeTix осiб внаслiдок ДТП,
яка сталася за участю Забезпеченого ТЗ.
3.2.2. Страховим випадком 9а цим..Щоговором € дорожньо-трtlнспо_ртна пригода (ДТП), що стЕrлася за }п{астю Забезпеченого ТЗ, внаслiдок
якоi настас цивiльна вИповйальнiсть особи, вйповiдальнiсiь якоi застрахокша за цим .Щоговором, за шкоду, заподiяну життю, здоров'ю
та./або майну потерпiлого.

З.3, ВИКЛЮЧЕННJI ЗI СТРАХОВИХ gЦПАДКIВ ТА ОБМЕЖЕНIUI СТРАХУВАННJI
3.3,1. Не ввФка€ться стрalховим випадком дорожньо-транспортна пригода (ДТП), що сталася за у{астю Забезпеченого ТЗ за наступних
обставин:
3.3.1.1. Управлiння (керування) Забезпечентм ТЗ особою, яка перебуъала пiд дiею tшкоголю, зн.лходилас_ь пiд впливом наркотичнш( чи
токсичних речовин, або перебувала пiд дiсю медичних препаратiв, протипоказанI,D( при KepyBaHHi ТЗ, а також у разi вИмови вiл



проходження тесту або медичноi експертизи (оглялу) з метою виJIвлення ознЕк стану ал.коюльного, наркотичног0 чи iншого Сп'янiННЯ абО
переO}ъання пц впливом лlкарських препарагlв, що зниж).ють увагу та швиJIкlсть реtжцll.
].]. ! .]. _Управлiння (керування) Забезпеченим ТЗ особою. яка:
3.3.1.2.1. не мiша посвiдчення водiя вiдповiдноi категорii;
З.З.1.2.2. не мала законних пйстав керувати застрахованим ТЗ (KpiM випадку невиконання водiсм ТЗ пункгу 2.1. ПДР За }'N{ОВИ
поед'явленrrя Стоаховикч вiдслтнiх на момент Дтп документiв).
3]3-1.3 НевиконЬння Сiрахуliальником (ЗабезпечениЙ водiсЙ) вимог представникiв органiв влади; переслiлування Страхува-rьника
(Забсзпеченого волiя) прiачiЙниками МВС (Начiональноi полiцii УкраiЪи Ъбо iншими); якщо Страхувtшьник (Забезпечений волiЙ) пiсля
.ЩТП залишив мiсце пригоди.
3.3.1.4. ВикористанняЗабезпеченого ТЗ, технiчний стан якого не вiдповiдае вIмогаN.r Роздiлу 3l Правил лорожнього_р}ху Укqани._ . .._
3.3.1.5. Використання Забезпеченого ТЗ у якосгi TaKci, на yl!{oвzrx прокату, лiзинry, дJIя нlвчальноi iЪди, уlасгi у офiuiйних i неОфiuiйНих
змЕгЕtннrlх (у'тому числi й спортивних) без попереднього письмового узгодження зi Страховиком (у разi, коли TaKi Умо11r екСПЛУаТаЦii
Забезпеченого ТЗ-не були зазначенi в Особливих умовах.Щоговору, або ie були письмово погодженi додатковою угодою ло.ЩогОвОРУ).
3.3. 1.6. Перевезення, буксирування Забезпеченого ТЗ.
3.3.1.7. Порушення виiиог бёзпеки при перевезеннi пасажирiв та вантажiв; зzшодiяншI шкоди BaHTtDKeM, що вип_ав_(впав) iз Забезпеченого
П}, прелмбСами, що вилsтiли з-пй Його iолiс, спецiа.лtьним обладнанням або механiзмЕlltlи, що зMoHToBaHi на Забезпеченому ТЗ, пй чаС
користувtlнIя ними.
З.З.1.8. Застосування, перевезення_чи зберiганrrя вибухових речовин,. MaTepifu,IiB, пристроiц_вогнепа.лtьноi зброi, та iнших небезпечних

речовин l предметlв, а таiож якщо ДТП трalпилась внаiлiдок пiдпалу, пiдриву Забезпеченого ТЗ, а також протиправних дiй TpeTix осiб.
3.3.1.9. У випадкzlх MacoBID( заворушень, пор},шення громадською поряJIIry, вiйськових tФнфлiкгiв, терористичних ttкTlB, антитерористичних
операrriй, зЕIIФлOry, буrпу, сгихiйнЬю лю<а" вибуху босприпасiв та iнших знарядь вiйни.
3.3.1.10. Вплив itiнiiуючоi ралiаuii, викликаного.довiлЪним ядерним_паливом_ ралiоакгивного 0труснЕя, радiоакгивноi, токсичноi, вибУховоi
чи в iншому вiдношеннi небезпечноi властивостi довiльноi вибуховоi ядерноi сполуки чи ii ядерного компонецта.
3.3.2. Не ё сграховим випадком дорожньо-транспортна прЙгола (ДТП), за сфичинеши якоi не виникае щвiльноi вiдповiда.lьноgгi
Стра,хува;ьrл.rка (Забезпеченого водiя).
33.3. Страховик не вiлпткодову€ шко.ry, завдд{у внаслiдок пошкоджеш{rl Забезпеченого ТЗ, який сприЕtинив ЩТП; школу водiю Забезпеченого
ТЗ або майну, що знtlходилось у момент.ЩТП в/на Забезпеченому ТЗ.
3.3.4. Страхr5вдк 11g giцпrцодовус шкоry життю.та здоров'ю пасая<ирiв, якi знаходились у Забезпеченому ТЗ, якщо вони с Застр€tхокlними
вйповiдно до доmворiв особисгог0 сграх}ъшд{я вИ нещасrпо< випадкiв натранспоф.
3.3.5. Страсовик не iiдшкодовуе lлкоду, зzlвдшry вцаслйок пошкодження Ьбо знищення антикварних речей, виробiв з дороготIiнних мсгалiв,
дорогочiнного чи напiвдорогоцiнного камiння, предметiв релiгiйного культу, колекцiй, картин, рукописiв, банкнот, цiнних паперiв,
док}ъ{ентlв, племlнних тварин.
3.3.-6. Не вiдшкодовуються збитки (оцiнена школа) в часгинi, що перевищу€ 9трzйову суму по.Щоговору,.буль-якi непрямi збитки, не
отримшtий прибутоц моральна шкода шкода що була завдана не в результатi страхового випадку, хоч би й пй час його вастання.
З.3.Z. Не е страховими випадкalIчtи подii, що стzlJIися на тимчасово окупованих територiях Украiни, територiях проведеннJI
антитерористичних операцiй та операчiй Об'еднаних сил.

3.4. оБсяг вIдповIдАJIьностI стрАховикА
3.4.1. Обсяг вiдповцальностi Страховика за.Щоговором по_Секцii I обмежусгься_рр_зryriр9ц _cTpaxoBoi ср{и, встановленоi в п.1.6. .Щотовору..
3.4.2. Зобов'язання Страховика виникtlють у вiдповiдностi з положеннями п.п.1.11.1., 1.11.2..Щоговору за р{ови сплати стр.йовоi премlТ в
повному обсязi до моменту початку строку лii,Щоговору, що визначений в п.1.2. цьЬго,Щоговору.
3.4.3. У випадку несплати Страхувальником стрtйового платежу у встановленi чим.Щоговором строки.Щоговiр ввtDка€ться тtким, що не
набрав чинностi згiдно з ч. 4 ст. 18 ЗУ <Про страхування>.
3.4.4. Страховик несе вiдповiдальнiсть по чьому,Щоговору тiльки тодi (у Ti лати, години i хвилини), коли Страховик несе вiдповйальнiСгь
по Полiсу ОСtШВВНТЗ.
3.4.5. .Щоiовiр припиЕясться iз закiнченням строку лii.Щоговору, що визначений в п. 1.2. .Щоговору, але не пiзнiше моменту припинення
Полiса ОСЦПВВНТЗ, укпаденого Страховиком i зазначеного в п. 1 .1 . 1 . цього ,Щоговору.

3.5. дi стрАхувАльникА (зАБЕзIIЕчЕного водш) у рАзI HACTAHH,I стрАхового випАдку
3.5.1 . У разi настання подil, яка iиас ознtки стрilхового випадку, Страхува.тьник або Забезпечений водiй, причегний до цiсi подii, зобов'яЗаний:
3.5.1.1. .Щотримуватися п.2.|0., п.2.11. Правил доро}кнього руху УкраЪи.
3.5.1.2. Вжлtти заходiв з метою рятув:lння )rшття, здоров'я, майн4 загlобiгання чи зменшення розмiру можливоi шкоди.
3.5.1.3. Повiдомlтти компgтентнi державнi оргzlни про випадок, що стався (викликати невiдкладну медичну допомоry, правоохороннi
оргllни, iншi компетентнi органи).
3:5.1.4. Огрш.rати всю можЙву iформаuiю про iншlо< уrасникiв ЩТП (рессграчiйнi номери транспортних засобiв ; прiзвища та iменц а_црgт,
телефони Ьсiб, причетних до ДТПта потерпiли& а також номери чиннIr( договорiв страху.вання,.назву Страховика iнших уrасникЬ-ЩТП);
заIIисати прiзвищ4 iMeHa та а.чреси свiлiiв ДТП (особисго, або з допомогою iншlо< осiб); поiнформувати осiб, причотнlо< до .ДТП, та
потерпiлиц про себе, свое Micue проlкивЕlнtu, назву та мiсцезнаходження Страховика та надати BйoMocTi про вйповiлнi cTpaxoBi полiси.
3.5.1.5. З мiсЙ подii негайно повiдомlтги Страхоiика (iнформачiйну сервiёну службу Страховика) за номером телефону 0-800-500-12J пРО
ЕЕtстаншI подii, що ма€ ознаки страхового випадку. Неможливiсть виконЕlння даноi вимоги мас бути пiлтверджена докУментальнО.
3.5.1.6. Не пiзнiше трьох робоЪих днiв з днf, настання ДТП письмово надати Страховику повiдомлсння про .ЩТП встановленого
страховиком зразка аъакож вiдомостi про мiсцезнаходження Забезпеченого Тз, потерпiлих, пошкодженого мйна (транспортного засобу),
контакгний телефон та свою адресу. Неможливiсть викон€tння даноi умови мас бути пiдтверджена докр{ентtшьно.
3.5.1.7. На вимоry Страховикц-не-пiзнiше 2 (двох) робочих лнiв з Йомеrrту як Страхувальнику чи Забезпеченому водiю стало вiдомо про
цю вимогу, надати представнику Страховика можливiсть огляду Забезпеченого ТЗ.
3.5.2. Страхувальниi зобов'язаний надати Страховику всю необхйну iнформачiю та документи дJuI встtlновлення причин, обставин,
нtюлцкlв под1l, що ма€ ознаки страхового випадку, та розмiру завдzlних збиткiв.
3.5.3. Страхувальник зобов'язанrй передЕвати Страховику оригiна,rи або належним чином завiренi копii Bcix документально оформлених
претензiЙ (пЪзовiв), що стос}.ються подii, яка мас ознzки стр€цового випадку, та актуальIry, пов'язану з ними, iнформаIriю.

3.б. докумЕнти, що пIдтвЕрджують нАстАнtля стрАхового випАдку тА розмIр зБитку
3.б.1. Дш пiдгвФдкення факгу настання страховог0 випадку та пода,ъшоi виплаги стрмовою вiцптlодrвrаш:я Страховlлсу повlдlнi бути налаНi
наclупнl доцументи:
3.6.1.1. ДокуЙФ{гц що iдеrпифiryrогь волiя (заявrппса) та Забезпечеrшй ТЗ: посвiдчеlпrя водiя або тшлчасовlдi дозвiл на право rcррдл{я; докум9Iгц
що посвiдч!е особу та мiсче рёес,грацii (проЙ,ваJл{я) заявюка, виIIисrcl з еД, довiд<а пр взяггя на облiк rшmrпдса подап<iв (для юрlцичноi особи);
свИоrrгво гrро реесграriю З*5езпеченоБ iЗ; наlаз по пiдrриоuсгву пр прr.rзкrчешя на посаJry водя .па заIQirшешIя танспоргного засобу За вОЛiеlЦ

цодор9шй шсг таlабо iшlшпi доIýмеIп_Iа вимоry Страховlлса-
3.6.1.2, Доryменти, що визначають обсгавш{и страховою випадку: письмове повИомлеr+rя про подlю, що мае о3наки стрzжовог0 випаДкУ
(повiдомленlrя про ЩТП), довйка всгд{овленоi форми про ДТП; iтрсrюrол медичною оглядt або довйка медиt{ною_ зzlкJlа,ry про вЙqтнiСгь
(lrаявнiсть) у волiя, що кер},кв Забезпеченшл ТЗ в момеrп ЩТП, ознак аJIIФгOльною сп'янiнrя або перебува*lя пiд впливом 'тччч}юкси.IнID( чи медичнID( препарагiв, - яюцо проведеш{я медичноr0 обсгеження вимаftrлося прашiвнкаrr,rи правоохоронню( органiв; довiдса про

упстпп<iв ЩП (форма 2); проiокол про алмiiiстрагивне прЕrвопорушенЕя; рапорг аварiйною KoMicapa; <европротокол>; звiти, пояснення,
магерiали експертиз, iншi доlсументи вйповiдно до обставин страхового випадку.
3.б.1.3. !окумейц що визначають розмiр шr<одц загlодiяноi жшгпо таlабо злоров'ю погерпiллос: довцIй про тимчасову вграry пршlездагносгi
(лiIgъшшя)i вшrиска з медиtlноi карги сгЙонарною хворою, Jтисток непрацечагrrосгi (лiкарrиш.rй rп.rсг), медичшй висновоц та irmri документи,
цб ццтвсрдк}.ють тимчtlФву Еграry пршlездагносгi, надають вiдомосгi про дiагноз, лiryъшrня та прогноз хвороби псrгерпiлою; довiдка медиIФ-
соцiальноi експергноi KoMicii про ступirъ втрати працездtrп{осгi; свiдоцгво про смергь псrгерпiлого; висновки с}дово-медll.IноТ експергlви;



рiшенrя (посгil{ова вирок) суцу, яке нафало заrонrrоi сиJIи; доIýмент}r, що пiлгверлжуlогь розмiр заробiтноi плаги, пенсii, ОсОбlСЮЮ ДОУ-ОДУ

irоrерпiлого; прегеrвii (поiовЪ;- ло Стрфва,ъlплка зшви на вреryJIюкlння прсгензii (позову), мировi уюди; документи, що пiдгвФzрЧлогь
неоСftйнi та доцJьно зпiйсненi BlпpaTi длiя вiдновlенrrя злоров'япогерпiлого, оплаry paxyнKip за лilс}ъшпlя,.мед,rчне обсrrутов}вtlння; дОкУмеЕЩ
що пiдгве,рдкlтоть вrцраги на похо;ання потерпiлою; локумЪнгц що riiдгвФдrýтогi необхiдri i доцiльно здiйсненi вI,rграти ЩОДО запобiгаrшя абО

зш,rетццеrпЙ збкгкiв, п<lрягунlсу пmерпiлrл<, дЬсгавки пmЪрпiлlаi до медичноЙ закладу, irплi додагrовi вrrграги: IФштOриси, сплаченi paryHlc4
квrтгаrпдii, чеrcr (оршiнdли); iHiпi докушtентц що визншаrогi розмiр шlодц заподiяноi жигпо таlабо здор9р'ю пmерпirпо<..

