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IfУБJПЧНА ОФЕРТА
щодо ук.падеЕня спекгронного Договору добровiльj_9lо страхування наземного транспорry

за програмою ((KAсKO-UA>

оФЕртА }l!006_05б/оп
Версiя I Bid<2 l л лuпня 2022 р.

умови пуБлIчноi ооврти
*l, ц' Публiчна оферта_е_офiцiйною_ пропозицiею Страховика невизначеному колу юрrulичних ,га дiсздатних фiзичних осiб укласти з
9lОiig"gL9Y,:a_:ЧqО_ilР loioBip добровiльного страхування наземного транспорту (далi по тексту,- договiр1.Аz,ця llуолlчна оферта с стандартною формою в розумiннi статгi 634 Liивiльноiо кодексу УкрiТни,'r*у й6*. акцептувати iнша особашляхом прислнання ло Hei.
Бl. Страхува.пьник,ом Щf9говором с юридична або дiсздатна фiзич+rа особа, яка_при.днzшася до цiеi Публiчноi оферти вiдповiдно доположень статей 634, 642 Цивiльного кодексу YlRui"", та уклалiс з Страховиком loioBip шляхом акчептування чiеihублiчноi ой;й;IндиЫдуальноi частини оферти (разом надалi - Оферта).
Б2. Пiдписання Страхувальником lндивiдуальноi'частини оферти та сплата страхового платежу вважаеться безумовним прийняттям(акчептом) умов Оферти.
Б3,. У разi ахцепту Страхувальником умов Оферти, ця Публiчна оферта набувас статусу публiчноi частини ffоговору, а Iнливiлуальна частина
9ф9рr" набувас статусу Iнливiлуальноi частини !оговору.
В. Дана версiя ОфертИ введена в дiю 25.й.2022 року та дiС до_ri скасуваНня або введення в дiю новоi BepciT Оферти.
Г. На вимогу однiеi iз cTopiH [о.говору_(Страхувальника або.Страховик4.разом надалi - Сторони) СторЪни зобов'язанi вiдтворити !оговiр
на паперовоМу Hocii протягом п'яти робочих днiв з дня пред'явлення такоi'письмовоi вимоги iншiй cTopoHi flоговору.

9. пЕрЕлIк стрлхових ризикlв тл стрдхових випАдкIв
9.1. Сmраховuй .рuз_uк 

* певна подiя, на випадок якоi проводиться страхування i яка ма€ ознаки ймовiрностi та випадковостi настання. [о
стрtlхових ризикiв вiдносяться:
9.1.1..Щорожньо-транспортна пригода (з вини будь-якого учасника) (скрiзь по тексту {ТП). !орожньо-транспоргною пригодою с подiя, що
сталася пiд час руху Застрахованого ТЗ або iншого транспортного засобу, внаслiдокякоi загинули або пораненiiюд" .1Й завданi матерiальнi
збитки, яка мас чiтко визначенi час та мiсце настання.
9.1.2..ПротипРавнi дiiтретiХосiб-лiiтреТiхосiб,внаслiдоК якихзавданОшкодивласнИкуЗастрахованогоТЗ (хулiганство,кралiжка.грабiж"
РОЗбiЙ, лiлпал, iнше завдання шкоди третiми особами KpiM ризикiв [ТП та Незаконне завололiння) (скрiзь поiексту ПДТЬ)
9.1.3. Незаконне заволодiння в буль-який час доби i в буль-якому мiсчi знаходження Застрахований Тз 1скрiзь-по Tekciy Незаконне
завололiння),
9.1.4. Стихiйне лихо (землетрус, зсув, обвал, осип, осiдання земноi поверхнi, каменепад, зливи, град, сильний снiгопад, буря, шквzчt, смерч.
повiнь, павоДок, пiдтоплсння (пiдвищення рiвня грунтових вод), сходження снiговоiлавини, сель, улар блискавки, (скрiзь Йб тексту СтихiЙнi
лиха).
9.1.5. Пожежа (включаючи самозаймання), вибух, пошкодження лимом (скрiзь по тексry Пожежа).
9.1.6. Напад тварин.
9.1.7. Падiння Дерев, предметiв або ix частин, викид камiння з-пiд колiс транспортних засобiв, iнша дiя cTopoHHix предметiв (скрiзь по,гексry
Падiння предметiв/дерев).
9.1.8. Вибух босприпасiв, MiH, бомб, ракет, лiя iнших знарядь та засобiв вiйни, KpiM ялерноi, бiологiчноi, хiмiчноТ зброi (скрiзь по текстy
BocHHi ризики).
9.2. За цим [оювором застрахованими с ризики, що визначенi такими в пунктi 5.2, [оювору.
9.3.Сmраховuй вuпаdок-подiя,перелбачена.Д,оговором,якавiлбуласяiзнастаннямякоiвиникасобов'язокСтраховиказдiйснитивиплаry
страхового вiдшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу). Страховими випадками е пошкодження, знищення (загибель) або втрата
застрахованого Тз в чiлому, або окремих йою деталей та частин, внаслiдок настання застрахованих ризикiв пiд час лii !оювору, i за умови.
що цi подiТ не пiдпадають пiд виключення iз страхових випадкiв або обмеження страхування за.Щоговором.

10. строк тл тЕриторш дIi договору стрлхувдння
l 0, l. Цей /{оговiр набувае чинностi з 00:00 годин дати наступноi за днем надходження cTpaxoBof премii (або першоТ частини cTpaxoBoi премii)
в повному обсязi на поточний pttxyнoк Страховика (або його уповноваженого представника), але не ранiше дати, зазначеноi в п, 6. l. lol овору
як дата початку лiТ !,оговору, та не ранiше моменту оглялу i фотографування ТЗ уповноваженим представником Страховика, що
пiлтверлжусгься його пiдписом в Акгi (Протоколi) оглялу ТЗ (фотографiТ ТЗ та Аrг (Протокол) оглялу ТЗ с невi,r{емною частиною !оговору).
огляд ТЗ не с обов'язковим для нових (що не були в експлуатачii) ТЗ, якi купуються через автосалони. За буль-яких обставин оIляд та
фотографування ТЗ е обов'язковими у разi страхування Воснних ризикiв.
l0,2. !,оювiр дiе за BciMa застрахованими ризиками (згiлно з п. 5.2. .Щоювору) за умови керування ТЗ водiями, якi на законних пiдставах
лопущенi до керування застрахованим ТЗ у встановленому законодавством порядку
l0.З. За ризиком Незаконне заволодiння чей [оговiр лiе за умови наявностi на ТЗ стацiонарного (нез'смного) справного пристрою/засобу
проти уюrту/викрадення (iммобiлайзерц або механiчноrc пристрою на коробку передач, або елек,ронноi сигналiзацii, або супутниковоi
системи, або маркування скла та BiKoH, або сканера вiлбитку пальцiв, або iншого засобу/пристрою). Страхувальник зобов'язаний довести
HMBHicTb на ТЗ стацiонарною (нез'емного) пристрою чи iншого, додаткового засобу проти уюну/викралення, а для супутниковоi або GSM
системи - ii акгивацiю на момент викрадення. Умови пункгу l 0.3. !оювору дircrгь тiльки стосовно легкових ТЗ та мототехнiки.
l 0.4. .Щоговiр дiс на територii Украiни, краIн европи, за виключенням тимчасово окупованих, анексованих або оточених (блокованих)
територiй Украiни, територiй проведення антитерористичних операцiй та операчiй Об'еднаних сил, бойових та або военних дiй,
Республiки Бiлорусь, Росiйськоi Фелерачii, невизнаних Украiною республiк (територiальних утворень).
l0,5. По ризику Незаконне заволодiння чей [оговiр дiе натериторii, визначенiй в п.l0.4. !,оговору, без обмежень шодо мiсця та час),
зберi гання/стоянки ТЗ, з врахуванням умов пункry |2,З.|2.,Ц,оговору.
l0.6. По Военних ризиках !,оювiр дiс на територii УкраТни, за виключенням територiй, шо розташованi на вiдстанi ло l 00 (ста) кiлометрiв
вiд Зони стикання (згiлно з Додатковим протоколом до Женевських конвенцiй вiд 12 серпня 1949 року, що стосусrься захисту жертв
мiжнародних збройних конфлiкгiв (Протокол I), вiл 8 червня l977 року), а також за виключенням територiй, що входять до виключень 3а
п. l0.4. [оювору.
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11. ВИКЛЮЧЕННЯ IЗ СТРДХОВИХ ВИПАДКIВ ТД ОБМЕЖЕННЯ СТРДХУВЛННЯ
l1.1. До страхових випддкiв не вiдносяться та виплати страхового вiдшкодування не здiйснюються при пошкодженнi, знищеннi або
BTpaTi ТЗ та додаткового обладнання (разом налалi - ТЗ), шо безпосередньо або побiчно виникли, спричиненi або збiльшуються внас.гtiдt_tк

або пiд час:
l1.1.1. Навпrисних дiй (безлiяльностi) з боку Страхувальника, члена його ролини, ловiрених осiб та,/або представникiв, що призвели до
страхового випадку. Зазначена норма не поширюеI,ься на дiТ, пов'язанi з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в с,ганi
необхiдноi оборони (без перевищення ii меж) або захисry майна.
l 1. l,2, Самоryбства Страхувtulьника або буль-якоi iншоi особи з використанням застрахованою ТЗ.
l1.1.3. Пожежi або вибуху при збсрiганнi, навантаженнi, розвантаженнi або транспортуваннi босприпасiв, паливних або вибухонебезпечних
речовин з порушенням правил пожежноi або iншот безпеки.
l l . l .4. Використання застрахованого ТЗ, технiчний стан якого не вiдповiдас вимогам Роздiлу 3 l Правил дорожнього руху Украiни (надал i lro
тексту ПДР) таlабо встановленим заводом-виробником застрахованого ТЗ.
11.1.5. Управлiння (керування) застрахованим ТЗ особою, яка не маJIа законних пiдстав керуваги застра,хованим ТЗ (KpiM випа*цк}'

невиконання водiсм ТЗ пункгу 2.1. ПДР за умови пред'явлення Страховику вiдсутнiх на момент !ТП локументiв).
l1.1.6. Управлiння (керування) ТЗ особою, яка перебувала.пiд дiсю алкоюлю (включаючи випадки вживання аJIкоголю пiсля !ТП, але ло
перевiрки стану водiя представниками компетентних органiв), знч}ходилась пiд впливом наркотичних, психотропних читоксичних речовин,
абЬ пеilебувалапiддiеюмедичних препаратiв, протипоказаних при KepyBaHHi ТЗ, атакож у разi вiдмови вiд проходження тесту або.медltчноi
експерЪизи (оглялу) з метою виявлення ознак стану алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебування пiд впливом лiкарських
препаратlв, що знижують увагу та швидкlсть реакцll.
li.1.7, Гниття, *орозii та-iнших природних-прочесiв i властивостей матерiалiв, шо використовуються в ТЗ, внаслiдок експлуатаЦiТ чи

зберiгання, фiзичного зносу, заводського браку тощо.
l l. i,8. БуксЙрування застрtIхованого ТЗ з порушенням вимог ПДР або iHcTpyKuiT з експлуатаuii (обслуговування) ТЗ.
l l,1.9. Використання ТЗ для навчаJIьноi iзди, для тренувань, в авто-шоу або спортивн.их змаганнях, у якостi Taкci, маршрутного Taкcl, аОо за

наявностi буль-яких ознак. використання Тз у якостi Takci або. в cepBicax автомобiльних переве3ень (включаючи, але не обмежуючись.
наступними: свlдчення осiб, пiлтверлження документами, аулiо-, 9j41o_-, ф9l9цатерiаt9ми, специфiчне обладнання, ВiДПОВiДНi СВi'ГЛОВi

пр".,iчл", графiчне маркування, накiейки або рЬкламнi написи UKLON, UBER, BOLT чи iншi, прилади зв'язку. або якщо величина
.ёр.лпоолоЪоi,ого проОiф перевищу€ 150 (сто п'ятдесят) кiлометрiв, тощо), у якостi карети швидкоi 4опомоги, на умовах прокаry (або за
нйвностi буль-яких'ознак виi<орисЙння ТЗ наумовах прокату, шо аналогiчнi ознакам застосування Т'З у якостi TaKci), лiзинry тест,-лрайву,,

або на iнших спецiальних у*ова*. I-(ей пункг не дiе стосовно iих умов експлуатацii ТЗ, що були погодженi СторонамИ в !,оговорi.
it_t.ro. Втрати ТЗ внаслiдок незаконноЬ заволодiння (нафття.права на мiйно) шляхом обману або зловживання довiрою (шахрайсr,во).

1цn"*o" 
""йuru""" 

(злирничтва), внаслiдок незаконного заволодiння застрахованим ТЗ разом з ключами, або.ресстрацiйними документами,

або ключами чи пультами вiд зiЬобiв проти уюну/викрадення, що буllи iалишенi У цьому ТЗ, або якlцо цi лii були cKocHi особою, ящ_бу4а

оопущ.пu Страхувальни*о" (йо- довiръною осоо_ою) ir.o керування fз в лобровiльному порядку, атакож внаслiлок втрати ключiв вiд Т3 або

uЙ'"i*uпi""Ьго пристрою проти уюну, втрати брелкi9 (iультiв) дистанцiйного керування засобами проти угону, втрати свiдоLtтва гrро

рl"iр^цiЬ ТЗ , 
"о'".rrУ Ц_ТР*" ло ,оrе"ry 

"uдчrrо 
СтрЙувалiником доказiв замiнЙ _втрачених ключiвlпультiв/документiв, KpiM виtlадкiв

незаконного заволодlння Тз iз застосуванням сили, зброi, розбою, шо були пiлтверлженi документально.
ri.i.l1-_Др.-ry чи конфiсКuцii тЗ oprunu"" лержа"нЬi 

"naa", 
пр"*у"овою вiлчуження, вилучення, мобiлiзацii ТЗ, перелачi ТЗу лержавну

власнiсть hбо дп" задоволенн" noTpeb лержави,Ърганiв влади, теритбрiальноI оборони, apMii, ЗбРОйНИХ фОРМУВаНЬ,.
l l . l . l 2. НезаконногО ввезеннЯ ТЗ на терЙтоРiю Уi<раiнИ таlабо незакоНною перебування ТЗ на територii Ухраiни.

i i. l. l з. Порушення uaru"orna""* За*оi-rодuu,.lо або заводом-виробником норм перевезення пасажирiв таlабо вантажiв,

l l .1 . l 4. ООiЬОки ,.nno", .о."Бм або iншим термiчним впливом на транспортний,зас.iб (сушка, зварювання, гаряча обробка r,ошо).

i i.i.ij. П.Ё.Йi.""' ТЗ BciMa видамИ транспоfrту, розвантаженНя/завантаженНя з/на iншйй транспортний засiб (у тому числi державниl\,,и чи

*о"упЬопЙ"" службами за неправильне паркування), KpiM випалкiв вимушеного перевезення/е*-1"]j]л::.._ЧУr:л:,:Р,:::ЕеНИМ ДЛ] 
ЧРОГО

автомобiлем (евакуатором), 
"*щь 

Тз rrратиЁ здатнiсть до самостiйного пересування внаслiдок пошкодження або технlчно[ несправносгl.

ir.i.ro. Ь"пор".rЪп"r'ТЗ не за призначенням, надання ТЗ медичним праliвни*ам, працiвникам полiцiТ, Державноi служби Украiни з

;;;;;;й;;/ситуачiИ, i"1ц"* л.р"iч"них служб або органiв влади для викЬнання невiдкладних службових обов'язкiв,

l1.1.17. пошкодження;;;у';fi;;;;;й;iз ио.о пасажирами чи вантажем, втому числi через неДбале ВИКОРИСТаННЯ ВОГНЮ, КУРiННЯ.

перевезенняiзнаходження тварин в салонi ТЗ.
l l: l. l 8, воснних дiй, вiйськових заходiв. громадянськоТ вiйни. громадських ]ав_оруШенЬ. ЗНИШеННЯ ЧИ ПОШКОДЖеННЯ За

вимогою/розпор"л*.ппrr-"iй."*Ьuоi, оцr,iацiИноf чи ци"iль"Ьiълади, вибуху боёприпасiв, MiH, бомб- ракет].1 i:-у::::tядьтазасобiв
uiй"", iiaЪоaувiння зброi, включаючи зброю масовою ураження. Умови цього пункгу не дiють в частинi Еlоснних ризик!в, визначених в

п.9.1.ii. Щопэвору, якщб BocHHi ризики застрахованi за умовами ,Ц,оговору,

l l . l . l 9. Революйii, заколоry повстання, страЙку, путчу, масових заво,р](ч:нь, терористичною акту.

i i. i.2б. d;iйЙ i"цй."rу, впливУ lонlзуючоЮ випромЬювання, ралiоакгивного або хiмiчного 3абруднення.

l l . 1 ,21. Подiй, цО мали мiсце поза межами Територii лii Щою*вору, визначеноi в п. l 0.4.,l0.6. Договору, або поза межам.И автомобiльних ;rорiг

;; ь;;;;;;.;а;Фрiй; ;;;"u"Ъ""* вiдповiдно дЬ """"й* 
ПраЙил дорожнього руху-Украiни, а тiiож подiй на замiнованiй мiсцевостi за

HaBHocTl вказlвникlв про наявнiсть MiH або заборону пересування по нiй,

ii.3.iý#"iiifiЖ,'J;:;iifliЖ"6; знищення шин, ковпакiв та дискiв за вiдсутностi iнших пошкоджень l'З, а також .б":j::::j]ja:]:
*рйй*" *oni., ,i*по"uойluпuБri, i" -""й-iu, "йi., кожухiв до них, TeHTiB, Ьклоочисникiв (лвiрникiв), антен, емблем, реестраulйних

iiu*i. тз, буль_якого маЙна 1*piM ,uirpa*oua"o.o додаткового облалнання) 
" 
.у91 i9: _1,1уrл"_iJ:

1 1.2.2. Збитки, викликанi викраденням, ушкод?кенням, знищенням.комплёкгу iHcTpyMeHTiB, al]:r*.r, вогнегасника, знаку аварiйноТ зупинки,

ключiв, брелкiв, пультiв, засобiв проти викрад.;;;;;,ц;Ъ;iчппi 
"е 

були встановленi заводом-виробником або не були застрахованi як

ti1l1Ж""riXT#ffi-aHi поломкою, вiдмовою, виходом iз ладу деталей, вузлiв i агрегатiв l'З внаслiдОК йОЮ еКСПЛУаТ.Чij: l19..]:.9РiТ}:

"i,-ri"iilii]ir"й;p";;;;;;; ;;;;;;;-. p"oli-y iЫу *".ni(un. не виключно): збит*и внаолiдок попzulання у ВНУТРiШНi ПОРО)КНИllИ

агрегатlв cTopo'Hlx пр.й*1, f р.ооr", 1гiлроулiр тоЙо); пошкодження електрообладнання ТЗ через коротке замикання, якщо воно не

спричинило ,"r, поrйi"rЪ, ТЪ; ,Orri," Ь""u.riдоп спрацювання подчшок безпеки, яке було викликано несправнlстю електронного

обладнання; збитки, що викликаН, поr*оо*.i;;; ;;';;"омками Ti, y"yn.""' яких тЬ iх наслiдкiв передбачено гарантiiiними

зобов'язаннями виробника; збитки внаслiдок.uarо.у"u""' непередбачен"i iuJодо"-""р_обником деталей, вузлiв, агрегатiв (KpiM випадкiв

застосування.аJIътернативних складових, uto;;;;'u"*i в пункгi l5,12. ffоювору), облалнання, видiв таlабо обсягiв палива, мастила.

охолоджуючоl рlдини; ,О"i*Й 
".рa, 

iншi неперелбаченi технiчЙi умови сксллуатацii ТЗ, 
._|_.o,,i , оп пrlппll rплiп,l

l1.2,4. Збитки вiд завданоi ТЗ шкоди, цо 
""""*r"-"наслiдок, 

Ъбо np""o чи опосерелковано пов'язанi з впливом комп'rcrгерного Blpyc}"

шкiдливоi програми чи коду, небажаних aп.*рБпп"* повiдомлень (ёrrам), 
"епра"омiрним 

втручанням до комп'ютерноi або елекгllонноТ

мережi, несанкцiонованим доступом *.".r."у, фuЙЙ"пою uOo проi"озоuа"ою'вiдмовою, збоЪiм чи 
".:1Рu:|i:l:л9_r":1*О'О 

КОМП'l<lТеРа,

елекгронного приладу, системи, програмного.u6.rп."ё"п" iбо uбулоru"оi програми,_к:":,ол:_1тu,помилкою мережi; а також збитки вiд

завданоj l-З шкоди, що виниклИ через: втраry, витiк, пошкодженнЯ, споr,ворЬннЯ,_несанкцiонОване використання, 3меншення або змiну,

функчiональностi чи прйrБ"о.ri'*о"п'Йеfr";i;;й;r;-нiки, програмного забезпечення, даних, iнформаuiйних баз, HociiB iнформаuii,

мlкрочlпlв, lнтегрованих мерож або подiбних прЙстроiuэ*омп'ютернЬму i некомп'ютерному ycTaTKyBaHHi,

l1.2.5. збитки внаслiдок неповернення.u.rрu*о"u"Ь.о тЗ Стрзilувiлuп"*у пр" лобровiльнiЙ_ЙОГО ПеРеДаЧi В ТИМЧаСОВе КОРИСТУВаННЯ lНШlИ

особi В буль-якиЙ спосiб, а такоЖ збиткИ у p*i пТUI*оЛ*.п""Ъ'йu.лiдок иЬю перелачi Tn911l 9собам для виконання ремонтних робiт або

технiчного оО.пу.о"уuuiЪi,,йi; ;;й-1"l *оr" Тз переланi на СТо за акгом прийому-перелачi, оформленим належним чином та нzulаним

Стоаховику в пiдтвердження настання страхового випадку,

ii)ъ. aб;;* ,паслiдо* втрати товарноТЪартостi транслортною засобу.



l1.2.7. Витрати на вiдновлення ключiв, брелкiв, пультiв вiд Тз або додатковою обладнання, ресстраuiйних локументiв на Тз або додаткове

обладнання внаслiдок ix втрати або викрадення.
l 1.2.8. Збитки, викликанi: пошкодженням скляних або пластикових поверхонь Тз (сколи без утворення трiщин або з трiшинами довжинок)

ло 5 мiлiми.Рiв включно)' пошкоджсннЯм лакофарбоВою покриттЯ (лФ_п) тЗ внаслiдоК його звичайнОi експлуаташii (сколи ЛФП лiаме,r,ром

ло l0 (лесятi) мiлiмсгрiВ включно, подряпини,. оТриманi пiд час миття ТЗ, змiна кольору ЛФП внаслiдок дii сонячного. прс)мiння, потрапляння
на по"ер*ню ЛФП паliивно_мастильни-х матерiалiв, складових дорожньоло покриття, смол, iнших подiбних MaTepiмiB). _л
l1.2.9. jбитки, що виникли внаслiдок невжиття водiем застрахованою ТЗ заходiв щодо попсредження самовiльного руху ТЗ.
l1.2.10. Збитки, спричиненi нестандартним (нештатним) додатковим обладнанням, та йому самому, якщо таке обладнання не застраховане
окремо як дOдаткове.
l1.2.1l. Витрати на замiну витрtлтних та заправних мrгерiалiв, рiдин, газlв, г!цьм|вних колодок.

l|,2.12. Збиiки, викликайi викраленням абб пошкодженням дёталей таlабо художнього оформлення зовнiшньогО тюнiнгУ ТЗ, якщо такиЙ

тюнiнг нс застрt}хованиЙ як додаткове обладнання.
l 1.2.13. Збиткй, викликанi пошкодженням, знищенням, або викраденням будь-якоi захисноТ плiвки, тонуючоТ плiвки, захисною покриття, шо

не були встановленi заводом-виробником на Тз або на його окремих конструкгивних елементах.
11.2'.14. Вrграти nu проu.д.""i оцiнки таlабо експертизи з'iнiцiативи Сiрахувальника, якщо oltiHKy та,/або експертизу було замовлено

страховикой; оплату не погоджениху письмовiй формi зi Страховиком_акгiв оглялу, калькуляцlй, lнших послуп

l1).15. Непрямi збитки Bcix видiв Qштрафи, упущена вигода, простiй, банкiвське обслуювування, морtlльна шкода, витрати на експрес-

доставку деiалей, витрати на реестрачiЙ або зняЬя ТЗ_з облiку, змiна валютнОго курсУ .тощо).
Тir.lъ.ъуд;:"*i зо"r,i, зu"дrii СrрЫ"-ьнику таlабо Виюдо;абувачу (включаючй пов'язаних осiб), якi пiлпадають пiд санкцiТ, обмежсння.