3.6.1.a. ЩЬrqМеrй щО 
""i""a"aoo розмiр шlолЪ заrrодйноi MaiiHy пmерПiлю<: висновкИ експергЦ суб'екга оцiночноi дiя,lъностi що.ло розмiру

збrтгкiц загrодiянlл< мйну трегiх осiб, ринrовоi варюстi майна, варюсгi вiдновшова,rьною пемо}rry; доlýменти ремонтшо( пцприемстц
з€цу{енID(..дlш проведенЕя вiдновrпова.lьною ремокф майна. що виз;ачаюь обсяг та варгiсгь ремойнш< робЦ ФrЕ"*rъ ршУнки-факгУри,
мJькуJIяцц коIлюриси, наряд-замовлення, акти 

""roHiHlo< робiт або irпцi); докумеrпц що пiдгвердхс1тсrь необхИнi i доцirьно здiйсненi в!граш
щqцоЪапобiгашrя iбо зi"ейеrо збrтгкiв, eBaKym.tii ТЗ або мйна тсгьоiЬсобй irшi додагювi виграги: IФIuюриси, сг$Iаченi раryIд<Ц квигМi,
чеки (оригiнали); iкпi докумеIпи, що вк}rtачають розмiр шrоли, заподiяноi Maftry погерпiлlл<.
3.6.1.5. .Щокумеiти, що iдентифiКу.rоть одержувача сiрахового вiдшкодувшrня (потерпiлого, особи, яка мае право на отриманЕя. стр€lхового
вiдшкодуЬЙня): заява на вип,iагу страхоБогЬ вйшкЙування за формою СтраховЙка; паспорт або Ццдй ДокУ\{ент, що посвЩчУе ОСОбУ

потсрпiлою; документ, тцо пiдгверджус право власностi на пошкоджене майно на день сЙосння ДТП; докрtент, ЩО пОСВiДЧУС ОСОбУ

одержувача страховогО вцшкодувtlння; довцка про присво€ння iдентифiкацiйного номера едФО одержувача стр,йового вiдшкодування
(фiiичноi особи); вйомостi.прь банкiвськi реквiзитй зЕцвника (за наявностi); локуrtент, що посвiдчус.прtlво зzшвника на отримtlння
стрtжовог0 вiдшкодування (доЪiренiсть, логбвiр оренди, свiдоцтво про право на спадщину або iнший), - у разi якщо зzIявник не €

потерпiлим або його зtlконним представником.
3.б.1.6. .Щокументи, необхiднi дЙ здiйснення страховою вИшкодування вйповiдно до вимог чинного 3аконодавства.
3.6.1.7. Irшi доцументи, якi даогь змоry всгаrовrrги розмiр заподiяноi шIФд4 причини, обсгавшrи та наслiдки HacTElHIш страховоr0 випадку, в тому
числi чшпд.лй на момент страховоm випадку Полiс ОСLЦIВВНТЗ Страхува.lьtплка-
3.6.2. .Щокумеrпи, зазначенi у rboMy роздiлi, надаються Страховиlсу зi пёрелirом, сформоваюш Страхов.иlом вiдповiдно до KoHKpеTHID( обgгавин та
особйвоЬеR 9трахорЮ "йпuдr.У, 

у формi оригiнальнlл<-прш.riрr*rкiв, або ногарiаrlьно завiреrпос rопй, або юпiй за },N{ови наданшI Страховlлсу
мФкJIивостl звlрешrl 1х з орипнаJъними примlрниmil{и документlв.

3.7. ПОРЯДОК I УМОВИ ЗДЙСНЕННJI СТРАХОВОГО ВIДШКОДУВАННJI
3.7.1. У разi настання стр{lховою випадку Страховик у межtlх страхових ср(, визнач9нrтх у .Щоговорi, вiдшкодовуе у встtlновленОмУ_ЦИМ

.щоговорбм порядrry оцiнёну шкоду, заполiяну'внаслйбк .щтп життю, здоров'ю, майну третьоi особи, а потерпiлим юридичним особа.ttl -

викIIючЕо шкоду, заподiяну майну.
3.7.2.За ризиком настанвя цивiirьноi вйповiдальностi за шкоду, заподiяну життю таlабо злоров'ю TpeTix осiб, вйшкодоВУ€тьСЯ ШКОДq
пов'язаназ: лiкуванням потерпiлого, тимчасовою втратою працеaдаtностi пьерпiлим, сгiйкою трtrгоl9 праце3дагностi потерпiлим, атакож
смертю потерпiлого, що настала протягом одног0 porcy з моменry,ЩТП та € прямим наслйком цiеi подii.
З.7.2.|. Розмiр школи, пов'язаноi Ъ лiкуваrrням, Йрiтою працездагностi таlабо смертю потерпiлою, визначаеться вiдповiдно ДО пОРЯДКУ

розрахунку, встановленого Законом УкраiЪи <ПрЪ обов'iзкове страхувшrня цивiльно-прЙовоi вiдповйальностi влаСнИКiВ НаЗеМНИХ

транспортних засобiв> (далi - Закон про ОСL[ПВВНТЗ).
3.7.3. За ризиком HacT,lHHJI цивiльноi Йповiдальностi за шкоду, заподйIry майну TpeTix осiб, вiдшкодовусться шкода пов'язана З:

3.7.3.1. пЪшкодженням ТЗ потерпiлою (витраги, що необхИнi для здiйснення вhновлювального роцонту пошкодженого ТЗ);
З.7.З.2. фiзичним знищеннJIм fЗ потерпiлсiго, а саме рiзничя мiж вартiстю ТЗ до та пiсля.ЩТП. Транспортний засiб вважасгься фiЗИЧНО
знищенriи, якщо його ремонт е технiчно неможливим чи економiчно необгруrrтованим. Ремонт ввФкаеться економiчно необЦрУнтованим,
якщо передбаченi згiдно зi звiтом (акгом) чи висновком_про ouiHKy, виконЙим оцiнювачем або екслертом_вiлповiдно до зzконоДавСтВа
витрати на вiдновлюва.пьний ремонт тр.lнспортного засобу перевищ},ють BapTicTb тралспортного засобу до ДТП;
3.7.З3. пошкодженIlям чи фiзЙнrлr,r знйценняiи дорiц дороkнii спорlй, технiчних засЪбiв реryлюванЕя руху та iнших магерiшrьнlж цiнносгей;
З.7 .3.4. пошкодженням чи фiзичним знищенЕям iншого мйна потерпiлою;

i.i.зi.Т"Тffi.ЁЬТ'ffi:lъЁiън'#Нul|Т'""-ЗЁ;}Ж'#ffi-"^Str##Ч#]rълог0 до вiдповiдною закпацу охорони здоров,я, чи
забрlдненням caJlolry rього ТЗ;
з.7-,i.7. еваIryацi€ю iранспортних засобiв потерпiлих з мiсця Дтп до нйближчого Сто або до мiсця стоянки в межtlх адмiнiстрrгивного
району, де сталася подiя.
5Э.а. iБ;йй*одоrйi." збитки, пов'язанi з:
З,1.4.1. робmами поремоЕту i тохнiчному обс:цтовршrrm трilнспоргною засобу Трегьоi особц що не вик,шлкшri HacT€lHшlM страхового випадкУ;
З.'l .4,2.Ъамiною зам-iсть ремонry тих чi,л iншiтх вузлiв i аiрегатiЪ в зборi з irриЪини вiдсутносгi на ремонтних пiдприемствах необхiДних
запасних частин та дета.rей дJul ремоrrry цих вузлiв i агрегатiв;
З,7 .4,З. втр.tтою ToBapHoi BapTocTi транспортного засобу, що нЕшежить Трсгiй особi.
3.7.5. Страхове вiдшЙдуванЬ розрriховусгiся CTpaxoBdr<oM як сума збrгiiв (очiненоi шкоди), визначеню( вiдповiдно до гrунКгiв 3.'l.|. - З.7.4.

Щоmвору, до яttоi засгосов},ються насryпнi рtови у заi}наченiй послiдовносгi:
3.7.5.1.'ijозмiр страховогЬ вiдшкодуiання обмеkусгься суI!!ою, яка у сукупностi з срtами Bcix попереднiх страхових вiДШКОДУВаНЬ ПО

,Щоговору не перевищу€ страхову суму по .Щоговору.
З.7.5.2. Розмiр страхового вiдшкодуванrrя по страховому випадку зменшуеться на суму стрtlхового вlдшкодування, виЗначенОГО ПО ЦЬОМУ
cTpzlxoBoмy випадку по Полiсу ОСЦtIВВНТЗ згiдно страхового акту.
3.?.5.3. РозрахованЬ сlма стрЫовою вiдшкодування розподiля€ться на Bcix потерпiлих Трсгiх осiб пропорчiйно розмiру оцiненоi шкОДи,
заплаrrоi кожному потерпiлому.
3.7.б. Виплага Ътрахоъого iiдшкодування проводиться Страховиком згiдно з .щоговором на пйставi письмовоi заяви потерпiлою
(спадкоемця, предётавник4 правонаёryпника)-або особи, яка мае право на отримЕrн}ц страхового вiдшкодування, i страховогО акгУ, ЯКИЙ
скпадаеться Страховиком.
3.7.7. СтраховЙк приймас рiшення про виплатустрахового_вiдшкодуванЕя i складас страховий акl 1бо ryцу* р_rr_?1уI!9--чу"-YJ
виплагi Йрахо_воювiдшко.frування вriроловж 10 (деЪяти) робочю< днiв пiсля оJримання останнього з л9rумекгiв, ц9 1
при!Iини тЪ обставини настzlння.стр€lхового випадку, йоЙ наслiдки. i ро.]"iрJ

эю з докрлЪнтiв, цiо пiдтвердхýасrгь фаIсi,
шкоди), але не ранiше прийнятгя рiшенняпри!Iини та обставини настzlння стр€lхового випадку, йою наслЦки i розмtр зOиткtв

щодо виплати / вiдмови у виплатi страховою вiдшкодування за Полiсом ОСЦПВВНl
ip збi,rткiв (заполiяноi шкоди), але не ранiше прийнятгя рiшення
]'ЦПВВНТЗ, обов'язковiсть укладаннJI якого на Забезпечений ТЗ

передбачена законодавством.
З.?.8. У разi вiдмови у виплатi страхового вiдшкодування Страховик повйомляс потерпiлого, таl_або Страхувальника абО ОСОбУ, ЯКа МаС

фаво на.отриманЕя страхо_вою вiдшк9лування, прЬ прийнятЪ Страховиком рiшення у письмовiй формi з мотивовtlним обфУнтУВанIЯМ
причин вiдмови впродовж 5 (п'яти) робочшхднiв пiсля прийнятгя таr<ою рiшення.
3:7.9. У разi особлйво складних обсiавин подii, що ма€ ознаки страхового випадку, Страховик ма€ право вiдстрочити прийняття рiшення
щодо виплати стрtrхового вiдшltодування або вiдмови у виплrгi стрЫового вiдшкодування, а також скпаlIанЕя стрЕжового zжту на стрОк дО 6
(шести) мiсяцiв Ъ дrги подання Страхувальником Bcix належним чином оформлених докр{ентiв для виплати страховоюл вiдшкОдУванНЯ.
Про прийнятгя такого рiшення Стрiхоiик повiдомляс Страхувальника впродовж l0 (десяти) робочих днiв з дати подання СтрахУвальникОМ
останнього док}менту, в письмовiй формi з обтруrпуванням причин.
3.7.10. Виплага страiового вiдшкодування здiйЪЪюЬься впроловж t0 (десяти) робочкх днiв пiсля складаннJI страховою акгУ СтРаХОВИКОМ.
У разi, якщо лоrсуйенти, необхiднi iля здiйснення cTpaxoBбi виплаги, Ьiдсугнi, виплата здiйснюсгься впродовж 10 (лесяти) робочих Днiв з

даги наданнJI таких докушлентiв.
3.7.11. Виплага страхового вiдшкодування здiйснюсгься безпосередньо потерпiлому, його спадкоемrцо або правонаступникУ, ii ЗzrКОННИМ

предстtвникаI4 або погодженим з нЙми особаrr,r, якi надаlсrгь послуги з вiдновлення/ремокry пошкоджеЕого мйнц лiкування потеРпiлИХ, Та
iншi послуги, пов'язанi з вИшкодуванням збиткiв, або виплатили страхове вцшкодування за договором мйнового страхув_ання.
3.7.12. Яiщо вiдшкодування витрат на проведенЕя вiдновлювалiного ремонту пошкодженою мйна здiйснюсться безпосередвьо на

рахунок потерпiлоi особи (ii предстilвника), сума що вiдповiдас розмiру оцiненоi шкоди, зменшуеться на суму визначеною вЦпоВЦнО ДО

законодавства податку на додану вартiсть.'ВЙплага утриманоi с},]!rи подtlтку (або ii частини) злiйснюсгься 3а }аlови надання СтрахОвикУ



докуIuентаJIьною пИтвердження факry та суN{и оплаги проведеного ремонту суб'€кгом господарюванЕя, який € платником податку на
додану BapTlcтb
3.7.13. Страховик ма€ право здiйснювати виплати без проведенЕя експертизи (у тому числi шляхом перерахуванru коштiв особам, якi
надають послуги з ремоiry пошкодженою майна) на пйсЪавi погоджен[fкним paryHKiB, калькуляцiй, кошторисiв нарядiв-заl,tовлень, акгiв
виконаних робiт.
3.7.14. СтрахуваJIьник або Третя особа зобов'язанi поверryти Страховику суму стр.tхового вiлшкодуванЕя, якщо протягом встановленIо(
чинним зtконод{lвством УкраiЪи cTpoKiB позовноi давностi виJlвиться така обставина, яка вiдповiдно до чинного зtконодtlвства УкраiЪи,
Правил страхуваншI, або,Щоговору с пцставою для вiдмови у виплатi стрllхового вiдшкодуванrrя або пйпадас пiд виключення iз страхових
випадкiв чи обмеження стрaйувatння.