."ОЪiо, iEiu""""."i резБпЪчirЙ"'Рйи безпеки ооН, законодавётваЙи'Украiни, США, Свропейського Союзу, ВеликобританiТ" Канади,

12. прлвА тА оБов,язки cToPIH
l 2.1 , Страховик зобов'язаний:
12.1 . l . ознайомити СтрахувzLпьника з умовами та Правилами страхування, 

rстання страховою випад формлення Bcixl2.1.2. Впроловж 2 (лвЬх) робочих днiв, як тiльки йомУ стане вiломо про настання страховою випадку' вжити заходlв Щодо ol

необхiднихдокументiвдлясвосчасноiвиплатистраховоювiдшколування, _ лIл_.._л..,..
l2.1.з. У разi настання .rpu*ouo.o. випадку, пiсля. подання СтRаiув1l1ником Bcix належним чином оформлених локументiв, здtйс:нити

позпахчнок та виплатити страхове вlдшкодування вiдповiдно до умов та у строк. що перелбаченi [оговором,
ir.i.4-ъ межах перелбачених.щоговором лlмiтiв вiдшкодувати додатковi витрати, що були понесенi Страхувальником у зв'я]ку з настанням

стрzrхового випадку.
l 2l t .5. Тримати в тасмницi вiдомостi про Страхувальника та його майновий стан за винятком вигtадкiв, передбачених чинним законодавством

Украiни. ...._.л _лл: _л..
l2.1,6. Внести змiни ло,д,оговору у десятtценний строк з.дня отримання вiд Страхувальника повiдомлення про внесення змlн до умов

страхування,.у разi зголи Страховика iз запропонованими змiнами,
12.1,.7.У разi вiдмови у виплzlтl страхового_вlдr*Ьду"u"", повiдомити Страхувальнихата/або Влголонабувача про прийняте С,граховиком

pI;;;;; й;;;iйФбр"i. "Ьr"rЬваним 
обгрунтуванняМ причин вiлмови'впроловж 5 (п'яти) робочих днiв пiсля прийняття такого рiшення,

l2.2. Страховик мас првво:
12.2.1. Перевiряти iнформацiю, повiдомлену Страхувальником, а також виконання Страхувальником cBoix обов'язкiв та iнших умов

!,оговору.
l2.2.2. ЗмiнюВати умовИ страхуваннЯ за згодоЮ СтрахувальнИка. Вимагати вiл Страхувальника сплати додатковою платежу при збiлыленнi

страхового ризику. ,аr|лопqтil пппа

l2.2.з. Самостiйно з'ясовувtпи причини, обставини, наслiдки подii, що мае о3наки стрaйового випадку, замовляти проведення о1llнки"

;;,й;;;; Д;iлiд*е*' з метою визначення при""н, обставин та./або наслiдкiв подii ilэозмiру збиткiв,

12.2.4. Вiдмовити у виплатi страховою "iлr*олуru",i;r;йй-Й 
перелбачсних ц"м ДоговоЁом та./або чинним законодавством Украittи,

l2,2.5. .Ц,остроково припинитЙ дiю Договору вiдповiлно до п, l7,2, Д.оговорч,

12.2.6. ВизнаЧати спосiб розрахункУ стрzlховогО вiдшкодуванН" 
"а ""з"u"iiи 

мiсце проведення вiдновлювального ремонту застрахованоIа)

ТЗ, вiдповiдно до умов !,оговору.
i;):iай;;й:, ьЫ|.."oъ-йво скла,цНих обставиН страховогО випаДкУ, може вiдстрочити.lrрийняття рiшення шодо виплати cTpaxoBol-o

вiдшкодування або вiдмови у виплатl стрiжового вiдшкодування на строк ло б (шdсти) мiсяцiв 3 дати полання СтрахувальникоN,l Bclx

належним чином оформлених докуме"r,r, п.рйu";;Gйiй* l4 [оговору. ilpo прийнятгя такого рiшення Стра"ховик повiдомляс

СтрахувальнИка/Виюлонафвача впродовж rO tд.Ъrr"i'р"бЬ"их днi". дЫ" подi"пя'Страхувальником останнього документу, в письмовiй

флоqмj 
з3бrрУнтуванням причин, 

пасника ТЗ) пеоел експеt lукцiонах з продажу автомобiлiв, в тошrу
iz.z.B. прйi,rаЙляти iнтереси Страхувальника (власника ТЗ) переллекспертами. оцlнювачами, на а

числi з метою визнач."";Ъ;;;Й;lЙ"r-i, тз iринковоi *aprocii ТЗ пiсля настання.страхОВоЮ ВХПаДКУ),

|2.2.9. Надсилати запити до пiдприемсrr, у.ruпо.,-ЪЪган]зацiИ,. ор"л""""i,i qirй""* осiб з мётою отримання документiв rаlабо

iнформаuii, необхiдноi для з,ясовуванн1 iрj:i:,_уЬirЪЙ, "аспц*i, 
,"пал*у, який мЬже бути визнано СТРаХОВИМ, ТаlабО ЗДiЙСНеННЯ ВИПЛаТИ

страхового вlдшкодування. отримувати вtдповtдi та документи за такими запитами, включаючил_iнg:lч.l:iчл:*бо.документи про

Страхувальника, його представникiв та ло"iре"пi;"iй ;d;';;л" .1Фi19.1..""_i9j].:,'I1j1:::лп'р,о"-ьнi ;taHi таких осiб або становить

il-bp.'r-y i*мницю. Cip-;; й;;;Ь1 Бiшdння щодо виплати чи вiдмови у виплатi страхового вiдшколування продовжуються на llерlод

очiкування вкil}аних локументiв таlабо iнформuiiiБ,"""ry Страхувалiника/вигодьнабувача Страховик да€ письмову вiдповi:Lь про

?il:ffi'Ёff#ffffЪТ,ЖНYро n.p."io майнових прав на тз до страховика або його уповноваженого предСТаВНИКа У РаЗi ЗНИЩеННЯ абО

конструктивноi загибелi ТЗ за умови ""r"u,,a"""-.уЙи 
збитку без зйенrенrя ri на розЙiр BapTocTi залишкiв ТЗ пiсля страхового випадку

вiдповiдно до п. 15.16.1 .Ц,оговору,
l2.3. Страхувальник зобов'язаний: л _-- j._ал_..л,,:,л _лл лл; -i.n.li йnrlrl пl
12.З,l. При укладаннi !оговору письмово надати CTpaxo""*l :...-9]19:рмачiю 

про Bci вiломi йому обставини, що мають lcTOTHe значення для

оцiнки страхОвого ризикУ (в томУ числi прО умови ёксплУатацii та зОерiгання iЪ), i надалi iнформувати його rrро буль-яку змiну страховогtl

ризику.
\Z.з.i.пi"по провледення оглялу ТЗ пiдписати на мiсцi Акг огляду ТЗ, 

tися з ТЗ. якi можуть вплинути на сrупiнь,
ii.I.]. Ы;йr;Ь* z iдuо*l робочих днiв письмово повiдомити страховика про cyTTcBl змlни, шо стаJIися ] 

lJ;J}lHi,?Jriil]
страхового...ризику 1змiна ресстрачiйного. по""Бu. Ъ.i.iоq}цiъло*уй."ii" ТЗ. кольору, номера кузова,iшасi, комIlлектностl, умов

експлуатацll, втрата свlдоцтiа про ресстрацiю, ключiв. "у1т,: "_зlЗ:н:)
l2.3.4. Сплатити страховУ премiю або ii чергову частину (черговий платlж) у розмiрi та у строки, п.ередбачонi .Д,оговором,

i;.j. j. 

'';;l-";biai"i 
п<iдii, що мас ознакй страхового випOдку, дiяти вiдпоЬiдно лЬ умОВ РОЗЛiЛУ l3 [ОГОВОРУ, 

l

l2.З.6. Е}lлкористовувати транспортний ,u.iO ,iд-пЪ".iд;;; йй цiльового призначення та вимог технiчноi експлуатаLtiТ, встановлени)l

РоздiлоМ зl пдР та./або встанОвлениХ ruuолой"рПбником_застРахованогО iЗ. За"ruсно вживаIи заходiв безпеки (включаючи замiнr,

автошин) у вiлповiлностiд;;i;;;;iшнiх умов'е'к;;;l;;1цlз., пЬ".-"rЪ""i ТЗ ,u"-*yr" Bci лверi та ЗаДiЯТИ Bci НаЯВНi В ТЗ ПРОТИУКlННi

засоби таlабо пристроi. У ршi вихолу з ладу протиу,п""* ?*"qii ]/19.:_прr,лстроiв 
,оiй_,1]у.,::амiну або ремонт,

12.з.7. У разi незаконнОЫзаволодijня ТЗ.'а iакож якшо пiсля знишення iбо *Ъ"сrру*rивноi загибелi ТЗ Страховик прийняв рlшенIlя гlр()

перехiд майнових 
"pu,"_ "ъ 

Ё;; аil;йй .;й;;;;;;;i;;;;"у (rub.rn.urr* n.|..ii"y,_ ,**о Страхувальниi не С ВЛаСНИКОМ ТЗ) МаЙНОВИ;<

прав на застрмовании ГiЪа *ф""ri страховика згiл"о чиr"ою iаконодавства за власнйй рuY-19-1: u,n,*oм укладення договору про пср€дачу

майнових прав на застрахований ТЗ,'а також;.ilд*; Gр11"::Ir 
л.-вiдоцтво. 

п.ро реестрацiЮ ТЗ, повниЙ комплекТ lClX КЛЮЧlВ Bl;1

,*iрЫББu"Ъ.о тз.,u пу.[Йi17*пйri" iu.oOi, охорони/сигналiзацii. або ловiлку полiuii про ix вилучення,

l2.3.8. Погодити iз Страховиком СТо, *u пiо.ru"iiБ;у;;;;й ;Й;"Оуо. рБ]рi*Ь"увЬ"сЪ оосягrЬ BapTicTb вiдновлювального ремонту та,/або

aдiй.пrо"-"., вiдновлювальний ремонт ТЗ,



l 2.З.9. Пiсля отримання страхового вiдшкодування та проведення вiднов:rювального ремонry надати представнику Страховика ТЗ лля оглялу
та фотографування.
l2,3.10. Письмово повiдомити Страховика про iншi дiючi договори страхування стосовно застрахованого ТЗ.
l2.3.1l. Ознайомити осiб, лопущених до керування застрахованим ТЗ, з умовами.Ц,оговору, зокрема з тими, що вгIливають на рiutення
Страховика щодо визнання подiТ страховим випадком та подальшоi виплill,и або вiдмови у виплатi страховою вi;lшкодування.
12.З,l2. У разi втрати або викрадення ключiв, пультiв, або свiдоцтва про ресстрачiю ТЗ, негайно пiсля виявлення псlвiдомити про tРаrг
втрати/викралення iнформацiйну cepBicHy службу Страховика за телефоном 0-800-500- l 23 та органи полiцii краiни, в якiй сталася втрата або
кралiжка" ia Нацiональну полiцiю Украiни. Вжити Bcix необхiдн}iх заходiв для запобiгання викрадення застрахован9ry ТЗ.
Страховик не несе буль-якоi вiлповiдальностi (не мас зобов'язання по виплатi страховою вiдшкодування) 3а ризиком Незаконне завOлOдiння
до моменту замiни втрачених/викрадених ключiв, пультiв, або свiдоцтва про, ресстрачiю ТЗ, включаючи перепр_ограмування/замiну пультiв.
отримання новою свiдоцтва про реестрачiю ТЗ. Факг замiни втрачених/викрадених вказаних предметiв СтрахУвальник Зобов'яЗаний
пiдтвердити документчIльно.
l2.З.lЗ. У разi, якщо викрадений ТЗ знайдено, Страхувальник зобов'язаний в строк не пiзнiше 48 годин письмово повiломити пpo uе

Страховика, та надати ТЗ лля оглялу, пiсля його повернення Страхувальнику.
l2.3.14. ПриподаннiзаявинавиплатустраховоговiдшкодуваннязаризикомНезаконнезаволодiнняоформитинапредс'гавникаСтраховика
ловiренiстi щодо представництва С,грахувальника у вза€Nrовiдносинах iз правоохоронними органами, органами митного контролю,
приiордонними службами з приводу користування та розпорядження викраденим Тз_з наданням наступних повноважень: отрим2tти

застрахований ТЗ у'органах полiцii, пЬретйнатЙ митний кордон Украiни, транспортувати ТЗ з-за кордону, експлуатувати (транспорryвати) ТЗ
,* "i,ep".opii Украiни, так i на териТорii iншиХ держав, проходити митний контрол.ь, подавати вiд iMeHi Страхувальника заяви. в тому числi
цодо зйяття арешту з Тз, олержувати та подавати вiд iMeHi Страхувальника довiдки та iншi документи, необхiднi для виконання гакоi'

ловiреностi. у ioMy числi миrнi лёкларачii, проходити технiчний огляд в компетентних органах, вiдновлювати свiдоцтво про реестраuiю'I-З
у рйi йо.О uтратй, пiдписуватИ вiд iMeHi СiрахуваJIьнИка документИJ пов'язанi iз виконанням такоi довiреностi, отримувати докуменl,и.

роъп"aуu-"aь у i1'отриманнi, сплачувати миiнiълатежi та iншi обов'язковi платежi, що належать до сплати Страхува-льником, зняти -гз 
з

облiку та пOставити на облiк в компетентних органах.
l2.З. i5. Виконувати iншi обов'язки, перелбаченi умовами Доюв_оруl
ti.+. оооu'язi.и Страхувальни*ц- пёрелбаченi пункгами l2:i.2., 12.з.з, l2.3.5, |2,3.6, 12.3.8. |2.з.9., |2.3.12., l3.1. !,оговору,

розповсюджуюrося "i йбго ловiрених осiб та предсiавникiв, допущених до керування застрахованим ТЗ, або яким ДОВiРеНО СВiДОЦТВ() ПРО

ресотрачiю fЗ таlабо ключi, брелоки чи гryльти керування вiл ТЗ.
12.5. Страхувальник мае право:
l2.5.1. ЙрЙмати cTp.IxoBe вiдшкодування в поряlIку та на yмoBi}x, передбачених .Д,оговором,
12.5.2. ffоЪт.роково припинити лiю .Щоговору за письмовим повiдомленням Страховика згiднО з tl. l'l .2. Щоговору.
l2.5,3. Зверiатися лоСтраховика з письмовою заявою про змiну умов .Щоговору.
l2.5.4. Пiсъя поперед""ь.о письмового узгодження iз ётраховиком проводиiи ремонт i купувати запаснi частини, необхiднi для ремонту
пошкодженого ТЗ' 

RяпLник зобоп'язанi збепiгати тасмниtlю взасмоDо цiйну таемниrrюl2.6, Страховик i Страхува.лrьник зобов'язанi зберiгати тасмницю взасморозрахункlв, атакож вlдомостl, що складають koMepl

кожноi iз CTopiH.

13. ДIi СТРЛХУВАЛЬНИКЛ ПРИ HACTAHHI СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
lЗ.l. У разi настання подii, яку 

"ornra 
квалiфiкувати як страховий випадок, Стпаувlл1llлllк_3обов'язаний:

lз.1.1. Вжити у межахБ;у;;ъiйi"*Б.rl-Ъ"i- можливих заходiв з метою зменшення розмiру збитку, ряryвання застрахованого ТЗ,

допомоги потерпiлим; пi" ДТП дiяти у вiдповiдностi з вимогами ПДР,
Ti.l,z. З "i.цri 

подii, 
"Ь 

йi"luj. l-iiолнjgi) години з моменту настання подiТ, повiдомити про подiю вiдповiднi компетентнi органи

нацiональноiполiцiтукраi:н".ЙЬ""р,i*'102"абЙрган".,оо.*"Ъiо*оронизаномером l0l,медичнiу_стан_олч..1л":1.,Р_Ч.1.03,аНаr'еРИr'ОРii

й;; й;;; ] 
"йnouii"i 

*o"nere"ini op.an" чиi краiн. .Щана умова'Не с обов'язкоВою, якщО подiя сталася на територii УкраТни у 1,аких

ВИПаДКаХ: 
кення виключно скла к\ , дзсркал, та\або приборiв освiтлення ТЗ внаслiдок ВиПаДКOВОГО

l3.1.2.1. у разi пошкоДження виключно скла кузовц скляних елементlв
влучення'камiння (чи iншого прелмету),
|З.1.2,2.У разi ЩТIl при безпоссредньомУ зiткненнi/контаrгi транспортних засобiв - учасникiв [ТП, за умови оформлення Повiдомлення

про дорожньо-транспортну пригоду ,.ru"o"n."o- зрБ*u i"еЬропрЙколu1 та ,час"ого повiдомлення про полiю iнформаuiйноi слl,жби

Страховика, _ - _ |с,l пл_лл_., -л.,,(-тпqчrlпяпrц
13.1.2.3, якщо прогнозований розмiр збиткУ менше лiмiту, виз.наче_ного.в п.l5.7.1.,Щоюв_ору для випаllкУ, коли.Страхувальник не повlltомив

"i" ""irБlй;Ь;iо;i 
-;;;;;;;Т'"р*r;,uцlоЙЙоf 'полiцii 

украiни, або якщо Сiрахувальник самостiЙнО ПРИЙНЯВ РiШеННЯ tШО;rО

достатностl зд}наченого лiмiry та за умови неможливостi встановлення TpeTboi особи, винноi в заподiяннi збиткiв,

1З.1.2.4. у разi настання стрztхового !ипчry по Воснних ризиках,
lз.l.з. з мiсця подii, He.,iiri-e r-i(одц!ф_ry4ини з моменту настання подiТ, повiдомити про подiю цiлодобову iнформаuiйну cepBicHy

службУ Страховика ,r'"Б"Бой' d-ýоо_jоо-rzЗ. й."о*п"й.rо виконання Страхувальникй даноi вимоги мае бути пiдтверджена ним

документапьно. Зберiгати вигляд, стан, розташу"u"", пой*одженого ТЗ або його'iап"rп" 
"u 

мiсцi подiiдо йою огляду праuiвниками полiцii

;;}i;;;;;;;;;пЬ"ёЁu*оr"ка за умови пiлr".рлi*."пr-с-rйо""по" необхiдностi провецення такого огляду. .Щана умова не с обов'язковою

у разi пошколження виключно скла кузова, скляних елементiв дзеркал, та\або приборiв освiтлення Тз внаслiдок випадкового вл),чення

камiння (чи iншою предмету). _:_.._ птп ллл:_,.,, i_ _oo,rorlorrucr" oniv пбстяt
1З.1.4. Отримати для #;# Страховику .необхiдн.i 

первиннi документи. з мiсця ДIЦlt9lЧ1"_iз зазначенням Bcix обставин та учасникIв

подiт, що мас ознаки страховою випадку, ,rо 
",ono^rio""'* 

Йi"Йr'("iЙriдного компетентногО ПiЛРОЗЛiЛУ НаЦiОНаЛЬНОТ'"ailii_.lP.,':lJI],

незаконному aurоподiпйi пдто; по*.*"оi охорони - при пожежi; гiлрометеослужби. сейсмологiчноi СЛУЖбИ - ПРИ СТИХiЙНОМУ ЯВИЩl, lОШО,

або аналогiчних служб при HacTaHHi страховою,Йп**f no.u межами'Украiни). KpiM виПаДКiВ. ПеРеДбаЧёНИХ П.П, l3,1,2,1,-l3,1,2,4, !,ОГОВОРУ'

13.1.5. Пiсля настання подiТ, що може бути визнана стрirховим ,"пuд*о", Cipuiy,-o",n зобов'язаний впрОДОВж 3 (ТРЬОХ) РОбОЧИХ ЛНiВ

письмово повiдомити про подiю страховика шляхом подання повiдомлення (зiяви) встановЛеНОi СТРаХОВИКОМ фОРМИ, ОСОбИСТО абО ЙОГО

ловiреноЮ особоЮ 1прелЁтаuникОм), fекоменлО_ваним абО цiнниМ листом, або елеrгронною поштою. У'разi виникнення подii, шо може бути

визнана с.граховим ,"й-Ъ",'."-"6rrlаЙиJкраiни, Сiрuiуrчпr"ик зобов'язаний впродовж 3 (r,pbox) робочих днiв з моменту повернення на

територiю УкраТни "".rй"о 
по"iдомиr, Crpu*o""*u,iроЪодiю шляхом подання заяви встановленоi'Страховиком форми, особисто або через

ловiрену сrсобу (предстаьй*о";, рекомеrrльваним абсi цiнним листом, або елекгронною поштою. Поважнiсть причини невиконання цих

вимог мас бути доведена Страхувальником документально,
lЗ.1.6. НадатИ представникУ Страховика можливiстЬ огляду пошкОдженогО ТЗ чи йогО окремиХ частиН (залишкiв) не пiзнiше 7 (семи)

робочих днiв з д*" "u.ru""i 
подii, що 

"u. 
о."u*"Б;;;;;;";;Йfпi.п, прострочення цього строкУ, ВКаЗаНИй ОбОВ'ЯЗОК СТРаХУВа"ltЬНИКа

не припинясться.
lз.1.7. Нацати Страховику всю необхiдну iнформаuiюдля встановлення розмiру збитку, причи,н, обставин i наслiдкiв подiт, шо ма€ ознаки

страхового випадку, а також документи та ,"йй;];;";;iФ9_1Ф роЙlпоrii+ доЙвоiу Поруrrlення вказаних умов кваЛit}iКУеТЬСЯ ЯК

створення Сrрu*уu-uп7пЬ"r'йрЪ'й-"д Crpa*oi"i,y у встановленнi причин, обставин i наслiдкiв подii, що мас о3наки страхового вип€цк}," l

розмiру збитку.
lз.1.8. Вжити Bcix можливих заходiв по з'ясуванню причин, обставин i наслiдкiв страховою випадку,_розмiру збитку. а також i]ля

забезпечення реалiзачii права вимоги до_особи,'"йпоuiдаiо"оi за заподiяний збиток (при нЪявностi пiдстав або перелумов до цього),

1з.1.9. У разi незаконнЬп]зuuоподiп"я-ТЗ, у триденний строк r."о"."rу.по"lдъ"п.riiСтраховика про подiю (з дати повернення в Украiну,

якщо tut гrодiя сталася поза межами Украiни "й-"Ъ 
iib"ibi нiж череiзrj-длв з "о".*у 

повiдомлёння Страховика "р"_]чз-)^l,"рg,::
страховику свiдоцтво й;Ъ;;rБ;"iй ij, поu"i*о;"";Й; ycix клЬчiв та пультiв вiд ТЗ i засобiв пРОТИ ВИКРаДеННЯ. аOО ДОВlДКУ ОРГаНlВ

полчiТ у ршi ix вилучення.



l3,1.10. Не розпочинати будь-яких ремонтних, вiдновлювальних робiт або робiт з утилiзачii залишкiв ТЗ без письмового узгодження зi

Страховиком мiсця ii провед9ння та BapTocTi вiдновлювального ремонту, KpiM транспортування ТЗ на СТО, визначену для ремонт},
пошкодженого ТЗ.
13.1.11. Не визнавати свою вину в HacTaHHi подii, що мас ознаки страхового випадку, в будь-яких lloкyмeнTax (протоколах, поясне}lнях,
пояснювальних записках, розписках та iнших).
13.1.12. Без письмового погодження Страховика не приймати пропозичii rцодо вiдшкодування завданих збиткiв вiл буль-яких осiб.

14. ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ, ЩО НДДДЮТЬСЯ СТРЛХУВДЛЬНИКОМ ДЛЯ ПIДТВЕРДЖЕННЯ ФДКТУ НАСТДННЯ
стрдхового виплдку

l4.1..Д,ля пiдтверлження факгу настання страховою випадку та подальшого отримання с-грахового вiдшкодування Страхувальник (його
правонаступник чи уповноважена особа) на,дае Страховику письмове повiдомлення про полiю, шо мас ознаки страхового виладку, зiIя_В)/ про

виплату стр1IхOвOю вiдшкодування, лист Вигодонабувача щOдо одержувача стрi}хOвOгo вiдшкодування (у разi при3начення Виюлонабувача.
вiдмiнногО вiд СтрахуваЛьнЙка), документИ та iнформачiЮ, якi визначаЮть обставини, причини, наслiдки страховою випадку i розмiр збитку,

а також документи, необхiднi для здiйснення страховою вiдшкодування вiдповiдно до вимог чинного законодавства, в тому числi:
l4.1.1..Ц,окументи, що iдентифiкують водiя та ТЗ:
- посвiдченirя водiя або тимчасовий дозвiл на право керування транспортними засобами;
_ паспорт або iнший документ, що. посвiдчуе особу та_заслвЦчу*с мiсце peccTpauii (проживання);
- ловiлку про присво€ння iлентифiкачiйного номеру (РНОКПП):
- свiдойтвб про ресстрачiю TЗ (техпаспорт), iншi ресстрачйяi локументи, виданi органами виконавчоi влади. або документи. шо

пiдтверджуютi прЪво вЬлодiння, користування i розпорялження ТЗ;
- 

"iдеоЪапйси 
з *а"ер спостереження або вiлеореЪстраторiв (за наявностi), фотографii ТЗ з мiсця подiТ;

l4.1,2. У разi настання страхового випадку за ризиком [ТП:
- у разi формлен"' у"асниками ДТП Повiдомлення про.ЩТП встановленого зршка (кСвропротоколу))), заповнениЙ належним чинOм

,,ё"fiйроr-йпii у ,iлiо"iл"остi до вимог Iнструкцii щодЬ заповнення Повiдомлення про дорожньо-транспортну пригоду чи до вимог iншою

ло*у"е"rу, який регламентус порядок складання, заповнення европротоколу, що дiе в KpaTHi, де сталася ДТП;
- протокол медичного u,,,,riy, абЬ довiдку медичного закладу, що проводив fакий огляд,- про вiдСУТНiС'* (l-,"""'j]:l1_1Ч",_5o КСРУВаВ 'IЗ 

У

"о"еrr!,ТIl,ознаКалкоголiногОсп'янiннЯабо 
перебуванняпiдвпливом.наркотичних,токсичнихтамедичнихпрепарагlв,якщопровеДення

медичного обстеження вимагалось прачiвниками правоохоронних органlв;
- n|oro*on (матерiали) про алмiнiстративне правопорушення (у разi його складання), схему мiсru,ЦТГI;
- iншi документи та iнформацiю на вимогу Страховика;
l4.1.з. У разi настання страхового випадку за ризиками Стихiйнi лиха, Пожежа, Напад тварин, Падiн.ня прелме-тiв/дерев;

- ловiдк7 !,ержавноi службii Украiни з надзвйчайних сиryачiй, пожежноi охорони, рятувальноi чи сейсмологiчноi служб, iнших компетентних

органiв вiдtrовiдно до особливостей страхового випадку;
il.rl, у разi настання страхового випадку за ризиками ПДТО: Незаконне ЗаВОЛОДiННЯ:
j.u p"a"nb" П.ц,то: локумънти вiдповiдних-уповноважених органiв вiдносно причин та обставин страховою випадку;

- iu. |"."*о" 
'Ё.r"*о"й. заволодiння: вйтяг З единогО 4ержавногО ресстрУ досудовиХ розслiлувань (ловiлку) органiв досудового

рйпiлу"u'п, щодо проведення д99у,19!9го розслИування за ф_ihgу "::т91""l"]::,л:Lчi11:::IР.Y::i::,Y.I?, *:У::}YY i'l"Y!:lТii:
зазначених в частинl ) cTaTTi 214 кпк Украi'ни, а riа територii iнших держав - вiдповiднi аналогiчнI документи компетентtlих органlв цих

Й"; 
^"rirЙу 

op.uriu о;r;;"!." ;Ь;;пiлу"ч""" nfo ,.l що_'Зu.rрu*оrчurи ТЗ поставлений на облiк по базам нацiональноТ полiuii УкраТни

кУlrсн>;письмовийло.оuifrЪСrраiо"rпоЙпроп.рЬлu"умайновихправ наЗастрахованийТЗтапереусryпкуправвимоr,и наЗас,грахований

ТЗ, яким незаконно заволодiли, за формою, встановленою_Страховиком,
l4.1.5, У разi письмово.оЪо.од*drня зi Страховиком СТО для розрахунку обсягу та BapTocTi вiдновлювального ремонту Сr,рахуваllьник

подас:
l) рахунки СТО;
2i ;;;;;";;й робiт та локументи, що пlдтверджують оплiIту проведеного ремонту, якшо BiH здiйСНЮВаВСЯ За ПИСЬМОВИМ ПОГОДЖ()}lНЯМ

iз Страховиком до отримання стрilховою вlдшкоjування; дл_л._л_--,",. /_лл.,__л_; _. _.,,лла,".i\ аqгD.
з) якщо страховий "r;;;;-iЕ;"riтТыдоуi,Йii 

noru межами yKnai11l 
_ 9л"lч:lр:li,(1о?л..поr' 

та панорамнi), засвiлчеНi ПiДПИСОМ

страхувальни*u, поr*одйrого'тз i окремих йо.о rucr"", що дозволяють пересвiлчитись у розмiрах завданого збитку; документи, [lo

п iлтверлжують обсяги та BapTicTb вiдновлювального ремонту,
l 4. l .б. KpiM того, при потребi:
- документи, що пцтверджують правонаступництво особи, яка звеР]{улася (у разi cMepTi Страryвальника/Виголонабувача - фiзичноТ особи),

або документи, що засвlдчують правонаступництво юридичноi особи;
];;i;'";;;;##"6;р"ацiю. якi дають змоryл ucru"o""r" обставини. причини i наслiдки настаННЯ СТР.ЦОВОГО._ВИП_ЧУ-]: РОЗМiР ЗбИТКiВ:

_ у разi необхiдностi ло*у""пr" для виконанн, с;;;;;;;;, """о. 
Закону Украiни <Про запобiгаННЯ Та ПРОТИДiЮ ЛеГаЛiЗаЦii (ВiДМИВаННЮ)

доходiв, оl(ержаних ,по"'""п""'iln"iйыi;;;фuЬr"о тероризму та фiнансуванню розповсюджен'я зброi масовою знишення)) або iншi

документи, якl згlдно з чинниМ законодавство" 
".ЬЪ*йi 

д,i, iдй.'""""ri фiнансового Йонiторингу таlабо виплати страховою вiдшколуlrання,

14.2, [окументи, зазначенi у цьому розлiлi, "^о1.*.?Сfr*Б"*у у Oopiri орЙ.Ь-ьних прiмiрн"|i:;.'uбо нотарiально завiрених копiй, або

копiй, за умови наданн, Сrра*о"r*у можливостi звiрення ix з оригiнальними примiрниками докумен,гlв,

15. порядок I умови розрАхунку тд виплАти стрАхового вцшкодувдння _

15.1, страхов. "lдr*одуЪЪi"fiй;;. "_;;;i;;;-;;;;; С;р;Ь;"Ф;-будуr, повнiстю встановленi причини, ОбСТаВИНИ i НаСЛiДКИ

настання страхового випOJlку та розмiр з,бизкх розрахованi Bci складовi ,irr*ЬЫЪuп"я. СтРаХУВаЛЬНИК ЗОбОВ;ЯЗаНИй НаДаТИ_СТtYТ.Y.::]

необхiднi документи ,u Йбр"чiлiЙ, i*i_пiлЙфлжуlо.р фlкг настання .Iрт_9r_:.тл.::.тт:}_::::."б:'1"_iЧi,_Т.i].1lТ:j3|П'О*И, Та РОЗМlР

збитку. Ненадання таких документiв таlабо i"фой7цй дъёOiр*оr"пу право вiдмовити у виплатi страхового вiдшколування повнiсткr або в

частинi збитку, яка не пiдтверджена документами. ,_лл.--.* iv rl^rlпдuчо пи.Lмппп ппя
15,2. у peBi виявлення прихованих пошкоджень Страхувальник зобов'язаний до MoMeHTyiх усунення письмово повlдомити про це

Страховикадля проведення ним додатково,ю о-rоу"fiiчЪфБр"п.""я додаткового акгу оглялу'ТЗ, У випалку, якшо Страхувальник

(уповноваженu """ о.ЬБ)""Ъ""оii"й"r-бrра*оr"i.а про виявлення прихованих пошкоджень iаСТРаХОВаНОЮ ТЗ Та Не НаДаВ Т'З.ДЛЯ

проведення ooo-*oro.o"iii"iiy, р"йр збитку Ъстановлюеться виходячи ii перелiку пошкоджень, зафiксованих при попередньому оглядl,

15.з. ринкова BapTlcтb ii - ;fr;iй, ;Ъ;*' "Ъ*;;;;ffi;;;;"; 
тrй;;:-,iй::::]:1,g,т:j1.."оi,uного тз (його склалникiв) .на лат1,

оцiнки за договором, укладениМ мlж покупцеМ та продавцеМ, пiсля провеДення вiдповiдного маркетинry за умови, що кожна lз cToplн

tIili'"1ХХНЫi,:i:iiiТilЁЁХi"^lir""Ъl,iУJ,?;верджуватися д9гоlоJ9м купiвлi-пролажу (або iншими {9ity:lTI:.},.:: бlll:Ч:.l:::1
фахiвчеМ Страховика, u..Ъ "^'.БJ"iliЙlriо 

очiЙ"u'"u, iOo,y разi необхiдНостi, встановЛена шляхоМ проведення оцlночного дослlдження

чи експер'изи незtшежним суб'сктой оцiночноi дiяльностi або експертом

l5,5. Якщо Зu.rрu*оrur"; ii.;;р-";;ъiпr-, йiрur" на вiдно.влю-ваltъний ремонт розраховуються виключно на пlдставl цlн, paxyHKlB ,га

кzutькуляцiй ремонтних пiдприемств, шо знаходяться на територll у краlни,

Визначення розмiру збитку.
r i.b. Poa*ip з'бит*у Йоже виiначатися Страховиком на пiдставi наступних документlв: ,абп iцtttиу rnKvMeHTiB. tt]

l5.6. l. поперелньоi калькуЛяшii. кошторИсу. н.аряду-3аN4овлення. цтунку. u*ry ,"*o*un"x робiтта/або iнших,lокументiв, шо пiлтверл,жукlтt,

;б;;;.1;;;ЁiJTb вiдновлйвальн_ого ремонту i булЙ отриманi вiд СТО. погодженоi Страховиком,

;;;.). ;riri 
"ро 

очЪпу 
"аина 

або вйснов.ку експертц якi замовляються Стоаховиком]

15.6.3. складеноi Страховиком каJIькуляцrt tз засrосу"анням програм"о.о *b*nne*.y кДUDДТЕХ>.



l5.7. за цим .щоювором встановленi лiмiти (обмеження) ролзм!ру збитку, що врмовуються першОЧ.еРГОЧО У|ТlКИ]( :1:У,-i::л_,
15.7.1. якщо СтрахуЬальник, згiдно з умовами пуjllff), l3.1.2. Договору, не повiломIg пLо подiю вlдповlднl комп9тентнl органи нацlонально!