3. 8. IIРИЧИНИ ВIДМОВИ У ВИПJIАТI СТРАХОВОГО BI ЛII КОДУВАННJI
Пiдсгавами дrrя вiдмови Страховика у здiйсненнi виплати стрЕлхового вИшкодуваIrня €:
3.8.1. Навмиснi дii (безлiяльнiсть) Страхуваrrьник4 водiя Забезпеченого ТЗ, потерпiлого, користувача пошкодженого мйн4 спрямованi на
HtюTaHHrI страхового випадку. Зазначена норма не поширюеться на дiiL, пов'язанi з виконанЕям ними громадського чи службового
обов'язку, в cTaHi необхiдноi оборони (без перевищення iT меж) або захисту майн4 жиггя, здоров'я, честi, гiдностi та дiловоi реrrутаuii.
Квалiфiкацiя дiй зазначених осiб встановлюсгься вiдповiдно до чинного законодtlвства УкраiЪи.
3.8.2. Вчинення Страхувальником, Забезпеченим водiсм чи Трсгьою особою (фiзичними особал,rи) умисного злочиt{у, що призвiв до
flрtIхового випадку.
3.8.3. Наданrrя Страхувальником, особою, вiдповiдальнigгь якоi застрахована, Трегьою особою, або особою, що ма€ прalво на_отримtlнЕя
страхового вiдшкодування, свiдомо неправдивих вИомостей про предмет ,Щоговору, або про фаrг, причинио обставини або наслiдки
страхового випадку, розмiр завдшlих збиткiв, ненадtlннJt пошкодженого майна Страховику для огляду.
3.8.4. огриманrrя особою, що ма€ прчtво на отримtlнЕя cтpaxoвoi виплати, вйшколування збиткiв (школи) вiд особи, винноi у iх заподiяннi.
3.8,5, Несвосчасне повiдомлення Страховика Страхувальником або Забезпеченим водiсм про настzrння страхового випадку без поважних
Еа це причин, пiлтверлжених докумёнтально, або qтворення Страховику перешкод у визначеннi причин, обставин або наслiдкiв подii, що
ма€ ознаки страхового випадку, характеру таlабо розмiру збиткiв. Сторонами узгоджено, що несво€часнiсть повiдомлення Страховика
Страхувальником.або водiсм ЗастрахованЪго ТЗ про настання стрzlхового випадку без по_важних на це причин е бсзумовною пiдставою для
вИмови у виплатi стрzжового вiдшкодування, незвФкztючи на те, чи перешкодило це Страховику встalновити факт, причини, обставини
та,/або наслйки подii, що мае ознаки страхового випадку.
3.8.6. Невиконанrrя Страхувiшьником (Забезпеченим водiем) або потерпiлою особою обов'язкiв, передбачених р{оваI\4и.Щоговору.
3.8.7. Вiлсутнigгь чинЙого на момент,ЩТП Полiса ОСIЦrВВНТЗ, укпаденого зi Страховиком, або недiйснiсть/нiкчемнiсть намомент,ЩТП
Полiса ОСЦПВВНТЗ, або вiдмова у виплатi страхового вiдшкодуванrrя за Полiсом ОСЦПВВНТЗ, укладеного з Страховиком,
обов'язковiсть укпаданнJI якого на Забезпечений ТЗ перелбачена законодавством.
3.8.8. tIорушення Страхувальником yIlroB стрzжування, передбачених Законом про ОСЩПВВНТЗ. В цьому випадку Страховик ма€ право
зменшити розмiр страховоi виплати по .Щоговору пропорчiйно розмiру компенсацii, яку Страховик ма€ право вимагати вiд Страхувальника
по Полiсу ОСЦПВВНТЗ.
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4. l. IIрЕдмЕт договору сTPAXУBAHIUI
4.1.1. Предмегом .Щоговору с майновi iнтереси, що не суперечать зzкону, пов'язанi з життям, здоров'ям та працФдатнiстю СтрахувatльЕика
чи Застрахованоi особи.
4..1.2. Застраховllними особами за цим .Щоговором е Забезпечений водiй та пасаrкири, що знаходяться в Забезпеченому ТЗ на обладнаних
мlсцях дJlя пасФкирlв, вцповцно до чинних норм законодавства.
4.1.3. Р_иголонабувачами за цим Договором с особи, що мають право.на отримtlншl стрЕlхового вiдшкодування_на зако_нних пiдставах.
4.1.4. Нещасним випадком € рагпова, випадков4 короткочасна подiя, неза.пежна вiд волi ЗастрахованоI особи, що факгично вiлбулась iз
Засграхованою особою, е наслiдком .ЩТП за yracTi Забезпеченого ТЗ, i внаслiдок якоi настав розлад здоров'я або загибель/смерть
Засграхованоi особи.

4.2. зАстрАховАнI ризики, cTPAxoBI gцплцки
4.2.1. Застрахов{lними за цим Договором € ризики:
4.2.|.|. Травма / тимчасова втрата працездатностi Засграхованоi особи внаслИок нещасного випадку пИ час перебуваrrня у Забезпеченому ТЗ.
4,2,|.2. IHBa,rйHicTb (I, II,Ш групи) / стiйка втрата працездатностi Застрахованоi особи внаслiдок нещасного випадку пiд час перебувшrня у
Забезпеченому ТЗ.
4,2.|,З. Загибель/смерть Застрахованоi особи внаслiдок нещасного випадку пИ час перебування у Забезпеченому ТЗ.
4.2.2. Страховим випадком за цим .Щоговором е подii з перелiку застр{йованих ризикiв, що стt}лися внаслiдок дорожньо-трzlнспортноi
пригоди (,ЩТП) за растю Забезпеченого ТЗ. Подii за гryнкгами 4.2.1.2. та 4.2.1.3. .Щоговору визнчlються стрtlховими випадкtll\,rи 3а р{ови, що
вони ст:шися протягом 1 (олного) року з дЕя ЩТП, i с безпосерслнiми наслИками ДТП.

4.3. викJIючЕннJI зI стрАхових випАдкIв тА оБмЕ)IGнн'I CTPAXУBAHIUI
!.].|.flо_9трахових випадкiв не вiдцоситься i виплата ст_рахового вiдпlкодування не здiйсню€ться у.випадк.lх,
3.3.1.1. Управлiння 1керуврнн1) ТЗ особою, яка перебувала пiд дiсю ZL.IкогоJIю, зЕzlходилась пiд впливом наркотичних чи токсичних
р9човин, або..перебуваrrа пiд дiсю медичних препаратiв, протипоказаню( при KepyBaHHi ТЗ. а такояс.у ршi вiлмови вiллроходженнJI тесry
або медичноi експертизи (огляду) з метою виявленкя ознtж.стшIу алкогольною, наркотичного чи iншою сп'янiння або перебування пЦ
впливом лlкарськID( препаратlв, що зниrq/ють увЕгу та швидкlсть реtlкц1l.
4.3.1.1. Саrr,rоryбства або замаху на самоryбство Страхува,rьника (Застрахованоi особи).
4,З,1,2. Навмисного спричиненнJl Страхува"тьником (Застрахованою особою) собi тiлесних ушкодкень, в тому числi пiд впливом лiй TpeTix
осiб.
4.3.2. Страховик но носе вiдповiдальностi, якщо подiя, цо ма€ ознаки страхового випадку, сfiшася у 3в'язку з:
4.З.2.\. Надзвичйним, особливим чи вiйськовим станом, оголошеt{им органаil,tи влади.в УкраiЪi або на окремих ii територiях.
4.З.2.2. Громадськими заворушеннями, революцiею, заколотом, повстанюIм, страйком, п)дчем, лока}том, терористичним акгом або
антитерористичною операцiею, операцiею Об'еднаних сил, будь-якого роду вiйськових дiй.
4.З.2.3. Впливом ядерноi енергii - iонiзl,rочого випромiнення.
4,3.3. Страховик не несо вiдповiдшlьностi у разi несприятливих наслiдкiв дiагносгичних, лiкувальних i профiлакгичних заходiв, цо
здiйсrпова.лlись з приводу настання страхового випадку.
4.3.4. При визнаннi Страхувшrьника (Застрахованоi особи) в судовому порядку безвiстi вцсугнiм (зниклим) cтp€rxoBa сума не
виплачуеться.

4.4. оБсяг вIдповIдАJIьностI стрАховикА
4.4.1. Обсяг вйповiдальностi Страховика за .Щоговором по Секцч II обмежуегься розмiром cTpaxoBoi суми, що вст.lновлена в п.1.7.
,Щоговору.
4.4.2. Страхова сума на кожну Застраховану особу склада€ 100 000 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.).
4.4.3. Зобов'язання Страховика виникають у вiдповiдностi з положеннями п.1.11.1. .Щоговору за },N{ови сплати cTpaxoBoi премii в повному
обсязi до моменту початку строку лii .Щоговору, що визначений в п. 1.2. цього Договору.
4.4,4. У випадку несплати Страхувальником стрtlхового платежу у встшtовленi цим Договором строки ,Щоговiр ввЕDкаеться таким, що не
набрав чинностi згiдно ч. 4 ст. l8 ЗУ <fIро стрtlхування).



4,4.5. .Щоговiр припиrшсться iз закiнченням строку дii ,Щоговору, що визначений в п. 1.2. Щоговору, шIе не пiзнiше моменту припиненЕя
Полiса ОСЦПВВНТЗ, укпаденого Страховиком i зазначеного в п.1.1.1. цього Договору.

4.5. дi стрАхувАJIьникА у рАзI нАстАннJI стрАхового вип\дку
{,!.!.Прц HacTaHHi страхового випадку Страхувальник (Засграхована особа) зобов'язаний:
4.5.1.1. Негайно повiдомити про настЬЙ подii, rцо мае ознаки стрalхового випадку, компЕтентнi органи: Нацiонаrrьноi полiцii Украiни,
органи .Щержавноi с.rryжби з надзвичйнrо< ситуацiй, медичнi установи (сlryжба екстреноi (швидкоi) медичноi допомоли), тоЩо.
4-.5.|.2. Пfотягом 2 (лвох) робочих днiв повiдомити про пбдiю, що маё ознаки стрtlхового випадку, цiлодобову iнформаuiйну cepBicHy
слlскбу Страховика за номером 0-800-500-123;
4.5, 1.3. Забезпечкти органiзацiю та сприяти наданню медичноi допомоги постраждшiй Застрахованiй особi.
4.5.1.4. Щля Страхувальникiв юридичних осiб та у разi BйcyTHocTi iндивЙуального.Щоговору - видати довiдку_Застрахованiй особi
(особам) / Виголоiафвачу (спадкоемrшо) iз зазнаiеiням вйомостей про Страховика (HйMeHyBElHIu, адреса телефон), номерУ та Дати
укпаданнJI цього,Щоговору.

4.6. докумЕнти, що пIдтвЕрдкують нАстАнrш стрАхового випАдку тА розмIр зБитку
4,6. l. При встаrrовленнi iнвалйностi або TpaBMi Страхувальник (Застро<ована особа) надае:
4.6.1 . l . письмову заJIву про настанЕя стрzлхового випадку та cTptlxoBy виплату;
4.6.1.2. оригiнал або завiрену копiю,Щоговору;
4.6.1.3. лЪкументи з заЙадiв охорони злфЪв'я, а сап,rе: лiкарняний лист, довiдку про непрацездатнiсть (у випадку непрачезлатностi),
довйку щодо амбулаторного (стачiонарною) лiкування; медичний висновок (травмпункг);
4.6.1.4. док}ъ{еIrти, що посвiдчують особу одержувача страховоi виплати (паспорт, iдешгифiкацiйний код);
4.6.1.5. довiдки компетеIпних органiв;
4.6.1.6. довiдки МСЕК про встtlновленЕя iнвалiдностi;
4.6.1.7. iншi документи, за вимогою Стро<овика.
4.б.2. Вигодонафвач, визначений у встtшовленому законодавством порядку, н4да€:
4.6,2.|. письмову зtutву на стрzrхову виплату;
4,6.2.2. копiю цього,Щоговору (або локут.rенг, зазначений в п. 4.6.1.5. .Щоговору);
4.6.2.З. довйку про причику cMepTi та свhоцтво про смерть;
4.6.2.4. довИки компетентних органiв;
4.6.2.5. свйоцгво про прzlво на спадщину, завiрене в нотарiальному порядIry (для спадкосмrц);
4.6.2.6. документ, що посвiдчуе особу одержувача страховоi виплати (паспорт, iлеrrгифiкацiйний код);

i:3:3.Ъ,.1iЁНiЖ,iiihii,Зfl'r"il3uТlff:rЪЪ*" нао,гриманЕя страхового вiдшкодування, пода€ Стра<овику в строки не бiльше, нiж:
4.6.3.1, 7 (семи) робочих днiв з дня закiнчення лiкування при пораненнi, TpaBMi, iншому розладi здоров'я внаслiдок нещасного випадку;

t.9.1.?, 15_ (п'ятналruти) робочих днiв з дня настанЕя cMepTi; 
.

4.6.3.3. 3 (трьох) мiсяцiв у випадку встtlновленЕя iнвалiдностi.
4.6.4. Якщо дJIя отримання cтpaxoBoi .виплати необхйнi докп{енти, отримlнlш jKЦ< в даrrий строк не с можлилвим (рiшення суду:
свiдоцгво про прчво на спадщЙну i т. iH.), Страхувальник (Застрахована особа) або Вигодонабувач (спадкосмечь Застрмованоi особи)
зобов'язанi надати ix протягом 2 (двох) робочих днiв з дня отримання вiд вiдповiдних органiв.