"b"iuiT 
Уф.Й iipi" ,"пiд*f оформлення пСrропро-*олу> згiдно з п. lЗ.1.2.2. [оювору), розмiр збитку обмежусгься сумою. шо

u".пuпu.rоЪ, як 5Йо cTpaxoBoi iуми, але не бiльше l00 000 грн. (сто тисяч гривень),

15,1 .2. у p:Bi оформлення Повiдомлення про_ цор_ожньо-транспортну пригоду_ 1.]i_:::,}.:-":-:P-*u 
(<Свропротокол>) розмiр збитку,

oO".*ybJa, лiмiтом, встановленим Законом, мтсБУ або НБУ для випадкiв оформлення (Uвропротоколу)),

l5.7,з. за Воснними р"."й"й рЪrйiр iбитку no onp""o"y страховому випадку та по !,оювору в uiлому обмежусгься сумою, шо визнача(:ться

як l0% cTpaxoBoi суми.

l5.8. У разi поtпкоdltсення Т3 або розуколtплекmування Тз (вuкраdеннл йоzо окраццх сюlаdовuх) розмiр збитку, якого зtu}нав

Страхувальник, становить:
t5.8.1. BapTicTb вiдновлювального ремонту ТЗ Qез урахування Ц=осъ 

- якщо фiзичний.знос складових, що пlдлягають замlнl, нс враховусIься

.йпо"iдriо до п, 5,1l !оюворуl np" чrо"у вартIiТПклЕоылх ТЗ. що пiдлягають замiнi. визначасться як BapTicTb нових складових;

i;8r.;;pri.." 
"iд"оЪпоЪчпЪ'"ЪЙ 

р."оф ТЗ., ур*у"а"""" ,,l-,о.и -,якцо фiзичний.знос складових, що пiдлягають ЗаМiНi, ВРаХО?{'.l'.::

вiдповiднЪ до п.5. l l Доювору; при цьомУ вартiсть-склаЛових ТЗ, що пiдлягаюТь замiнi, визначаеться як результат множення BapтocTl нових

складових на число, piBHe одиниця MiHyc коефiчiснт фiзичною зносу.
iЗ.Гi{".оiйй Фi.;;";;.;;]; i-пЫо""i f-i, Йо' пiдп".чоrь зЪмiнi, розраховусться як одиниця MiHyc кое_фiuiеНr' ЗМiНИ ЦiНИ ТЗ. Де

-Бioi"ii"i ,"Б" lrй" ТЭ-дЬрi"iоi ,йпо*""rЬ дiи."Бi' "upro.ri 
ТЗ Hi лату страхового випаДку до дiйсноi BapTocTi нового ТЗ (або

аналогiчноtю новому застрахованому ТЗ).
15.10. До витрат на вiдновлювальний ремонт включаються:
. Ьuрrйr.*riuдоr"* ТЗ (леталей, вуз.liiв, агрегатiв, тощо), що пiдлягають замiнi.
. Ва1шiсть робiт по проведенню вiдновлювального ремонту,
. BapTicTb матерiалiв, необхiдниХ для вiдновлюваJIьною ремонту,
15. ii. Д;;;рui "u "iйо"повальний 

ремонт (мчголами вiдновлення. чи замiни складових частин) не включаються:
. витрати на Ьиновлювальний ремонт пошкоджень, що не викликанl страховим випадком;
. витратИ ,u п,д"оrпо"u';;;й Ъ;";;., ;ыаоо _iайуiю( складоВих, що буп" вiлсутнi, чи мtUIи пошкодження (в розмiрi витрат на усунення

таких пошкоджень на у"о"* .Щоговору) таlабо потребували замiни на дату укладання !,оговору, чи на дату останнього огJlяду, чи на дату

страхового випадку до його настання;
. витрати на замlну .ппйЬ"йi 

"u.rйп 
ТЗ, цо були вiдремонтованi до настання страховою випадку з порушенням вимог по вик9:3,:у

й;fi;;;'Ъ;бl;,-;фЙЙЙ*-iu"одо"l"ироб'ником 
'або методикою визначення обсяry ремонтниХ Дiй ПРИ ВСТаНОВЛеННl РОЗМlРУ

матерlальноl шкоди, ,""ооiйоi,пui"йlУ *опiё"о-'rрu".йr;;;;;."бу (прийняТа НауковоJконсулыгативною ралою MiHicTepcTBa юс,тиttiТ,

""..Ь"uдо 
Ресстру судових методик 12 вересня.20l4 року);

] ,ъъiiсr, технiчirью обслуювування та гарантiйного ремонry Тзl
. BapTicTb робiт. склалових i матерiалiв. пов'язаних з переобладнанням l Ji
. BapTicTb комплектних агрегатiв, вузлiв та р"бh i Ц:lЦj,ч:, т:."л:,:У':i:.l lЧ:.::l :tlilla:,:jneMi IХ ДеТzutil

. витрати у cy*l, на яку BapTicTb замiни перевищус. BapTicTb ремонту пошкоджених деталей, вузлiЬ, агрегатiв ТЗ, якшо Сr,раховик вважас

можл'ивим'iх ЪiдновленЪя шляхом ремонту, u 
". 

.i"i"r, i мас i9кvмеilталъне 
пiдтвердженнЯ МОЖЛИВОСТi ТаКОЮ РеМОНry:

. витрати, шо перевищують BapTicTb вlдновлювального ремонту за розцiнками офiчiИною дилера вiдповiлноТ марки ТЗ;

. витратИ на необ.рунтО"чrrйЪЪо.rйм абО цiпа"" "и"о"пй"апiний реЙ_онТ (напр"*лал, фdрбуваннЯ всього кузова замiсть фарбуваttttя

"й;;;i;;;i.оЪ Ьу."", .^;;;;;ii;; пl"лоЪпп" дgгалей, матерiалiв,'робiт за наявностi нижчиХ uiH);

. Bap'lcTb ремонту аоо iамiни складових частин Тз, якi не були пошкодiънi в результатi страхового випадку, але на ремонтi/замiнi яких

наполягас СТО або Страхувальник;
;;;;;; й,;рЙiновiЬь робiт та прискорену доставку складових ТЗ або матерiалiв.

15.12. Якцо ТЗ експлуатувався з неоригlнальн""" 1алrrер"ативними) склаловими, Страховик ма€ право визначити витраги на

вiдновлювальний ремонт таких складових на пiдставi BapTocTi tlльтернативних запасних частин та комплёкryючих (склалових Т'з, якi

випущенi легальними ,;р;б;;;;;;;;"й бренлом, та с аналогiчними за своiми властивостями оригiнальним запасним частиtlам та

комплекгуючим).
ТЗТ,Т'fi#Н]о*оо*."" скляних д.]u|.Y lз_1-u]т9:j:т:.:лт1}.9:tэ::"I^Ii*у,#:::ж:jiч}#жж#i ii"}ff#:ilx'ffir.,iffi}iili;iJ#,Хl''.J"ffilЫЪН;"ffi;,Ъ';;й;';;';Б;;;_;;,l4*,ТФai. "_1ч::*1::_,*рдi^lж,"",";-*:х:ý,'.,i,i".н;'#r,i

15.14. в цiлях подальшого розрахунку страхового вiдшкодування розмiр збиткч- шо ви3НаЧеНО ЗГlДНО З l1,1l, lJ,/,-lJ,lJ, ДrulUбUY,V, vJЛ9

пбоч^D,Dq.гl,.q а пппнпмч обсязi за u"o"" про""де""r.iдrrоuпкiвального реЙо,ry на СТО,.погоДжеНiй.СТРаХОВИКttМ,_^l] Рл:У"_:,?враховуваtися в_повному обсязi за у"о"1 1!:1:1':у рахунок цiсi СТо. З9L iнших способiр_таJlаllрдплlg

в цеи

*ът;т*,:ННiЖ,i'ЁЪ,Т"#Ж;lХfiffiI'^Ъйъ"fr* ,ыъ-иi".ро*i;;;й;Ъ;й;rйi""*о" р."'о",у тЗ на СТО, пого,lженiй

f;lТЪifi*вик мас безумовне право перевiрки та узгодже:у_l,р:у:т:т:,i]i:9::}:l","""лзл9lхтi;i#iii#:#*н, 
вiдновлк,вальнi

роботИ та матерiали, "зя"Ь' 
за основУ серелнi рrЙ'ri ;;;, *"'olБirr'p.iioHi знаiодження ремо_*тного пiдприсмства, У разi неузгоltження

страховиком витрат на "i;;;;;;;;;;;rй ф"о,l" ii, розriр.о"тку розрiховусться на пiДСТаВi П.l5.6.3 ,Ц,ОГОВОРУ,

l5.16. у разi знuшення або консmрукmuвноt заzuбе,li тз (якшо ремонт с технiчно ноМоЖЛИВИМ, абО ЯКЩО ВИТРаТИ На ВiДНОВЛЮВаЛЬНИii

DeMoHT ТЗ складають 70 або бiльше вiдсоткiв Ио.о"li"*оJоi "арю[ril розмiр збитку визнач.асться як рiзниuя мiж'ринковою BapTicTKl ТЗ на

*о"е", уклаllання Договору. зменшеною на норматив знецiнення BapTocTi 1ъ ;;;й i 
". 

i j. r в. [оговору. та ринковою вартiстю залиu:кiв T]i

(вартiстю тз пiсля *p;i'd;';;;Ыj. Ё;!;Ь;;;й"шкiв тз визначасгься страховиком.шляхом вивЙння пОПИТУ Та ПРОПОЗИuiЙ На РИНК)/

щодо таких заJIишкlв (зокрема. на онлайн uy*uio"i з продату u"rо"оОiпЙ ТОВ кАУлаТеКС YKPaiHo), абО У ВЙПаЛКУ ВiЛСlrТНОСТi

попиry/пропозицiй нарин_ку на пlдставl ,u,ry про-Бui"ку маЙна абб висновку експерта, замовлених Страховиком,

1 5. l 6. l . Розмiр збиткУ не буле зменшенО 
"u 

,uрr,.riiЙйr*i, тЗ у ""пuл*У 
.Ъ.iо.уЁu""' Страховиком права, перелбаченого uим ,Д,огсlвором,

прийняти рiшення про перъхiл майнових прав на Тз до Страховика або його уповноваженою представника,

li.i].,1Ё,fri.;ffiу#;:|#щ::,#J##i:iЖНffЁJ.:i:Ъi,, iili!]:::1".,,","р]9:l,.]],:1час дii договору не враховустьСЯ, абО

15.11 .2.ринковою вартlстю ТЗ на момент укладання ДЬ.овору зменшеною на норматив знецiненнЯ вфостi ТЗ, якшti знецlненнЯ Bap'ocTi 'l"3

за час дii !,оювору враховчеться.
Ё iтfr;fi;;ii.ц1".п"'" BapTocTi ТЗ визначасгься v такий спосiб:

l5.18.1, у разi, якщо на стрtlхування приймався "ЬЪНтТti'lriЬ".-"ну),,1боТЗ, 
строк експлуатацii якого не перевищував l (один) piK з лаги

першоi peccTpauii tпо.rurЪr*', на облiк1, 
"орrurйi'r*.й".rrо 

.*ruдui r0.0"Z.lu пЪрrrй 
"iЪru, 

строку лii [оговору та по 1,07o за кожний

T3:I#:Yr,lý:}i,fi'iý] ffiil?i?qh страхування, експлуатувався понад l (олин) piK з лати першоi peccTPauii (ПОСТаНОВКИ На О{5ЛiК) ЛО

моменту укладання .Д,оговору, норматив ,".ч,"."йЪппадuЁ t,Ьи за кожен мiсяuь строку дii Щоговору;

l5.18.з. у розрахункУ нормативУ знецlнення.вартоiтi ТЗ врмовуютьсЯ ""i 
;;;Й;р;iriiйчl brpo*i дiТ.П,оговору не3алежно вiд фактичнrrТ

кiлькостi днiв дii.щоговору у конкретному мlсяцl,

визначеного з п.п. l5.7.-з врахуванням



Розрахуно к розм ipy страхового вiдш кодуван ня.
1 5. i9. В розрЫунф розмiру страхового вiдшкодування за базову величину береться розмiр збитку, розрахований вiдповLцно ло пунrгiв l 5.6.