4.7. порядок I умови здЙснЕнrш стрАхових виIIJIАт
4.1.1.Прп розрахунку розмiру сгра<овоi виIlлати на потtрпiлу Засграховаrу особу застосову€тюя значення сграr<овоi ryми, що вст€tноыIена Еа Iдо
Засграховаrу особу.
4.7.Z. У разi травми / тимчасовоi втрати працездатностi Застраховаrrоi особи розмiр сграховоi вlдtltаги вк}нача€ться Страховlлсом зЙно з
Таблщею <CTpaxoBi виплати в разi травми або ушкоджеtъ вrrутрiшнiх органiв та частин тiлa>> (Додаток 3 до Правил сграхуъаrшя).
4.7.3. У разi встановлення iнвалйносгi (всгшrовлеr*rя Засграховаriй особi стаryсу особи з ilвалИнiсгю) Страховик вшIлачуе:
4.7.3. 1, при всганоыIеrшi I групи iквшriлносгi - l 00% страховоi суми;
4.7.3.2. гtри встановлеrпri II групи iнвалiдносгi - 757о сграховоi суtлtи;
4.7.3.3. гtри всгадrошеr*ri ПI групи iнвалiдносгi - ý0% сграховоi срли.
4.7.4. У разi загибелi/смертi Застрахованоi особи Страховlж влпшачус 100% сграховоi суrrли.
4.7.5. У разi cMepTi Застрахованоi особи або встановлення iй iнвшliдностi пiсля тимчасовоi втрати працездатностi та пiсля отримання
Засграхованою оЪобою виплати за пункгом 4.7.2. ,Щоговору, Застрахованiй особi (спадкосмчю) виплачуеться рiзниця мiж виплатою,
персдбаченою вйповiдно п. 4.7.3..Щоговору чи п, 4.7.4.,Щоговору, та вже отриманою стр.жовою виплатою.
4.7.6. Розмiр сграховоi виплати по сграховому вшlадц обмелсусгься ср{ою, яка у су(упносгi з су,ллами Bcix попереднiх сrраховlл< випл{п по
.Щоговору не повинна пФевI,пIý/в8ги загaшьну за Доювором сtра(ову с}а{у.
4.7.7. Сфахошrс прrйr.rас.рiшешш про. счФюву виIшаry та скпадtЕ ираховш1 акг, або.пршifoиас рiшеlпrя про вi.шrлову у_сгра<овiЙ вшшlагi
впродошк 15 (п'япrаддяги) гобочюt днiв пiсля отримання осгддsою з доr<умеrгiв, що пiдгвер.щrуrсrгь факг, причlлл,t та обсгавlлд.r HtЮTllHшI

сграховог0 випадry, i розмiр збrпсу у вiлповiлносгi з п.4.7. ,Щоювору.
4.7.8. Страхова вlтtпага здiйсtлосться впродовж 15 (п'япlапчяги) рбочш< лнiв пiсrи складшпtя стрtlхового аюу CTpaxoBta<oM.

4.8. IIричини вIдмови у стрАховIЙ виплдтr
4.8.1. Пiдставою дlи вiдмови Страховшса у здiйсненнi сграхов}D( виIIлат е:
4.8.1.1. навмиснi лii Страхувальншса або Засгра<оваrоi особц спряIr.lовшri на настанtя стрtжового вIfrIадку;
4.8.1.2. вчинеrшя Стрмуваrьrп,rком або Засграховшrою особою рлисного злочину, що призвiв ло стрчlхового вIfrIадry;
4.8.1.3. несвоечасне повiдомленrrя СтрахраJъником (Засграховшrою особою, Вrтолонбрачем) гrро HzюTaнtul страховою випадку без
повФкнID( на це тrричин бо створення Страховику перешкод у визначеннi обсгавlл1 харакгеру та розмiру збигкiв;
4.8.1.3,1. пiд поваrкюшr.rи причиЙами розl,плiкrься обсгавиrщ за якLD( Страхlъальнику не,було вiдомо таlабо Страхува.lьник (Засграхована
особа, Вшодонбрач) не мiг повiдомити про нzют.lшu страховою вшIаду у Фроц передбачешfr,Щоювором. Наявнiсгь TaKro< обсгавшI
повшшrа буп,t докумеtпzuъно пiлгверлrrсена-
4.8.1.4. невиконzlнЕя обов'язкiв Страхральником (Застрахованою особою, ВигодонаФвачем), викл4дених в .Щоговорi та Правилах
сграхуванIrя;
4.8.1.5. Застрахована особа (особи) або ix спадкоемцi не нада.ти дrя здйснення йрarховоi вшшати доrgменгiв;
4.8.1.6. Страхршьlп,rк (Засграхована особц Вrтолонабувач) надав свiдомо нсправдивi вiдомосгi про випадок та йою наслiдки;
4.8.1.7. Страхуваъником (Засгра<овшlою особою), Вiюлонбувачем (спад(о€мцем) сrгршлано у повному обсязi вiдllкод}ваrrrя збигкiв вiд
особц Bшrнoi у ik загrодiяr+ri, або здйснена сгрtйова вшшата за iншl,п,r договором сгрФryъaцшя стосовно одною i того ж випадку;
4.8.1.8. irшli випадIщ передбаченi чшrним законодавством Уr<раiЪи та Правшалл.l сгрсlхранш.
4.8.2. Вiлмову Стра<овика у здiйсненнi cтpaxoBoi вшIлаги може бупа оскФжено Страхувальнlлсом у судовому поряд(у.

РО3ДUI 5. Умови добровiльного страхування наземного трацспорry за програмою <<ЗАХИЩЕНИЙ ВОДIЙ>

5. 1. прЕдмЕт договору cTPAxyBAHrUI
5.1.1. Прелметом ,Щоговору с майновi iнтереси, що не суперечать закоЕу i пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням
нtlзсмним трtlнспортним засобом.
5.1.2. Засграховtlним наземним транспортним засобом с Забезпечений ТЗ, визначений в п. 1.4. .Щоговору (надалi по тексту: ТЗ /
застрцований ТЗ / ЗабезпоченийJЗ).
5.1.3. Вигодонабувачами за цим Договором с особи, що мають прtlво на отримalнкя страхового вiдшкодування на законних пИставах.



5.2. зАстрАховАнI ризики, CTPAXOBI випАдки
5.2.1. За цим .Щоговором застрчlховatними ризиками е:
5.2. l. l. дорожньо-трtlнспортна пригода (налалi по тексту !ТП), що стzrлася з застрахованим ТЗ;
5.2,|.2. неlаконне зЬолодiння тfанспортним засобом (нЬалi по тексту Угон/викраленrп ТЗ) - у разi вибору Страryвальником опцii <БонУс:
страхувrrнЕя вiд ризику УГОН) (пункг 1.8. .Щоювору).
5.2.2.-За шш.Щоювоfоу стрzжовими випадкrп{и с пошкодження, знищеннJI (загибеь) або rграга засгр{йов{tног0 ТЗ внаслйок нtlстанItя
застрtlхованLо( ризикiв пiд час дii Договору, i за 1ллови, що цi подii не пцпадаrсrгь пiд вик,пgrенrц або обмеженrя страхуванtш за.Щоювором.

5.3. виключЕння зI стрАхових випАдкIв тА оБмЕ)IGнн,I CTPAXУBAH}UI
5.3.1. Не вiдноситься до стрtlхового випадку подiя, що вiлбулась внаслiдок:
5.3.1.1. Навмисних дiй (бездiяльностi) з боку Страхувшlьникц члена йоrо ролини, довiрсних таlабо уповновЕDкених осiб, цIо призвели до
страховою випадку. Зазначена норма не поширюегьбя надii, пов'язанi з виконанням ними громадянського чи службовою обов'язку, в cTaHi
необхiдноi оборони (без перевищення ii меж) або захисту майна.
5.3.1.2. Самоryбства Страryвальника або довiреноi особи (предсгавника Страхувальника) з використанЕям застрtlховацого ТЗ.
5.3.1.3. Пожежi або вибуry-при зберiганнi, наваrпаженнi, poзвamm(eнEi або транспоргуъаннi боеприпасiв, пuшивних або вибцонебезпечних
рсчовин з порушенi{ям прaвил пожежноi або iншоi безпеки.
5.3.1.4. ВшФiЙсгаlшя засфахованою ТЗ, технi.ппшi cтtlн лФю не вiдповiдас вимопм Роцiлу 3l Правил доро)rcБою руху Укра'lпл (налалi по текиу
ГIЩ) таlабо встаrrовленим зzlводом-виробrллом засграrсоваltою ТЗ.
5.3.1.5. Управлiння (керування) застрЕцов.lним транспортним засобом особою, яка:
5.3.1.5.1. не м.ца посвiдчення водiя вiдповiдноi катеюрii;
5.3.1.5.2. не мала законнlD( пИстав керуваfи застраховzlним ТЗ (KpiM випадку невиконанrш водiем ТЗ пункгу 2.1. ПДР за УI!{ови
пред'явлення Стра,ховику вцсугнiх на момент .ЩТП докщлентiв);
5.3.1.6. Управлiння (керування) ТЗ особою, яка знаходилась у cTaHi чшкогольного сп'янiння, пiд впливом наркотичних чи токсичних
речовин, або перебувала пiд дiею медичних препаратiв, протипоказiших при KepyBaHHi ТЗ, а також у разi вiдмови вiл проходженЕя тесту
або медичноi еiспертизи (огляду) з м9тою вЙвлення ознЪк.стану алкогольною, наркотичного чи iншоm сп'янiння або перебування пiд
впливом лlкарських препаратlв, що зниж},ють уваry та швидкlсть реtкцll.
5.3.1.7. Гнrrтгя, корозii та iнших приролних ilpoieciB i властивостей магерiалiв, що використов},ються в ТЗ, внаслiдок експлуатацii чи
зберiгання, фiзичного зносу, зtводськоm браку тощо.
5.З.1.8. Буксирування застрtlхованою ТЗ з порушенням вимог П,ЩР.
5.3.1.9. Використання ТЗ для навчальноi iЪди, у якостi TaKci, карети швидкоi допомоги, на },il{oвttx прокаry, лiзинry тест-драйвУ, або на
lнших спецlальншх yl!{oBax.
5.3.1.10. Втрати ТЗ внаслiдок незiконного заволодiння (набуггя права на майно) шJuIхом обману або зловживання ловiрою (шахрайство),
шJIяхом вимаганЕя (здирництва), внаслйок незаконного заволодiння застрzrховalним ТЗ разом з кпючаN,lи, таlабо реестрацiйними
документаN{и, та./або ключаrr,rи чи пультап,rи вiд засобiв прсrги уrону/викрадення, цо були залишенi у цьому ТЗ (крiм.лоrсlтuентально
пhтвердженою випадку незzжонного заволодiння ТЗ. iз засmсувtlнtшм стли, розбою), а також внаслiдок rграги ключiв 9iл ТЗ таlабо вiл
механiчною протиугiнного пристрою, таlабо брелокiв. (пультiв) дист.lнцiйного керув€tнЕя протиугiнними засобаtvио та\або. свiдоцтва про
рессграчiю транспортного засобу - з моменту ik rграги до момекry наданЕя Страхувальником доказiв замiни вграчених
ктпоч iв/пультiв/документiв.
5.3.1.1 l. Арешry чи конфiскачii ТЗ правоохоронними, митними або подагковими органаь.tи.
5.3.1.12. Незаконного ввезення ТЗ на територiю УкраiЪи таlабо незаконною перебування ТЗ на територii УкраiЪи.
5.3.1.13. Порушення встановлених законодавчо або заводом-виробником норм перевезення пасахирiв таlабо вантажiв.
5.3.1.14. Перевезення застрахов{lного трчrнспортною засобу BciMa видап,rи транспорту.
5.3.1.15. Участi в офiцiйних та неофiцiйних змаганнях (у тому числi спортивних).
5.3.1.16. ЗахопленЙ ТЗ третiми особами, добровiльно допущеними Страхува.пьником або його довiреною особою, в т.ч. водiем,
представником до салону ТЗ.
5.3.1.17. Використання ТЗ не за призначенкям, поза територiальними, часовими й iншими межап,lи та вимогаN,tи, обlмовленими .Щоmвором.
5.3.1.18. Пошкодження сzцону та iнших частин ТЗ його пасФкир€ц'tи чи вантФкем, в тому числi через недбале використzlння вогню, курiння,
перевезення/знаходження тварин в салонi ТЗ.
5.3.1.19. Воснних дiй, вiйськових заходiв, громадянськоi вiйни, громадських зzворушень, конфiскацii, арешту, зt{ищення чи пошкодження за
вш,rогою/розпорядженням вiйськовоi чи цивiльноi влади.
5.3.1.20. Революцii, зzколоту, повстtlння, с-грйку, гr}тчу, масових зtlворушень, терористичног0 ,tKTy.
5.3.1.2l. Ядерного iнциденту, впливу iонiзуючого випромiнювання, радiоакгивного або хiмiчного забрудноння, внаслiдок чого неможлива
експrryагачiя ТЗ.
5.3,1,22. Подiй, що сталися на тимчасово окуповzlних територiях УкраiЪи, територiях проведенкя антитерористичних опоршIiй та операuiй
Об'еднаних сил.
5.3,2. Вiдшкодуванню не пiдлягшоть:
5.З.2,1. Витрати Страхувальника по знJIттю трtlнспортного засобу з облiку.
5.3.2.2. Збrгки у разi пошrолження (знtшtеrшя) шин та лискiв ТЗ, якщо не трдIилось irдшос пошlодкеrъ ТЗ.
5.3.2.З, Збитки, викликанi ушкодженням, зниценням комплекry iHcTpytueHTiB, аJттечки, вогнегасникц знака аварiйноi зупинки, ключiво
брелокiв, гryльтiв, засобiв проти викраJIенttя.
5.3.2.4, Збитки, викликанi поломкою, вiдмовою, виходом iз ладу деталей, вузлiв i агрегатiв ТЗ внаслiдок його експлуагацii, зносу, браку, у
тому числi внаслiдок попаданЕя у внугрiшнi порожнини агрегагiв cTopoHHix предмегiв i речовин (гiлроуаар тощо) або зztлиття
aKyMyJuITopHoi батареi (якщо Застрахованим ТЗ е елекгромобiль), а також викликанi пошкодженЕями та поломками ТЗ, усуненнJI яких та ix
наслiдкiв передбачено гарантiйними зобов'язаннями виробника.
5.З.2.5. ЗбЙки внаслйок неповернецня застрахованоiо ТЗ Страхува,rьнику при лобровiльнiй передачi Стршryвшьником та./або йою
довiреною особою, представником застрtlховtlного ТЗ в тимчасове кориfi}ъuц{ня iншiй особi в будь-який спосiб.
5.З.2.6. Збитки, що виникли внаслiдок випадковою влучення в ТЗ каrr.riння чи iншою предмсгу.
5.З.2.7. Збrгки внаслйок втрати товарноi варюстi тр.lнспортного засобу.
5.3.2.8. Збrгки, викликанi пошкодженням лакофарбовопо покритгя (ЛФП) ТЗ внаслiдок звичайноi експлуатацii (сколи ЛФП дiаrr.rетром до 5
(п'яти) мiлiм_етрiв включно, подряпини, огриманi пiд час мрrггя ТЗ, змiна кольору ЛФП.внаслйок.дii сонячного лромiння, потрапJIянЕя на
поверхню ЛФП паливно-мастильних матерiалiв, складових дорожньоm покриття, смол, iншlл< подiбних магерiалiв).
5.3.2.9. Збитки, цо виникли внаслiдок нёвжитгя водiсм, Страхувальником та./або його довiреною особою (представником) захолiв щоло
попередженЕя са:r.rовiльного руху ТЗ.
5.3.2.10. Вrrграги на замiну витратних та з{шрzвних матерiалiв, рцин, газiв, гальмiвних колодок, якщо ця необхйнiсть но викпикша
пошкодженням застрtйовtlного ТЗ внаслiдок ДТП.
5.3,2.11. Збlтгки, викликанi пошкодженнJIм деталей додtцкового обладнання ТЗ, тюнiнry ТЗ, захисноi плiвки, iншlтх додаткових покращень
характеристик ТЗ, що не встtlновленi заводом-виробником та не входять до йоrо комплекгацii.
5.З.2,12. Вrграги на проведенЕя експертиз, дослИжень, скпадання висновкiв, звiтiв з iнiцiагиви Страхувальника; оплату не поюдженю( у
шасьмовiй формi зi Страховиком акгiв оглялу, калькулячiй, iнших посrryг СТО / експертiв, оцiнювачiв.
5.3.2,13. Непрямi збитки Bcix видiв (штрафи, втрачену вигоду, простiй, банкiвське обслуювування, моральна шкода витрати на експрес-
достtiвку детztлей тощо).

5.4. оБсяг вIдповIдАльностI стрАховикА
5.4.1. Обсяг вiдповйа"rьностi Страховика за,Щоговором по Секцii III обмежусгься розмiром cTpaxoBoi суми згИно з п.1.8. .Щоговору.
5.4.2. В ,Щоговорi встzIновлена агрегатна страхова су!{а, яка скJIадае l00 000 грн. (сто тисяч гривень 00 коп.).
5.4.3. Страховик несе вйповiдальнiсть за системою "першого ризику", згИно з якою виплага стр{lховоr0 вiдшкодування здiйснюсгься без
зttстосуванЕя принципу пропорцiйностi незалежно вiд спiввiдношенrrя розмiрiв ринковоi BapTocTi ТЗ та cTpaxoBoi срли.



5,4.4. Страховиц також, вишкодовуе непрямi збrгки, що пов'язанi з стрtйовим випадком, а cal\.lý витраги на: евакуацiю ТЗ пiсля ДТП, доцiльнi
зtlходи з ряryваншl застраховЕtногOТЗ та'запобiгшня або зменшення збr,rтr<у, послум аварiйною ltомiсарц oтрим€tшul необхiднlос довiдок пРО
обставинцЙраховог0 1цIадку. Зазначенi витраги вiдшкодовщсrгься, якщо вони були узюдженi з Страховиком, та но були окремо замовленi та
оп.паченi Страховиtом. Максимальна сума виплат по Bcix засграхокшr,D( непрямих збигках складае одну тисячу гривень.
5.4.5. У разi оформленнялПовiдомлеiня про дорюжньо-транспортну приюду встановJIеною зразка (налалi по тексту - <евр.опротокол>)
вiдповiдно до гryнкгу 33.2. Закону УкраiЪи <iПро обоЪ'язкове страхування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi власникiв нttземних
транспоргнлD( засобiв> вiд 22.09.2005 Ns 2902_IV зi змiнами та доповненнями (налалi по тексту - Закон ОСЦПВВНТЗ), розмiр_страховогО
вiдшкодувшrrя, не може перевищувати лiмiry, встановленого Нацiона;rьною комiсiею, що здiйснюе держЕlвне реryлюв€tнlu у сферi ринкiв
фiнансових послуц на день настtlння страховою випадку.
5.4.6. Зобов'язанlrя Страховика виник{tють у вiдповiлностi з положенrrями п.1.11.1. .Щоговору за р{ови сплати cTpaxoBoi премii в повноцУ
обсязi до моменту поiатку строку дii.Щоговору, що визначений в п.1.2. цього Договору, та за уллови i не ранiше проведеншI огляду ТЗ
уповновtuкеним представником Страховика. Акг оглялу ТЗ с невiд'смною частиною.Щоговору.
5.4.7.У випадку iосплати СтрахуЬальником страхового платежу у встшrовленi чим,Щоговором строки.Щоговiр вважасться тtlким, що не
набрав чинностi згiдно ч.4 ст. 18 ЗУ <Про стрtlхуванЕя)).
5.4.8. .Щоювiр дiе за ризиком !ТП, а таiож - у frазi лii опчii <Бонус: страхувчtння вiл ризику УГОН) - за ризиком Уюн/викраленняJЗ,.за
р{ови керування застрахованим ТЗ буль-якиЙи-особаNIи на зЕконних Йдставах, та за р{ови наявностi у Страхувальника дiючого Полiса
ОСЦIIВВНТЗ на застрахований ТЗ.
5.4.9. .Щоювiр дiе на тёршорii, зазначенiй в пункгi l,l0. <Мiсце (терlтгорiя) дii,Щоювору>, за виключенням тимчасово окупованих територiЙ
Украiни, терrгорiй цроведеннJI антитерористичних операцiй та операчiй Об'сднаних сил.

5.5. прАвА тА оБов,язки CTOPIH
5.5.1. Страховик ма€ право:
5.5.1.1. Визначаги СТО для проведеннJI вйновлю_вального ремонту застрахованого ТЗ, якщо Страховик прийняв рiшення про
перерахуваннlI страховою вiдшкодування на рахунок СТО.
5.5.1.2. Страховик, у разi особливо складних обставин страховою випадку, може вiдстрочити прийняття рiшення щодо виплати страховогкr
вiдшкодування або- Ймови у виплатi страхового вiдшiодування на строк ло б (шести) мiсяцiв з дати подztння Страхувальником Bcix
нzшежним чином оформлених докуN{ентiв для виплати cтpilxoвoю вiлшiолування. Про прийняття такою рiшення Страховик повИомляе
Стра<ува:rьника впроловж l0 (деЪяти) робочих днiв з дати подutнlul Страхувальником остtlнньою документу, в письмовiй формi з
обrруrrryваrrням причин.
5.5.1.3. Представляти iнтереси Страхувальника (власника ТЗ) на онлайн-аукцiонi з пролажу автомобiлiв ТОВ <Украiно-Польське
пiлприемЙво <Авгоонлайн-УкраrЪаr>, або iншому, в тому числi з метою визначення BapTocTi залишкiв ТЗ (ринковоi BapTocTi ТЗ пiсля
HacTtlHIя стрllхового випадку).
5.5.2. Страхувальник зобов'язаний:
5.5.2-1. Впродовж 2 (лвох) робочих днiв письмово повiдомttти Страховика про сутгевi змiни, що сталися з ТЗ, якi мож}ть вплин)ти на
ступiнь стрtжового рчиry (змiна ресстрацiйного номерц реестрачiйнюt докуrиентiв ТЗ, кольору, номера кузова./шасi, комплекгностi, ploB
експлуатачii, rграга свйоцгва про ре€страцiю, передача ТЗ у корисryвання/володiння iншiй особi тощо).
5.5.2.2. При насгш*ri подii, що мае озн.ки_сгрч9чю випадlсу, дiяги вiлповiлно ло умов п.5.б. .Щоювору.
5.5.2.3. Використовувати трtlнспортний засiб вйповйно до його цiльовоrо призначенЕя та вимог технiчноi експлуатацil, встановлених
Роздiлом 3l ПД iа./або встановлених заводом-виробником застрtlхованого ТЗ. Завчасно вживати заходiв безпеки (включшочи заrr,riну
автошин вiдповiдно до сезону), вйповйних змiнаtr,t зовнiшнiх 1тlлов, що впливtlють на експлуатацiю ТЗ.
5.5.2.4..Перелаги Страховику пошкодженi при cTpilxoBoмy випадку частини та дdгалi ТЗ, замiна яких була спЛачена (компенсована) при
виплатl страхового вцшкодування.
5.5.2.5. Пiсля отриманЕrI страховою вiдшкодування та проведення вiдновлювального ремонту надати предстtlвнику Страховика ТЗ для
огляду та фотографування.
5.5.2.6. ознайомити осiб, ТЗ, з упловами .Щоговору, зокрема з тими, що впливають на рiшення).).Z.o. Uзнайомити осlо, доrryщоних до KepyBtlHHJl застраховztним l3, з уl!{овalп,Iи логовору, зокрема з тими, що впли]
Страховика щодо визнаннJI подii страховим випадком та подальшоi виплагиlвiдмови у виплатi стрчйового вiдшкодування.
5.5,2.7. При укладаннi Договору надаги ТЗ для огляду та фотографуванIu уповноваrкеному предстtlвнику Страховика.5.5,2.7. При укладаннi .Щоговору надаги ТЗ для огляду та фотографуванIu уповноваrкеному предстtlвнику Страховика.
5.5.2.8. Впродовж 5 (п'яти) робочих дtliв з дати оглялу ТЗ уповноваженим представником Страховика пiдписати наданi Страховиком
р
5 .5.i.9. У разi-угофвЙкрадення ТЗ здiйснити вiдмову вiд права власностi на застрахований ТЗ на користь Страховикц шляхом укладення
договору про передачу права власностi (абанлон).
5.5.2.10. У разi вграги ключiв та./або гryльтiв та./або свiдоцгва про ре€страцiю ТЗ, негайно пiсля виJIвлення повйомити про факг втраги
iнформачiйну cepBicHy службу Страховика за телефоном 0-800-500-123, а у разi викрадення к.lпочiв вiд ТЗ таlабо свiдоцтва про ре€страцiю
ТЗ - додатково повiдомити органи МВС. Вжити Bcix необхiдних заходiв д.пя запобiгшrЕя викрадення авгомобiля, а саIие:
5.5.2.10.1. не залишати авгомобiль без наглялу;
5,5,2,10.2. зберiгати авгомобiль пiд цiлодобовою охороною осiб/пiдприсмств, якi несуть майнову вiдповiлальнiсть за збереженнrI ТЗ, та - на
вимоry Страховика - пiдтвердити факг зберiгання вiдповiдним документом;
5.5.2.10.3. якнайшвидше замiнитЙ rграчеiе: заиiнити ключi (та вiдповiднi за:r,rки), повнiстю перепрограп.{уваги або замiнити пульти,
0тримати нове свiдоцтво про реестрачiю ТЗ.
У разi невиконання СтрахуваJIьником вищевкaваних дiй Страховик не несе буль-якоi вiдповhшtьностi (не ма€ 3обов'язання по виплатi
страхового вИшкодувавIц) за ризиком уюн/викрадення.
5.5.2.11. У ppi, якщо втрачений внаслiдок нЬзаконного заволодiння Застрахований. fЗ буле...знайдено, Страхувальник зобов'язаний
письмово повйомити про че Страховика впр_одоюк лвох робочих днiв з дня отримlшIlrl iнформачii про те,_чо. транспортний засiб знайдено,
а також поверЕуги Страховику Ь повному оЪсязi cyTrry виплаченого страховою вiдшкодування в строк 15 (п'ятнадчять) робочих днiв з дня
отримацнJI iнформачii про те, що транспортний засiб знайдено.
5.5.2.12. Виконувати iцшi обов'язки, передбаченi упtовами .Щоговору.
5,5.3. Страхувальник ма€ право:
5.5.3.1. Огримаги стр.цове вйшкодування в порядку та на р{овах, передбачених.Щоговором.
5.5.З.2. Звёртагися ло Страховика з письмовою заяЪою про змiну ушtов.Щоговору. Зокрем4 при необхiдностi зверrrугися ло Страховика iз
зzuIвою про збiльшення страховоi суrvи. При цьому, за згодою CTopiH, укпадаеться Додагкова угода до .Щоговору, згiдно з якою
Страхувальник мае сплатити додагковий страховий платiж, с},il{а якого визначаеться Страховиком.
5.5.3.3. Пiсля поперелньоm письмовою узюдженrrя iз Страховиком, проводити ремонт i купуваги запаснi частини, необхйнi для ремонту
пошкодженого ТЗ.

5.6. дIi стрАхувАJIьникА у рАзI нАстАннJI стрАховог9 gIдIАдtу
5.6.1. У разi настання подiЬ яка ма€ ознакп страхового випадку, Страхувальник (волiй ТЗ, причетний до такоI подll) 3обовlязаний:
5.6.1.1. Вжити у.межчlх.розрлноiдоцiльностi вЪiх можливих заходiв з метою зменшення розмiру збитку, рят}ъzlн}ш застрахованою ТЗ,
допомоги потерпiлим; лiяти у вiдповИностi з вимогаrr,rи П.Щ.
5.6,1.2. Негайно з мiсця подii повйомити про подiю вiдповiднi компстентнi лержавнi орг.lни MiHicTepcTBa внутрiшнiх справ УкраiЪи
(Нацiональна полiцiя або iншi) та медичнi устzlнови.
Щя умова не с обов'язtовою у разi оформлешrя <европроюlолр вiдповiдно ло пункry 33.2. Заrону ОСI_ЩВВНTl}.
5.6.1.3. Негайно з мiсця подii повйЪмити чiлодобову iнформачiйну cepBicHy службу Страховика за номером: 0{Ш-500-123. У повiдомленнi
надати вiдомостi про обставини подil, в тому числi про iнших уIасникiв .ЩТП (iм'я та прiзвища волiiЪ, реестрацiйнi номери транспортних
засобiв, страховикiв та номери полiсiв ОСЦПВВНТЗ). Неможливiсть виконЕiн}u Страхувальником (водiем застрахованою ТЗ) ланоi вимоги
мае бути пiдтверджена ним док}ментально.
5.б.1.4. отримати для наданй Страховику необхiднi офiцiйнi довики iз зазначенням обqтавин та уtасникiв подii, kpiM випадкiв
оформлення ДТП за допомогою европротоколу.