- 15.18. [оювору, до якою послiдовно застосовуються наступнi умови:
15.19.1. Розмiр'збитку обмежусгься розмiром страховоI_суми, зменшеноi_на суму попере,днiх страхових виплат п,э.Договору. У разi
встановлення неагрегатноi страховоi Ьуми'(якщо дiс особлива умова в п. 7.1 Договору <iНеагрегатна страхова сума>) сума попере,пнiх

il:iЁ:r:"Ё"l1ilЪХl,ТТл?ЁJfi,iН;ся пропорчiйно спiввiдношенню_с,траховоi суми до ринковоi Bap,ocTi ТЗ, якцО на МОМеНТ УКЛаДаННЯ

,Щоговору cTpzlxoBa сума становила менше нiж 90% ринковоi'варто_стi ТЗ.
i Ь.я.z. t."Враl*о"уючЙ динаrrлiкУ зростаннЯ цiн на трансПортнi засоби, запаснi частини, послугИ з.вiдновлюваЛ.ьного ремонТу,,Сторони лiйцли
згоди, що якщо з MoMetITy уклал'ання ,Щоговору до моменту настання страховою випцку спiввiдношення дiйснОi (РинкОВОi) BapToCTi 'I'З 

ЛО

cTpaxoBoi с),ми зросло бi.,iьiu нiж на4OYо, Страховик ма€ право здiйснити страхову виплату у частчi, пропорuiйно спiввiдношенню стр_аховоi

суiиилодit'сноi(ринковоi)вартостi ТЗнамоментнастаннястрilховоювипадку. l_|яумовалiене3алежновiллiТумови3апунктом l5.19.2,
1з.l9.3. Розмiр збитку зrеншустьс" пропорчiйно вiдношенню суми сплачених страхових платежiв до суми Hapax<lBaHoi по.[оговору
страховоi преЙii. З меiою змiни (уникliеннi) !ролорцiйностi Страхувальник мае право на власний розсуд: _ _1l"j]аТИтИ cTpaxoBi

платежl, строк сплатИ яких ще не-настав; TalaOil Б) полати СтраХовику_письмову_заяву про зарахування суми стрirховоIю вiлшколуванlrя (tf

часrr"й1 
" ра*у"о* оппати несплачених частин cTpaxoBoi премii'; таlабо В) подати Страховику письмову заяву про вiлстрочку TepMiHy виtlлати

стрiIхового вlдшкодування до моменту оплати Bctci cTpaxoBoi премiТ. Розрахунок страхового вiдшкодування здiйснюсться на дату складання

сrра*оrоaо акту по факги"но сплачених страхових платежах таз урахуванням вищезшначених зtIяВ Страхувальн_ика.

l5'.l9,4. розмiр збитку зменшуеться на частину шкоди, що була 
"iдшiодо"ана 

особою, винною у it заполiяннi, абО ОСОбОЮ, ВiДПОВiДаЛЬНОКl

(за логовором та.iабо законом) за завдану шкоду.
is.ts.s.Oтриманазапунктами l5.19._l5.19.4щоговорусумазбиткузменшустьсяна:
l5.19.5,1. суму франшизи, що визначасться наступним чином:
- у разi пойкоджё"ь ТЗ франшиза визначаеться значенням кФраншиза по пошкодженнях ТЗ>;
- i ;;i ."лчi""" tr"."ОЁiii, й*rру.кгивноТ загибелi ТЗ франшиза визначаеться значенням <Франшиза при конструкгивнiй загибелi T1l>:

- у разl.незакопrо.о .чuопйння Ti франшиза визначастьЬя зrаченням <Франшиза по ри3ику <Незаконне заволодiння>:

- у разl поlцкоджень виключно скляних деталей ТЗ (скло кузова, зовнiЙнi свiтловi прилади_ ТЗ (СКЛЯНi Та ПЛаСТИКОВi),. СКЛЯНi еЛеМеНТИ

O,i*6""* лзерпал) по буль-якомУ з застрахованих p"r"*i' фраЪшиза визначаеться значеiням кФ_раншиза при пошкодженнi скляних дсrалей

iз,,. Я*ui;.'*п"й д"rйi тз пошкодже"о одrо"асно з iншiЙи складовими ТЗ, застосовусгься кФраншиза по пОшкОДЖеННЯХ ТЗ>.

Розмiри франшиз зазначенi в пунктах 5.7. _ 5.10. !,оювору у вiдсотках вiл страховоТ суми.

15.19.5.2. суми додаткових франшиз, пIо застосовуються у наступних випадках:

l5.19.5.2.1. у p*i 
"е.u*о""о-йiu"опЬдЙr" 

тз, 
"пiriiбупоЪОпuд'*rа"о 

безключовим досryпом на вiдкритгя або запуск двигуна у розмiрi l0%

.iрu*Б.Бi.у"'п,. Ця додаткова франшиза не застосовуйься, якщо: а) на ТЗ було вста_новлено додатковий засiб проти викрzulення (додатковим

вважасться буль-який другий, додатковий до..uцiоiuр"оiо пл.r'."по.о засобу, засiб проти викр,ч9ння), i факг наявностi лодаткового засобу

;ь;;;;рйеrr" ОулБ'Йiл..rЬрл*."_о результатами оiлялу Тз уповно_важеним представником Страховика до настання с,t,р&\ового випадк}';

б)аборозмiрфраншизипоризикУ<Незаконне.u"опъдiй""о (ris.rодоговорУ)сЪа"овит"неменшеlO%оСТРаХОВоiсуми;в)абодiсособлива

у"Бuч iтчрiпфний коефiчiiнт при безключоВоjиу лоступi> згiДно з п. 7.1 [оговору.. -
i j ]Ъ.s.j.llу iазi невiдповiдностi стажу водiя тЗ вимогам, встановленим в пункгi h. l 6. До.оворУ, За УМОВИ ЩО ЛТП СТаЛаСЯ З ВИНИ ВОДiЯ 'ГЗ,

Розм ip лолЙкЪвоi франш изи становить 207о страхо воi_сум.и,

l5.19.5.2.3. у разi, якщО [ТП сгаласЯ з вини водiЯ ТЗ, BiK якого на даry ДТП становив менше 2l року. Розмiр додаr,ковоi франшизи 57о

cTpaxoBoi суми.
l 5.19.6, За i]осннимИ ризикамИ жоднi франшизи не застосовуються, 

.

l5.20. до суми cтpzrxoBo1g giдшкод}вання зараховуються додатколвi витрати СтрахувальнИКа, ШО ПОВ'ЯЗаНi З СТРаХОВИМ ВИПаДКОМ, бУЛИ

i;;;;й--i i'Сr|ч*оЪ"*", та не булиЪкр.rо.u"оrпi"iта оплаченi СтрахоЬиком, а саме витрати на: евакуашiю 
-ГЗ пiсля настання страхOвого

випадку, доцlльнl заходи з рятування auarрu*оuu"ьго Тз та запобiганнi або зменшення збитку, проведення оцiнки або експертизи, складан}{я

дефеюноi вiломостi, послуги аварiйного *o"l.u]pb] ;р;"-;;; ";оо*й""* 
довiдок npo об"rir""и стрtIхового випадку, фотографу,вання

пошкоджеrrого ТЗ.
Т5ЭО, Ё"iйiр додаткових витрат СтрахувыIьника, що пов'язанi з стр{Iховим випадком, визначасться на пlдставl сплачених pi}x;vнKlB,

квитанцiй, чекiв, iнших д;-;;;;;i" a;Ё".i"urir) "* 
.y"u Bcix документалlно пiлтверджених доцiльних виТРаТ СТРаХУВаЛЬНИКа 3 НаСТУПН ИМИМ

:'#'}rТiХtiiтз, що. втратив здатнiсть до л_ер_е_сування внаслiдок настання страховоюлвипадкУ, п() КОЖНОМУ СТРаХОВОМУ ВИПаДКУ Р<rЗМiР

додатковиХ витрат, якl компенсуЮться за.Щоговорбм, обмеженО су].{ою, a*.irur"rir"оо l00 евро влвалютi Украiни гривнi по кryрсу НБ}';

:;;;;;;;i ййБ Biix додаткових витрат, що no"n.".y'orrc, за До.о"ором, обмежений сумою 5000 (п'ять тисяч) гривень,

Порядок виплати страхового вiцшкодування л__л_,лл,.,.л.. __i_,,n о ппmп
15.2l. Е}иплата страховою вlдшкодування проводи,тьСя._СТРаХОВИКОМ ЗГiДНО З .Ц,ОЮВОРОМ На ПlДСТаВ1 

"1'_1Y9:9]_,.::::,:
виголонафвачыстрахувйiни*u 1йь.о пfrurоruсryпi-,ика або осiб, вйзначених умовами страхування) про виплату страхового вlдшкоду вання

i страховою акгу, який складаетьсЯ Страховиком. - акт, або приймас рiшення про вi,rплову уls.ir. arr*":ll_:рлт:,y* рiшення про виплаry страховою вiдшкодування та складас страховии 
ьърiйуй, о;й

виплатl страхового ,,дr*ЬiiЙ"", .пролоu* lб (д.Ъ"r") робочих днiв пiсля отримання оСТаННЬОГО '] ДОКУ\lеНТlВ, ЩО П|ДТ

настання страхового вип&ДкУ. його обставин" i рЙiр .O,ir'*y у вiлповiлностi з роiлiлами l4. l5 Договору (KpiM випадк). зазначеного в ]I) нкl l

l5.26. .Щоювору).
l 5.2з. Якцо Документи, зазначенi 

" р9rд"i_l1 Договору, 
неналежlол 

9$олрмленi 
або наданi в неповному обсязi, Страховик розглядас заяву rlро

виплату страховою вiдшкодуван ня п iсля усунен ня зазначених недолlкlв,

l5,24. Виплата страхового вiдшкодування ,д,и."ййi.rЪпродо"* ro (лесlи2,**,"ia:i:jч:?,складання страховоIю aкl) Страховиком,

l5.25. У разi, коли о"-у"Ъ"i, "ББ6-й"iй.оiйЪrйп".iрliовоi 
виплати, вiлсутнi, виплата здiйснюеться впродовж l0 (десяти) робочих

o"i" , дui" отримання Страховиком таких документiв,
|5.26. за фактом "о"iii?йi";;:;:";;;;;;;'iз, 

.u ,nr* розпочато.кримiнальне провадження, С]рu*оч".L:_чI:чu'-лl]У'""я та скЛаДаС

страховий акг про ,"ппйу uoo йо вiдмову у i,п-Йi .rdаховою вiдшкодування не пiзнiше 3-х (тРЬОХ) МiСЯЦtВ З ДаТИ ОТРИМаННЯ ЗаЯВИ

СтрахувальнИка (йогО правонаступН"*u, упо""о"uженоi оiоби) npo 
"езапо""е 

заволодiннЯ ТЗ за умовИ обов'язкового виконання нас,l,упних

вимог:
l5,26,1, Страхувальник та./або Вигодонабувач зобов'язанi забезпечити передачу майнових прав на Застрахований ТЗ його власником t{a,

користь С'ра,ховика шляхом укладення п"."rо"оiБй.о"ору iiлСrр*оu"*о"i, ia фЬр"ою, встано"леною Страховиком, про передачу маiiнових

прав на Застрахований Тз ia переусryп*у прu"-ййБir''rru Зйрахований Тз,-з яким стався страховий випадок по ризику нg]flконне|

заволоdiнняТЗ. Такий доювiр повинен п"релОаЙ" перехiл майновr* npu" *u Ti ло Страховика за уйоr" отримання Страхувальником ,гаlабсl

Вигодонабувачем страхового вiдшкодуваяня. 
-__л-,лл,,,.., л-i-л,,_оп -лп песптпяtliю ТЗ i повнi комп:

15.26.2.страхувальни;;;ЫБ;;й"абувач зобов,язанi_перелати Страховику свiдоцтво про РеССТРаl-tiЮ ТЗ i ПОВНi КОМПJlеКТИ Bclx КЛЮЧlВ