5.6.1.5. Пiсля настання подii, що може бути визнана стрzlховим випадком, Страхувальник, особисто або через ловiрену особу/представника,
зобов'язаний впродовж 2 (двох) робочих днiв письмово повhомити про подiю Страховика шJIяхом поданнJI повiдомлення (заяви)
вgгановленоi Страховиком форми.
5.б.1.6. Надаги предстzlвнику Страховика (уповноваженому робiтнику СТО, експергу) можливiсгь огJIяду пошкодженок) ТЗ чи його
oKpeMlD( частин (залишкiв) не пiзнiше 7 (сеЙи) робочих днiв з дати надання Страховику письмового повiдомлення про HacTztH}ш подii, що
ца9,ощq{и страховою випадку,
5.б.1.7. Надаги Страховику всю н9обхИну iнформачiю i лоrgментаuiю, передбачену п.5.7. .Щоговору, дJIя встzlновлення причин i наслИкiв
страхового випадку.
5.6.1.8. У разi угону/викрадення ТЗ, у триленний строк з моменту повiдомлення Страховика про подiю передати Страховику свi4оцтво про
реесграчiЙ ТЗ, поilнi комплекги орЙгiiальних ключiв та пультЬ вiд ТЗ i засобiв проти викрадення, або довiдку органiв МВС У разi ix
виJIrIеншI.
5.6.i.9..He розпочинчпи ремонтно-вiдновлюва:lьних.робiт без письмового узгодженIя зf{траховиком мiсчялпроведенrш цих робiт та
варгостi вйновrповальною ремонту, KpiM робiт, пов'язаних з транспортуванЕям ТЗ на СТО, рекомендов.lну Страховиком дJlя ремонтупошкоджсною ТЗ.

5.7. ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЮТЬ HACTAHIUI СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМIР ЗБИТКIВ
5.7.1. Для пiдтвердження факгу настання страхового випадку та подальшого отриманЕя страхового вiдшкодування Страryвальник (його
правонаступник чи уповновtDкена особа) налае Страховику письмове повйомлення про подiю, що мае озн€lки страхового випадку, зЕцву
про_виплlпу стqахового вiдшкодування, докр{енти, якi визначаrогь обставини страховою випадку, розмiр збитrсу, а також доIýменти,
необхiднi для здiйснення страховою вiдшкодування вiдповiдно до вимог чинною законодавствц в тому числi:
5.7.1.1.,Щокументи, що iлентифiкують водiя та Т3:

- посвiдчення водiя або тимчасовий дозвiл на право керуванкя транспортними засобш{и;
- паспорт або iнший доIýменъ щ_о.пос.вiдчуе особу та засв_iдчус мiсце peecTpauii (проживання);
- довiдку про присвоення iлентифiкачiйного номеру СДРФО;
- свИоцгво про реестрачiю ТЗ (техпаспорт);
- дiючий на момент,ЩТП полiс ОСЦПВВНТЗ на застрахований ТЗ;

5.7.1.2..!окументи, що визначають обставини страхового випадку: _
- довйку компетентною органу встшlовленоi форми вiлносно.ЩТП, або заповнений належним чином, у вiдповiдностi до вимог чинноr0
з.конодчвства <европротокол> (оригiнал);
- !ротокол медцчного огJIяду, або ловiлку.ме4ичного заклцу, що проводив такий огляд, про вiдсугнiсгь (наявнiсть) у волiя, що керував
ТЗ у момент.ЩТП, ознак алкогольttого сп'янiння або перебуванrrя пiд впливом наркотичних, токсичних чи медичних препарсгiв, - якщо
проведення медичного обстеження вимtгtшось працiвниками правоохоронних о.рганiв;
- довИку про уlасникiв ЩТП (форма 2, розюрнуга) - у разi викпику на мiсце полii прачiвникiв празоохоронних органiв;
- протокол (магерiали) про алмiнiстр.rтивне прzвопорушеннrl - у разi його складання;
- ловiлку iз органiв МВС пролвнесеЙrrя вiдомостей про незаконне заволодiння ТЗ до €диною ре€сгру досудових розслiдувань;
- iншi локу,менти на вимогу Страховика;

5.7.1.3. .Щоцументи, що моя(уть визначати розмiр збитку та BapTicTb вhновлювального ремонту Т3:
l) локументи СТО, рекомендованоi Страховиком для проведення вiдновлювального peMoFITy ТЗ, що пiдтверджуоть обсяг та BapTicTb
ремонтних робiт (раryнки, раryнки-факгури, калькуJlяцii, кошториси, наряд-заillовленшI, tlкти виконаних робiт або iншi);
2) кошториси, сплаченi рахунки, квитанцii; чеки, iншi док}менти (оригiнали), що пiдтверджують додагковi витрати Страхувальник4
пов'язанi з виIФнанIшм умов даною .Щоговору - у разi, якщо Страхувальник зазнф непрямих збиткiв згiдно з п-5.4.4..Щоювору;
3) документи, що пйтверджують оплату проведеною ремонту, якщо BiH здiйснювався за письмовим погодженням iз Страховиком до
отримання стрЕtховою вtдшкодуванЕя.

5.7.1.4..Щокументи, що. iлентифiкують одер2кув!чд страхового вiлшколування, та iншi документи:
- доIýменти, що засвiдчlтсrгь прzвонаступницгво особи, яка звернулася (у разi cMepTi Страryвальника - фiзичноi особи; для юридичноi
особи, якщо конкретний Вигодонафвач не вказаний у.Щоговорi);- у разi необхiдностi, документи дJuI виконЕlннJl Страховиком вимог Закону Украiъи "про запобiгzlннJl та протидiю легалiзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним цuIяхом, фiнансуванlпо тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi
масового знищеншI " та./або Закону Украiни кПро захист персональнI,D( дЕIних), або iншi доIýменти, якi згiдно з чинним
законодавством необхiднi для здiйснення виплати стрaйовою вiдшкодування.
- iншi док}меЕти, на вимоry Страховик4 що дЕlють змоry встановlтги розмiри збигкiв, обсгавини, приltини та наслiдки настаяшI подir, що
ма€ ознtlки страховою випадку;

5.7.2, ,Щоryменти, зазначенi у чьому розлiлi, надаються Страховику у формi оригiнальних примiрникiв, або нотарiально завiрених копiй,
або копiй за уN{ови надання Страховику можливостi звiрення ik з оригiнальними примiрниками докумеrrтiв.

5.8. порядок I умови випJIАги стрАхового вIдшкодувАннrI
5.8.1. Страхове вИшкодування пiдлягае виплатi пiсля того, як булlть повнiстю встановленi причини та обставини HacTulHHrI стрarховогo
випФIку, розмiр збитку, розрахованi Bci складовi вiдшкодуваrrrя. Страхувальник зобов'язаний надати Страховику Bci необхiднi докрrенти,
якi пiдтверджl,rсrгь фПЙ настzlння стрчIховою випадку, йою обставини, причини та розмiр збитку. Ненадання тtких докумеrrтiв дае
Страховику право вiдмовити у виплсгi стр€rхового вiдшrсодування повнiстю або в частинi збитку, яка не пiдтверджена докуrr{ентtlI\.tи.
5.8.2. Вuзначення розмiру збаru<у. Страхувальник (його уповновФкена особа) повинен, за направленням Страховика та в строки згiдно з
п.5.6.1.б. .Щоговору, надаг1_ (лоправити, евакуювати) пошкоджений ТЗ_ Hq РТО, ре.коуецдовtlне Страховиком дJIя,_проведеншI
вИновлювального ремоЕry ТЗ, з мегою проведення огJIяду та визначеннJI обсягiв i BapTocTi вiдновлювального ремонту ТЗ. Невиконання
uiei улtови без поважних причин протягOм 30 каленларних днiв з даги письмового повйомлення Страхувальником Страховика про
настаншl подii, що може бути визнана страховим випадком, квалiфiкусгься як вiдмова Страхувальника у наланнi ТЗ на зазначену СТО, i е
пiдqтавою для вiдмови у виплатi страхового вiдшкодування вiдповИно до п.5.9.1.5. .Щоговору. При визначеннi розмiру збитку
застосовуються насгупнi },l!{ови:
5.8.2.1. Розмiр прямою збитrсу встановлюеться у cpli, необхiднiй для здiйснення вiдцовлювальною ремокry ТЗ згiдно 3 рахункulми та
iншими докрлентЕl[,{и СТо, рекомендованоi для ремонту ТЗ Страховиком.
5.8.2.2. У разi знищенrrя або конструкгивноi загибелi ТЗ ("*цо peMoIrT е технiчно неможJмвим, або якщо витрати на вiдновтповальний ремоlп
ТЗ перевиuц,тогь 70Оlо його ринltовоi вартосгi) розмiр прямог0 збLпIry визначасть_ся як .рiзничя мiж ринrсовою варгiстю ТЗ на момеrп
безпосередньо поред настчrнЕям страховою випадку та ринковою варгiстю залишкiв ТЗ (варгiстю ТЗ пiсля ,ЩТП).
Варгiсгь залишкiв ТЗ може_визнаЕцlся _Сlраховиlсом шJIяхом вивченЕя попrry та про.позицiй. на риш(у щодо т€lких залишкjв (зокрема: онлайн-
аукцiон з продФку аrгомобiлiв (ТОВ <УкршЪо-Польське пiдприсмсгво <Авгоонлйн-УкраiЪа>) або шляхом експерrноi оuiнки (у випадку
вцqrгностi попкry/пропозичiй на ринку).
5.8.2.3..Що витрат на вiдновлювальний ремоrп не включtlються:
. витрalти на вiдновлювальний ремонт пошкоджень, що не викпиканi страховим випадком, а також на вiдновлювальний ремоЕт тих
скпадовшq що були вiлсутнi чи мtши пошкодженкя на дату укладання .Щоговору, остzlннього огляду або на дату стрtlховою випадку;
. BapTicTb технiчного обслуговування та гарантiйною ремокry ТЗ;
. вартiсгь робiт, скла,дових i матерiалiв, пов'язаrих. з переобладнаноy ТЗ;. варгiсгь компл€ктних агрегатiв, вузлiв та робiт з ix замiни, якщо замiнi чи ремоЕry пИлягilOгь oKpeMi ii легалi;. витраги у суrui перевищення BapTocTi за:r,riни над.вартiстю ремо}rry пошкоджених дсталей, вузлiв, агрегагiв ТЗ, якщо Страховик ввФка€
можливим lx вцновлення шJlяхом ремо}rry, а не заil.{lни;
. витрати на необгрунтований за обсягом або цiнаrr,rи вiдновлювальний ремонт (наrrриклал, фарбування всього кузова замiсть фарбування
окрсмоiдсгалi або вузла; необrруrrговане завипIення чiни прилбання деталей, матерiалiв, робiт за наявностi нижчих цiн);. BapTicTb вiдновлювальних робiт в позаурочний час;
. доплата за TepMiHoBicTb робiт та прискорену доставку скпадових ТЗ або матерiалiв.



5.8.2.4,Загальний розмiр збитку визначасться як сума прямою збитку, встановленоIо вiдповiдно до гryнкгiв 5.8.2.1. - 5.8.2.3. Доювору, та

непрямою збитку, розрахованого згИно з п.5.4.4. .Щою_ворУ у межах вцповlдних лlмlтlв. 
ij.d:r.r. у lйi "йЪп.Ъr' 

прихованиХ пошкоджень Стр'Йфвальник зобов'язаний до моменry iх усцен3t_я письмово повцомити про це

Страховика дJUI проведеНнJI ниМ додатковоr0 ойду iЗ bu Бфор"п.""" дод.rтковОю акгУ огляду ТЗ. У випадкУ, якщо Страхувальник

(уповноважена ним особа) не повiдомив Страховика про виявлення прихованих пошкоджень зЪстраХОВаНОm iЗ Та Не_НаДЧ_lЗ_a-
проведення додатковог0 ;;i"ду, розмiр збитку ^встановлюеться виходячи iз перелiку пошкоджень, зафiксованих при попередньому огляд1,

5.8.2.6. Проведення о.йi й'i"."u'".""" бо.rп" i'"upiЙli вiлновлювалrЪоrо'ре"онD, тЗ на СТО, рекомеrulованiй Страховиком, не

зобов'язуЁ Страхувальника здiйснювати ремонт ТЗ на цiй СТО.
5.8.з. страхов"*, . ""rоБ*"Й"uriЙ БЙiрr_.б;Й;;. 

"_р1"9 
на свiй роз_суд застосовуваtи iнший п_орядок огляду 

'о**:1Т'.:лОLЧ}:1;цi;;;й;й'зо"r*iu, 
"ЙЙlп"rЙ 

uii перЬдба".поiо в п.j.8.2. .Щоювоfу. У ць_ому випадку розмiр збшку.уот.__"У.!:I?:иСЯ На ПlДСТаВl

;й;дЪ;у"r;йi": *оrrорф BapTocTi вiдновлювального ремонry складеного Страховиком, або калькуляuii, складено'i l3 3acTocyBaH}UlM

програN{ноЮ *о"пп.*"у'liДLтбifЁхr,, ubo u".оrоuuрознавчого дослiдженвя (еiспертизи), яке 3амовля€ Страховик, 3 3астосуванням

середньоринкових цiн на проведення вцновлювальною р_емонту.
aý.Т.'Б;;;;;;;;" р;ЫЙ';Й;Й;irЙiБЙ*оуiiпr". Ь.р*оЬе вiлшкодування розрzlховуеться Страховиком як СУМа ЗбИТКУ, ВИЗНаЧеНОГ0

вiдповiдно до п.5.8.2. ,Щоговору, до якоi застосовуються наступнt умови:
5.8.4.1. Розмiр страхоrо- йд'йiЬдУвання обмежусгься встайовлоним в п.5.4.5..Ц,оговорулiмЦ9y,:-"пп*r по <европротоколуD (без ловiлки

iЫдfп), - "йо hТП Oyno Й.*iiЧ" ,""о" оформленО кСвро_протокОлом)) з наданням його оригiналу Страховику. 
-..:_ птI

5.8.4.2. якщо .щтп сталася тiльки за r{астю ,u.rр*оuu"оБh5,'iО" i разi неможливостi встаЁовленнЯ iHr]:r,rx У"1.!I_1i:ДIП (ЯК ТЗ ТРеТЬОi

bb"oi., iйlъыдi" тз ipeTboi особи), сумарний }озмiр страхових вйплат по .щоювору обмежусгься розмiром сплаченоl Lтрахувtlльником

cTpaxoBoi премii по Секцii III.
s.ýlЭ. Poi'"lp .rрЙuо* вiдшкодування обмежусгься сумою, яка у сукупностi з сумами Bcix попереднiх страхових вlдшкодувtlнь по

,щоговору не riовиilна перевищувати встановлену в .щоговорi страхову суму,
5,8.4.4. Розмiр страХовою вiдшКодуваннЯ зменшуетьсЯ на розмlР франшизи, що вiдповiдае BapiaHTy стрtlхування, обршому

;;iЖ"&Нi#r#J;1;1ДlЪХ,Т;;го вiдшкодування з.uIежить вiд рiшення страхувальника щодо проведення ремонту пошкодженогО ТЗ

та мiсця (СТО) провелення ремонту, а саме:
5.8.а.Ъ]i.'-Й ;р";ЙЙi' вiдноЪлювального ремонту на СТО, рекомендованiй Страховиком, сума cтpaxouo*. :lёЧ::ё*З::
встановлюетЬс" у por*pi IOO.Z" Ьiд розрахованоiiищqцЪ поточний рахунок цiеi СТО перерtжовусться вся cyN{a страхового вlдшкодування

i;;;;;;r;Ъйi ; рl.;й;;; йi;6;_Файуроо сtо_талсумою_ сiраховою вiдшкодуваннялсплачусться СтрахУвальНИI9У,_,_____.л_.._л...._
'5.i4j2.;й;рБЙir"i вiдповilюiальногЬ рейнry на СТо lншiй, нiж була рекомендована Страховиком, c}'l{a стрЕrхового вцшкодування

встановлю€ться у розмiрi 70% вiд розрахованоi вище, i ввtDкаетьсяостаточною;
5.8.4.5.з. у разi виплаГи стрzlховоЮ вЦшlсощваrrНяЪrrЪЪБр.Йrо Стра*ум",riпЙку, Стрмовик здiйсrлос авансову вшlлаry_у розмiрi 70о/о ыд

розрахомrrоi .yrn" .,р*оБй ;йrйд,"*й.л v разi подйiйо. фо"6ленrо вйнойовально- р:у.олтлч_.I1.9]_о:.*л9r,l р:рлy_,g:yl
Б;йй, ф.-уй"й- йо*Б"проiоu* 90 днiв з дtul перерахування zlв.lнcoBoi виплати Страховиlом зверкугися до LТраховш(а в зшвою про

доплаry ср{и сграховОю вiлшlсолування. В таr,омУ,ъ;йыбi.rФ;ьниК зобов'язаниЙ надаiи акги виrонdнlъ<, робiт (акiи прийому - передачi

;;Ьй) Ы'-;i*'"i лЪ,qnn.ои, що пiдгвердяýrогь оплаry ним вцношIюваJI1н9ю ремоЕry ТЗ на зазначенiй СТо. У разi неналшlня вказанI,D(

iой.йu 
" 

с.ро* ý0 1iеu'яноЬ) лнiв, сфа фахового вi4rllкод,ъання у розмiрi чч:9r"i 111]lаги 
ввФкаеться остатOчною,

5.8.4.6. у разi угону/в"-;;;;;;ТЭ 
-рйiр 

Ыр*оrоЫылЙЙуru"п'r'визнЬчасгься у розмiрi ".р*q:9i.fy_1:.rлy,.]iР.l:КОВОi 
ВаРТОСГi ТЗ

"'. 
дЫ i.6й,i"*рЬ.ння ТЗ, за вир.rхуванНям франшизИ, попереднiХ виплаТ за,Д,огбвЬром,-iншйх вiлрахуваць_згiдно умов .Щоювору,

;М7. ПйЪ ТЭ ;йi;;";;йfiБi*;;r;6;;*ь ъ;lч:ll йра*оuа су"а перевишiуе рчlч "1ц]]9:" р]_1a.lул.уl:u"", стрtIховою

вип4дку, то розмlр страхового Мшкодування, що виплачусгься yciMa стрЫовик-Ыи, не може перейщуваги pfilкoвoi BapTocTi ТЗ на дату

настаннЯ страховогО urпй*У. При чiомУ *о*"rй страхЬв"* ййснюс виплату пропорuiйно розмiру cTpaxoBoi срlи за укладеним ним

письмовоi заrIви про виплату страхового вlдшкодуваннi особи, що мас право на Ьдержання страховою вiдшкодування l страховою акту,

який складасгься Страховиком.
5.8.6. ЯкщО до*у".rr", lазна"енi в п.5.7. .Щоговору, неналежно оформленi uб9 :-чч1 _",лнеповному 

обсязi, Страховик розглядас за,Iву

Страхувальника про виплату страховою вiдшкодування пiсля усуненч_зазна'*|ч i'Дl]I'лl:л_,.* _,л о^л ппrrйrlqс nirrre'l
sj.'Bii"cБ*"r* ,iрЙЙu. p'ir.ir", npo виплату Ьрахового вiдшкодування та склаIlа€ страховий uч 1q9._lP:ly:',,Pi*j::" 

ПРО ВiЛМОВУ У

виплатl стрiIховою u,оrйуйпr, 
",iролоu* 

lb ЙЁ#iiЪЪбJl"i iiБ'iiiсля отрима}Iн]р:*1.ъrq* з локрiеНТiВ, ЩО ПiДТВеРДЖУЮТЬ фаКГ

настаннJI стр.lхового "";Йi;Й;; БоЁiЙ""" i рtiзмiр збiаiку у вiлповiлностi з пункгами 5.7., 5.8. ,ЩОЮВОРУ,

5.8.8. Виплата стр€tховою вlдшкодуваннr.rд,"."йЬiЪ, .п|6лЪu* tO (десяiи) рббо""* днiв пiсля складаiня стрtIховою акry Страховиком,

у разi, коли докуменrr, ;й6;йiля здiисненr;Б;;Йi;;;п*" ЙоЙr1, ЪЙБ; ,дiй."о.."." впроловж i0 (ДеСЯТИ) РОбОЧИХ ДНiВ З

дtпи надання таких доку,tчtентiв.
5.8,9. За факгом уюну/викралення (нсзаконною заволодiння) Ц:злlчу ррrrо"ч9_1рlу]:тт-:_:lр9вадження, 

Страховик приймае рiшення та

складас сграховиЙ акт про виплаry аОо про вцмову у виплагi страховою вiдшкодуванrrя не пiзнiше 3-х (трьох) мiсяцiв з дЕrги отриманнJI змви

ё;райi[;*ilио- nliu"onu".yn""*4 упо."оuЙ.ilоf БiоОуl про угон/викраденЬ ТЗ r9д::i_Чб:"'ЯЗКОВОЮ ВИКОНаННJI НаСryПНИХ ВИМОГ:

5,8.9.1. Страхувальник (Виюлонабувач) зобов'язаний забезпёчити пере.iачу права власностi на застрахованiI_Элт,"-, власником на

користь Страховика шляхом укладення доювору про передачу права власностi'(абанлону). Абаrцон повинен передбачаги перехц права

власностl за }мовИ оrрйlйuiЙ Сrрахуuалr'iЙком 1ВЙголоirабувачем) страховою вiлшкодування,

5.8.9.2. У разi належноiо-r"*о"Ъ"""'Сriа*уrалr"й*Ьй-."отi обов"язкiв, i.р.Ъбu".""* в п.5.5.2.jl, та повернення Страховику в повному

обсязi суми виплаченою страхового u,оr*ооуru"";,"-ъьь;-ij (п'rri uд,lrф робочих днiв з дня отримання iнформаuii про те, що

транспоfrтний засiб знайдено, дiя Абандону припиняеться, 
riдтверджуогь факг настання страховою

ilВ.S.З. Ьrра*уrалr""к (Ьиголонабувач) зобоЬ'язаний надати повний *чl,11,*:*ттц.ч";
випадкУ, йбгоЪричини, ЬЪ.ru""r", 

"аслiд*" 
i розмiп збиткч ч вiдповiдностi з пунктами 5,7,, ),U, лоювору,

5.8.10. [оюВiр, по якомУ виплаченО ."р*о#"iiО"r;;;йй];;;;рiЙ д1; до кiнй вкd}аногO-Ъ ньому строку, Якщо страхове

вiдшкодування (cTpaxoBi вiдшкодуванн"; по,зu.iрй;r-фfrвиплаiено_(виплаченi) в розмiрi cTpaxoBoi срtи, атакож якцо страхове

вiдшкодування виплачене у зв'язку, у-"о"/""прй;;;тi,;;rй;йям абd конструЙивною зЬгиббллю ТЗ, дiя цьою Доювору в частинl

Секцii Ifi припиня€ться з дати виплати страховою вlдшкодування, 
:. _:_ /--л.,..,\ nnarlinrr псiч mпяхппих випл

5.8.1l. У.Щоюворi встановлена агрегатна страхова сума, яка визначас лiмiт (межу) сумарного розмiру_всiхлтрg:::r*j:,тлат за весь час дll

.ц,оювору. впроловж строку лii [оювору 9:р"-Тriil};ЪЪ;й;;'ё;й;й;i"оk. ЪОiпruirти рilзмiр сграховО'i СУТvИ абО ВiДНОВИТИ ii

розмiр ло срrи, встановленоi при укладаннl лойору, уклавши.додаткову уюду та сплативши додrгковий страховий платlж,

5.8.12. пiсля виплати страхового вlдшкодування та проведенr, ",о"о"пЙJ-'fi";;;;;ЫifGрu*у1-11уIл::9р"_:,:уй 
надати тз для

огляду Страховику. У рйi, "*що 
ТЗ не буЬ наданий лля оглялу пiсля вiдновлювальiото ремонту, i тйож в частинi деталей ТЗ, якi не були

вiдновленi або замiненi, як того вимагала технойi"Ъiдпо"пюЬалrrrоrо ремонтY ТЗ, дiютЬ наступнi у!rови:

5.8.12.1. прегензii з будь-якиХ повторниХ гIоr,iоо*.**-';;;йБ;; ъ,'.u "*ri"" 
Ьуло злiйснЪно iиплагу страхового вЦшкодування, не

приймаютiся СтраховЙком до розгляду та не пiдлягають задоволенню] ,,,,r___л""._чо т? iз cvp tння вiднiмасгься
5.8.12.2. при виплатi страховоЮ вlдшкодувtlнн""у пЬi i"Й:il,л19:.lт,ч/викоадення ТЗ, iз суми страховою вlдшкодувi

BapTicTb усунення пошкоджень згiдно попередйf р*l:ry_тj:_т.ч:}:::i" ;iдЬ*олу"u"",, Влiплата страховою вИшкодування в частинl

пошкодженЬ за попереднiМи страховимИ випадкамИ прбво.iитьсЯ лиШе У вiпffi'"-fru"п" Сrр*увальниiоМ ДОКУr"rенТiв, цо пiдтверджуlсrгь

***нт;lа;;-в:жJёil;iЁ:""#-"#ЖЧ,Жli:;J}#Ш#JЦý'a',ffiвiтаобладнашrя_,тз, 
замiнаякrа<булаоплаченаСгрzйовиком,

5.8.14. до страховикц який виплатиr.rрu*оr.'rТЙ;;;iЙ;ir;-зi до.о,iороЙ, u межах факгичних вИТРаТ ПеРеХОДИТЬ ПРаВО ВИМОГИ, ЯКе

стоахчвальник або iнша особ4 що одержала страхове в.iдшлкодуваннr, "ЪЁiБ'о.оО", "И'iОriД-ОНОi 
За ]аПОДiiНИЙ ЗбИТОК, СТРаХУВаЛЬНИК

зобов.язаний здiйснити Bci можливi дii для реалiзаuii СтраховикомЪй"й;;]:-ý:;, вiдповИальноi за заподiяний збиток,

Невиконання Страхувальником цього пункrу f,ui Crp*ourKy право вiдtовити у виплатi ".рй"Й ,й,*оду"а"о або вимагаги вiд

Crpu*y"-"r"Ka iовЪрнення виплаченою страхового вiдшкодування,



5.9.Iричини вIдмови у виплАтI стрАхового вIдлкодувАнrUI
5.9.1.Страховик ма€ право вiдмовпти у виплатi страхового вiдшкодування у повному обсязi на пiдставi наступного:
5.9.1.1. вчинення Страхувальником },il{исного злочину, що призвiв до настчlнЕя страховою випадку;
5.9.1.2. поданtul Страхувальником свhомо непрацдивих вИомостей про предмет .Щоговору страхуванЕя або про факг таlабо обставини
настання qтрахового випадку;
5.9.1.3. не повiдомлення Страхувальником Страховика про змiну },N{ов експлуатацii ТЗ (перелача ТЗ Страхувальником в лiзинц прокац
використаншI ТЗ у якостi TaKci, догryщення дЬ керув€tн}u осiб, якi:rе мають зzжонних пiдстав дJuI цього, змiна реестрацiйних HoMepiB,
свйоцгва про реестрачiю, ключiв, пультiв дистанцiйного керувttншI, брелокiв до ТЗ тощо);
5.9.1.4. здiйснення Страryвальником без письмового дозволу Страховика ремонту пошкодженого ТЗ;
5.9.1.5. несвоечасного повiдомлення Страховика про насташя Фрurховою випадку або неповiдомленtul з мiсця його HzюTtlHHrI без поважних на
це причин, пiдгggрдкgцих лоrgмекгалiно, або сгЬоренrrя Страхувальником або йою довiреною особою перешкод у визначеннi обсгавин та
пршчин настаншI стрarхового випадrсу таlабо розмiру завланих збrгкiв;
5.9.1.6. невиконаннJl Страхувальником обов'язкiв, передбачених ),N{овами цьою ,Щоговору та Правилами cTpaxyB{lHHJl;
5,9.1.7. порушенЕя Страхувальником, його довiреною особою правил безпеки, пр€rвил технiчноi експlryатачii встtlновлених зuводом-
виробником, вимог П,ЩР щодо технiчного cтulнy i обладнання ТЗ;
5.9.1.8. експлуагачii ТЗ у зимовий перiол, а сап,Iе з 0l листопада по 3l березня, iз лiтнiми та./або зношеними згiдно з П,Щ аrгошиншrи;
5.9.1.9. невиконання yI!{oB цього .Щоговору щодо надzlння Страryвальникоrr.r iнформацii про_всi вiдомi йому обставини, що мають icToTHe
значення для оцiнки стрtйового ризиIry та подальшого iнформувшlня Страховика про буль-яку змiну страховою ризику в бiк його
збiльшення;
5.9.1.10. непiдкорення вимог{lм представникiв прzвоохороннlо< органiв (rгеча з мiсця ДТП, переслiдуванrrя праuiвниками МВС).
5.9.2. Страховик мае право поБнiстю вhмовЙти у вЙплатi страхового вИшкодування у разi порушення Страхувальником або його
довiреною особою, що керувала застрtжовalним ТЗ, вимог ПД (якщо це не викпикано об'€кгивними надзвичйними обставинами,
пИтвердженими докр{ентtшьно), що призвело до страхового випадку, а сап{е:
5_.2.?.l. пор_ушення вимог ПДР. щодо перетину залiзничних переiiзлiв;.
5.9.2,2. виМ на смуry зустрiчноro руху з перетином суцiльноi лiнii, яка розлiляе транспоргнi потоки протилежних ншlрямкiво KpiM
вип4дкiв, дозволених П.ЩР;
5.9.2.3. рух на забороrrяючий сигнал свiтлофора або жест реryлювчrльника;
5.9,2,4. перевищення дозволеноi П.Щ швидкостi руry бiльш, нiж на 30 км/год.

РОЗДLП 6. ЗАГЛJIЬНI УМОВИ ДОГОВОРУ
6.1. Умови.Щоювору, вtдшаценi в Роздiлi 6., дilогь нсзшежно вй mго, за яммrи Секцiяr,rи ук.llадено Договiр.

6.2. IIрАвА тА оБов,язки CTOPIH. вIдповIдАльнIсть CTOPIH
б.2.1. СтрахуваJIьник ма€ право:
6.2.1.|. Ознайомtтгись з Правилал.rи страхувtlння.
6.2,|,2..Щостроково припинити дiю Договору вiдповiдно до умов .Щоговору.

2'.З'.i.i.УЬЪН:,*lЖХЦНЖ#""fffiilpJ,о,nnu,, стр.йову виплату виповiдно до утvов.щоговору.
6.2.1.5. Отримати лублiкат !оговору у випадку його втрати.
6.2.2. CTpaxyвaJrbHиK зобов' язаний:
6.2.2.|..При уклаланнi Щоговору.налати. Страховикy в:ю необхiлну iнформаuiю про Bci вiдомi йому обсгавини, що MtlюTb icToTHe значеншI
для оцiнки страхового ризику, i надалi письмово iнформувати iого про буль-яку змiну страхового ризику, але не пiзнiше 48 юлин (за
винятком вихИних та святкових днiв) з MoMorrTy настанЕя цих змiн чи з моменту, коли про цi змiни cTarro вiдомо Страхувальнику.
6.2.2.2. Сплатити стр{йову премiю (страховий платiж) у строки перелбаченi.Щоговором.
6.2.2.З. При укладеннi.Щоговору письмово повiдомити Страховика про Bci iншi чиннi договори страхуванЕя щодо предмета Договору.
6.2.2.4. При HacTaHHi подii, що мас ознlжи сгрчlхового випадку, дiяти вiдповйно до гryнктiв ,Щоговору: у разi уклалання .Щоговору за
Секцiсю I - п.3.5.; у разi уклаланrrя .Щоговору за Секцiсю II - п.4.5.; у разi укла.чання .Щоговору за Секцiсю III - п.5.6. .Щоговору.
6.2,2,5. Виконувати iншi обов'язки Страхувальникц передбаченi .Щоговором.
6.23. Страховик мае право:
6.2.З.|. Перевiряти iнформачiю, надану Страхувальником, та оглядати Забезпечений ТЗ: при укладаннi .Щоговору, впродовж строку лii
.Щоговору, а тtкож пiсля настшlня подii, що ма€ ознtlки страховою випадку.
6.2.3.2. Змiнювати умови страхування за згодою Страхува.льника (Застрахованоi особи), а також вимzгати вiл Страхувальника сплати
додатковоi cTpaxoBoi премii при збiльшеннi страхового ризику у разi внесенrrя змiн у дiючий .Щоговiр.
6.2.3.З.,Щостроково припинити дiю,Щоговору вiдповiдно до умов,Щоговору.
6.2.3.4. Робити зzшити до правоохоронних органiв, банкiво медичних закладiв та iншлтх пiдприемств, ycTltнoB, органiзачiй, а також до
фiзичних.осiб, стосовно.факгу, причин, обставин та наслiдкiв_страхового випадку, а також.самостiйно ii з'ясовувати, та отримувати
вiдповiднi док.ументи та iнформаuiю, вкпюч.lючи iнформаuiю з обмеженим доступом, необхiднi для з'ясовування факгу, причин, обставин,
ца9дiдкi9 подii, що мае ознаки стрzlхового випадку та розмiру заполiяних збиткiв.
6.2.3.5. Замовляги проведення незzшежнID( експерtлв та дослiджень з метою з'ясувшпrя факгу, причин, обставин, ЕаслИкiв подii, що ма€
ознаки стрzrхового випадку, та розмiру заподiяних зби:гкiв.
6.2.3.6. Представ.lrяти iнтереси Страхувальника в органах суловоi влади та брати yracTb у розглядi судових спрtlв, що стос},ються
страхового випадку (в т.ч. справи про алмiнiстративнi правопорупlення, кр;амiнальнi провадження), як представник Страхувальника;.
подЕвати докtви, поясненЕя, оскаржувати судовi рiшення; вступати вiд iMeHi Страхувальника у переговори щодо вiдшкодуваrrня завданоi
шкоди.
6.2.3,7. Вймовlтги у виплагi стрЕlховою вiдшкод}вання у випадкtuq передбаченlо< .ЩогOвором та чинним зшФнодавством Уryаihи.
6.2.3.8. Вшлагаги юмпенсацilо здiйснекrл< сграховtл< вtдlлаг вiд Страхувальншса у разi наданllя Hlлr.t свiдомо непрацдивID( вiдомосгей що призвело
до збiJьшеIЕIя c}ми страховою вiцпltодвдл*п або безпiдсгавноi йоm вшшати.
б.2.4. Страховпк зобов'язаний:
6.2.4.1. Ознайомrги Страхувальника з рrовarпlи та Правилами страхукlння.
6.2.4,2. Протягом 2 (лвох) робочих днiв, як тiльки cTtlнe вiдомо про HacTzlHшI подii, яка ма€ озн,ки стрчlхового випаlIку, вжити заходiв щодо
оформлення Bcix необхiднихдокр{ентiвдJlя сво€часного здiйснення cTpaxoBoi виплати.
6,2.4.3. При HacTaHHi стрzлхового випадку здiйснити cтptlxoBy виплату або виплату страхового вИшкодування у перелбачений .Щоrовором
сгрок. Страховик несе майнову вйповiда,rьнiсть за несвоечасне здiйсненrrя cTpaxoBoi виплати (виплати страхового вiдшкодування) шrяхом
сплати пенi у розмiрi 0,0l% вiд ср(и простроченого платежу за кожний деЕь затримки.
6.2.4.4. В межах передбачених ,Щоговором лiмiтiв вiдшкодувати передбаченi ,Щоговором витрати щодо заrrобiгання або зменшення збltткiв,
ат{жож передбаченi ,Щоювором додатковi витрати, понесенi Страryвальником при HacTaHHi страхового випадку.
6.2.4.5. Тримаги в тасмницi вiдомостi про Страryвальника та ,йоrо мйновий стан за виIятком випадкiв, передбачених чинним
зtllФнодавством УкраiЪи.
6.2.4.6. Внесги змiiи до ,Щоговору у лесятидеrпrий строк з дня 0грш\{ашrя вiл Страцува,rьниIсr зшIви про внесення змiн до уиов сграхlъшпrя, у разi
зюша Сграховшса iз запропоновалдчrи змiнашrи.
6.2.4.7. У разi вiдмови у виплатi страховою вИшкодування повйомити Страхувальника ( Виюлонабувача) про прийняте Страховиком
рiшення у письмовiй формi з мотивовчlним обФунтуванням причин вiдмови впродовж 5 (п'яти) робочих днiв пiсля прийнятгя такого
рlшецЕя.
6,2.4.8, Видати на вимоry Страхувальника копiю (лублiкат).Щоговору у разi його втрати Страхральником.



б.2.5. Сторони зобов'язанi своечасно повйомляти одна одну про змirту адреси, банкiвських реквiз1.1тiв, про iншi змiни, що мож}ть
вшшнути на виконанЕя Сторонаrr.rи обов'язкiв згiдно з.Щоговором.
6.2.6. Сторони зобов'яз5поться дотримуватись конфiденчiйностi стосовно буль-якоi iнформачii, що е комерчiйною та€мницею.
6.2.7.За Йевиконанrrя або неналежне викон{lння прийнятих зобов'язань за Договором Сторони несуть вiдповйальнiсть згiдно з чинним
законодtвством У краiни.

6.3. порядок внЕсЕн}ш змIн в договIр cTPAxyBAHHrI
6.3.1. До .Щоювору за к}а€мною згOдою CTopiH мо>rgrгь вноситись змiни та доповнення, якi не суперечать чинному заIФнодавству Украrни. Bci
змirш i доповнеЕня до .Щоговору }.кпадаються на пiдсгавi заяви або листа однiеi iз CTopiH в письмовiй формi у виглядi додaЕковLD( }тOд у двох
прrа,riрниlоц tожний з яких пiдписусгься предстчlвниками CTopiH i складе невй'смну часгину.Щоювору.

6.4. порядок припинЕннJI дIi договору
6.4.1 . Дiя Договору припшцеься та Еграча€ чш+riсь за зюдою Сторiц а також у разi:
б.4.1.1. Закiнчення строку лiI Доювору;
6.4.|.2. Виконання Страховиком зобов'язань перел Страхувttльником у повному обсязi;
6.4.1.3. Лiквiдацii Страхуъальним - юрIцичноi' особr або смеф Стра4увальншса - фiзичноi особи чи втраги ним дiездmностi, за винятIФм
влrпадкiц передбачеrпо< стаIтями 22,23 i24Заюну Украlни <Про сграryвшпtо;
6.4.1.4. Лiквiдацii Страховика в порядку, встановленому законодавством Украни;
6.4.1.5. Прийнятгя судового рiшення про визнанЕя цьою Договору недiйсним;
6,4.|.6. В iнших випадках, передбаченlо< з€rконодttвством Украiни.
6.4.2. Дý.Щоговору може бути достроково припинена за вимогою Страхувальника або Страховика.
Про HaMip достроково припинити дiю.,цього,Щоговору буль-яка Сторона зобов'язана письмово повiдомl.лти iншу не пiзнiше, нiж за 30
кtlлендарних днiв до даги припинення дii цього .щоговору.
У разi дострокового припинення дii цьою Доювору за вимогою Страхувальникц Страховик повертае йому cTpaxoBi _пллатежi за перiод, що
залишився до закiнчення дii цьою .Щоговору з вiлрахуванням нормативних витрат на веден}Ut справи у розмiрi 30%о, визначоних при
розрах}цку стрzIхового тарифу, факгичних виплат страхового вiдшrсодувшrня, що були здiйсненi за цим Договором.
Якщо вимога Страхувальника обlмовлена порушенЙям Страховиком )л\.tов цього ,Щоговору, то останцiй поверта€ Строryва:rьнику сплаченi
ним cтpaxoBl плtпежl повнlстю.
При достроковому припиненнi дii цього Щоювору за вимогою Страховикц Страхувальнику повертаються повнiстю сплаченi ним cTpaxoBi
шItпежl.
якщо вимога Страховика зl,лловлена невиконtlнням.страхувальником }ъ{ов цього ,щоювору, то Страховик поверта€ Страхувальнику 9трц99i
плагежi за перiод, що зlшишився до закiнчснrrя дii цьою .Щоювору з вирахуванЕям нормативних витрат на веденЕя справи у розмiрi 307о,
визначених при розрахунку стрЕtхового тарифу, виплат стрчlховою вИшкодрання, що були здiйсненi за цим Договором.

6.5. порядок вI4)п I IFнIIя спорIв
6.5.1. Спори, що виникtlють в процесi викон{lншI цього .Щоговору, вирiшусrгься шJlяхом переюворiв, а у випадку недосягнення згоди - в
с}цовому порядrу.

6.6.Iшш умови договору
!.!.!. !траховик е резидентом Украiни та платником подагку на прибугок вiлповiлно долст. l4l розлiлу III Податкового кодоксу Украiни.
б.б.2. Страховик не е платником подагку на додану BapTicTb вiдповiдно до п. l96.1.3 ст. l9б Податкового кодексу Украthи.
б.6.3. Частина 1 цього ,Щоговору оформлена та пiдписана Сторонами в лвох примiрниках, по одноDry для кожноi iз CTopiH. Bci примiрники
мають однакову юридичну силу.
6.б.4. Yci питzlння, що не вреryльованi цим ,Щоговором, реryлюються Правилами страхувЕrнця та дiючим Законодавством УкраiЪи. У разi
вицикнення розбiжностей мiж ушловами цього Договору та Правилаrrли страхування, прiорiтет мшсrгь у!rови цього .Щоювору.
б.6.5. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконttння умов цьог0 .Щоговору вiдповiдно до норм чинног0
зluФнодtlвства Украiни.
6.6.б. Сграхуваль}пд( пiдгвсрдсуq що йою адресц вказана в цьому .Щоюворi, е прIцатнадя дiловоi переrш.rск,r.
б.б.7. Укладаючи даний логовiр, Страхувальник пiдтвсрджус, вiдповiдно до ЗакоЕу Украiни <Про захист персональних даних> вiд
01.06.2010 року ]ф 2297-V|, Страхува.rьник надас безвiлкличну згOду щодо обробки його персона,rьних даних та персональних дtшlD(
ВиюдонаФвача Страховиком з метою здiйснення cTpaxoBoi лiяльностi, пов'язаноi з нею фiнансово-юсподарськоi дiяльностi та веденrrя
внугрiшнiх баз даних Страховика. Дана_обробка може т.кож здiйснюватись будь-якими тртiм.и особаr.rи, яким CTpaxoBIK надав таке право
згйно з чинним зzконодzвством УкраiЪи. Страхува.пьник посвiдчус, що ознайомлений(а) зi своiми прtвztп,tи як суб'екга персональних
дшtих, вiдповiдно до Закону Украiни <Про захист персональнI,D( д.ших) вiд 01.0б.2010 року J'.lb 2297-YI, а також повiдомлений про те, що з
момеlrry укладенЕя цьою Договору персональнi данi Страхувальника та Вигодонафвач4 зазначенi у ньому, включенi до бази
персональнI,D( даних Страховика.
6.6.8. Страхувtlльник пiлтверджуе факг отримаrrня вИ Страховика до момеЕту укладення цьог0 ДогOвору iнформаuii вiдповiдно до ч. 2 ст.
12. Закону УкраiЪи <Про фiнансовi посrryгцта держtlвне реryJIювання ринкiв фiнансових_послуг) вiл 12 липrrя 2001 potcy N 2664-III (iз
змiнапrи i доповненнями) у повному обсязi. Страхув.uБник пiдтверджуе, що надана йому iнформачiя забезпечила прЕвильне розуrrtiння cyTi
TaKoi фiнансовоi послуги без нав'язуванrя ii придбанrя.
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