вiд ТЗ та ключiв i пультiв вiд засобiв npor" у.о"у, uЪ" д""iд-! Ъirанiв, 
^що здiйЬнюють досулове розслiдування про ix вилучення,

l5.27. СтрахОве вiдшкодування виплачусться в'перлшу чергу шляхом зарахування суми страхового вiдшкОДування (ii частини) в paxyНoli

оплатИнесплачениХчастиНстрilховоlпремll,якщОСтрахувальнИкомподirо'заr"упротакезарахуваннязгiднозварiантомБ)пункту 
l5,19,:}

.Д,оговору, в друry черry виплачусться частина суми страхового вiдшкодування, що заJIишилася пiсля такого зарахування,

15,28. Страхове вiдшкодування виплачу*о.r''r'пЬЬйу ".рrу 
Виголонабувачу, визначсному в п,3 цього Договору, в другу черl,),

СтралхУВаЛЬНИКУ, 
__,,il uр г RигпппнябчRачем 1а п. з договорY мо цшкодування в першу черry за уМоltИ. Ш()

iS)ý.'Сrрu*уriлон"к, який не с Вигодонабувачем за п, 3 [оговору, може отримат" :,p,ui::,_,.]]
Вигодонабувач "r,"*"r"-.rrrЬм 

надiлив Сiр*у""Й"*u frпо.i:iriймилповноважсннями або письмово вiдмовився вiд права на отримання

cTpaxoBol]o вlдшкодування. Заява Вигодонабуйа про виплату страховою вiдшкодування на рахунок Страхувальника або TpeTix осiб не с

вiдмовою вiд права на отримання страховою вlдшкодування, 
7



l 5.30. Виплата стр:Iховою вiдшкодування за умовами п. l 5.7. l . .Щоговору без офiчiйноI довiдки та за Военними ризиками злiйснюстьс:я не

бiльше 2-х (лвох) разiв впродовж строку лiТ !,оювору.
l5.з 1. Вйпdвiдапrпi.r' Сiраховика ia пЬрушенrrЯ сгрокiВ виплатИ страхо_воЮ вiдшкодуванНя.визначасться вiдповцно цо умов цьою Доювору.
is.lz. н'" вимоry Страховика Страхувалiник зобоь'язаний перелати Страховику складовi та обладнання Тз, замiна яких була оплачена

Страховиком.
l S.ЗЗ. При HacTaHHi страховою випадку i за наявностi письмовоТ згоди Страховика на здiйснеяня вlдновлювального ремонту по3а межами

Украiни, Страхо""* u"nnu"y. страхове Ьiдшкодування на пiдставi документiв, якi свiд_чать про факгично понесенi Страryвальником витрати,

з врахуванням умов договору страхування, в грошовiй одиницi Украrни за курсом НБУ на лату проведення вiдновлювального ремонту.
l5.34.'До Страховикц який виплатив cTpt}xoBe вiдшкодування за [оговором, в межах факгичних витрtп переходить право вимоги. яке

СтрахувальнЙк або iнша особа, що одержала страхове вiдшколування, мас до особи, вiдповiдальноi за заподiяний збиток. СтрахУвальник
зобовrязаний здiйснити Bci можливi лii (Ъ т,ч. налЬи iнформацiю i документи на запит Страховика) для реалiзацii Страховиком права виvоги

до осOби, вiдповiдальнOi за заподiяний iбиток. Невиконання Страхувальником умов цього пункtу да€ Страховику ПраВо вiДмовиТи У ВИt IЛатi

страхового вiлшколування або вимагати вiл СтрахувaUIьника повернення виплаченого страхового вlдшкодування. _

15.з5. пiсля 
""nn*" 

страховою вiдшколування тЬ провелення вiдновлювального ремонry ТЗ СтрахУвальНИК ЗОбОВ'ЯЗаНИЙ НаДаТИ ТЗ ДЛЯ

пь"rойa оглялу Стрмовику. У разi, яйчо Тз не був наданилй для огляду пiсля вiдновлювального ремонту, а також в частинi деталеii Тз,

якi не'були вiдновленi'або замlненi, як тою вимагаJIатехнологiя вiдновлювального peMorrry ТЗ:
ij.зj.L] претензii (заяви) з будь-якиХ повторних пошкодженЬ частин та дsталей ТЗ, за якими було злiйснено виплату страх()вого

вiдшкодування, не приймаються Страховиком до розглrцу та не пiдлягаоть задоволенню;
l 

'-.r;р; 
виплатi .Ърu*о"о.о вiдшкодуванн, у pbi знищення, конструlсивноI загибелi, або незаконного заволодiння 'ГЗ, iз суми страхOвого

"iдr*Бдуiuппя 
вiднiмiсгься uup..i.r" уфненr"'пЬшкоджень згiлно поперелнiх розрахункiв страхового вiдшкодування. Виплата страховоR)

;i;й;;iй;я. в частинi поrпод*."о'за попереднiми стрitховими випадками, проводиться лише у випадку надання Страхувальником

документlв, що п,дru.рд*уr*, бuоr""по проuелЪп", ремонЪно-вiлновлювальних рббiт по такиХ ПОШКОДЖеННЯХ i РОЗРаХУНКОВИХ ЛОКУМСНТiВ

про оплатУ таких робiт' 
пиппяти cTn^YnRnm пiпltlкопчвання збепiгас свою лкiв: а) виrlлатиlз.з6. цей flоговifi пiсля виплати страховою вiлшкодування збер_iгас свою дiю до кiнця вказаного в ньому строку, крlм_випа

;;;;";;;й,u*6лу"u"п, по ризику незаконне.чu9l,о.{ilп: I?,i9ц_::,r.ку зi знищенням чи конструу.l.r.:::лii::g:r:y тз, ,_l 
?"]].]1I1

страховогО вiдrпкодуванНя по одному cTpilxoBoMy випадку у розмiрi cTpaxoBoi суми за вирахуванням франшизи та lнших вlдрахувань з1,1дно

з умовами .г{оговору. Пiсля страхових виплат по зазначених випадках лiя Д.оговору припинясться.

lб. причиНи вlдмови у виплАтI стрАхового вlдшкодувАння
l6.1. Страховик ма€ право вiдмовити у виплатi страхового вiдшкодування у повному обсязi на пiдставi наступного:

l 6.1 . l . вчинення Страхувальником умисного злочину, що. при3вiв до настання страховою випадку;

iй.i.i. подu""я СrрЫуЬальн"*о" сЬiдо"о 
".прчuл"iй* 

вiдомостей про предмет.Ц,оювору стрtlхування або про причини, факт, обставини чи

наслiдки настання страховою випадку;
l6.1.з. не повiдомлення б;i,;-у;й;;ком Страховика про змiну стану ТЗ таlабо умов експлуатаuii ТЗ (пошколження ТЗ, перелача'rЗ в

оренду. лiзlлнг. прокат, TaKci тошо): _, :.. лл_л*:л,. .

iЬ.i,?]Ьrр""uнriя Страryвальником повного вlлшкодування збиткiв вiд особи, винноi у ix заподiяннi;

i о. i .S. iдiиi"Ьння Страхувальником без письмовоlо ло.uопу Страховика ремонту пошкодженого транспортного засобу;

l6.1.6. поруше""" nyir"ri, lз.1.2, або lз.1.3, або 13.1.7 Допiворй несвосчасного повiдомлення Страховика про настання страховою виlrадку

без поважних на це причин, пiдтверджснr* допу""п.*опо, itio створення Страхувальник9y 19: його ловiреною особою, представником

перешкоД у, ,.ru"orn.""i Б]a|;,ъffiuu"" i 
"u.пiд*iв 

подii,-щО ма€ ознаки страховою_випадку i розмiру збитку;

16.1.7. невиконання СтрахуваJIьником, иою дойнЬй Б.ооою 
"и 

предсrа"ником обов'язкiв, перелбачених умовами цього Договор},та

ПравиламИ страхування; 
,,л,л ллл6л,а rlr, ппдп.тqоциrлf,i пп^Rип беrпеки пп цii встанов,tенихlai.s. ;;рБё""i Сrрriу"*ьником, його довiренОю особоЮ чи представником правил безлеки, правил технlчноl експлуатаl

iurоло"-r'йробником"виiпЬiПДРшолотехнiчноюстануiоблалнаннятранспор-гвогозасобу; л, 
^^лАоrlа 

iсqотпrrrrlчяrrи
iЪ.iЭ.*iпirучruцi, n.r*o""*-T5 Йо 

"оrотехнiки 
у зиЙовий перiод, аЪаме з'0l листопада до 3l беLелЗНЯ, iЗ аВТОШИНаМИ, ВlДМlННИlvlИ ВlД

зимових, тi:./або зношен""" ..iд"о з П.ЩР автоши"uiп"; у разi ДТП поза межами Украiни - експлуатацiя ТЗ з порушенням вимог законодавства

краiни, в якiй ста.лася.ЩТП, щоло виду або стану шин; 
__л.. :..длл.._,,:? _лл блi _iппrli йпrlr; пбптяпини lI

16,1.10. невиконання умов цього,Щоювору щодо нйання Страхувальником iнформачii про Bci вiдомi йому обставини, що мають lc],oTНe

значення для оцiнки страхового ризику та пооurrьо.ilпоорйуьu"ir, Сrрu*оu"пч'пръ буль-яку змiну ст,раховою ризику в бiк його збiльu,tення:

l6.1.1l. порушення вимог п. 15.34.Д,оювору, .r"Бр.""" Ьr|фuалоп"*Ьм,.Йогод9l1g:l:, ч,-"лu:: 
чи представником перешкод або вi,дмова

"iпр""ппi'ёrраховику 
уЪёu"ii"цii irра*,i,iЙ*о* пра"а вимЪгЙдо особи,_вiдповiдальнОi За ЗаПОДiЯНИй ЗбИТОК;

l6.1.12. непiдкорення вимогам представникlв правоохоронн"* ор.u",r-Quпйr."п, мiсця ДТП, переслiдування працiвниками пtlлiцii,

за_lишення мiсчя злочину):
l6.1.1з. вчинення СтрфБальником, йою довiрсною особою чи представником дiй, направлених на безпiдставне отримання страхового

вiдшкодування або збiлiшення його розмiру tirlдЙЙдЬ-у"."ri,i уrй".-;;iй;, деiалей або прилалiв ТЗ, штучна змiна покiцlникiв

одом9тру, i таке iнше).

l7. порядок припинЕння дIi договору
l7.1. !iя.Щоговору припиняеться та втрачас чиннiсть за згодою CTopiH, а також у разi:

1 7. l . 1 . Закiнчення строку дii Щоговору;
l 7.1.2. Виконання СтраховИком зобов'язань переД СтрахувальнИком у повному обсязi та у випадках, передбачених пiдпункгами а) - в) пунку

l].iili]l?#i,?i3lЁbu-""r*u _ юрид_иllоi особи або cMepTi страхуваJIьника - фiзичноi особи чи втрати ним дiездатностi, За ВИ'ЯТКОМ

;r;й*i;. 
";Б.дЬu".r"*'.rurrями22,2З 

i 24 Закону Украiни кПро страхуtвання>:

r i. rf. лi-"ii.цii Страховика в порядку, встановленому законодавством УкраТни;

i] l i Еgr#;нъ;rЁffiIlJi'"*,#iJJ#Jfi#i;"}ът.i"тýllц+lilхъ{ч,р:_::_:::чул_"jсяliу встановлений,щоговором строк (п,п 6,2 .

6.з.). В такомУ випадкУ дiя .Ц,оговорУ оо.rро*оrБ'П;ffiй:ъr_{л9Ч.,зо;' 00'хвилин ла,и, 
"aciyrrHoi 

за граничною (останньою) ,цатою,

передбаченоЮ для сплатИ черговоi "ч":1_.]|*овоЬ 
плате*У (премii). iif" u,o,y, С.гр1}9_"11-т iобов'язаний нагадувати Страхувальнику

пDо стDокИ та термlнИ сплати чергоВо, "u.rr""Б;;;r;;;; 
nnbb*y.tnp."iT;, а,u*b* повiдомляти або пред'являти вимоги Страхувальнику

;ь; ;;;;ri пiрrЬi або черговоi части"" стр,rхового платежу (премii),

l ?. t .z. В iншйх 
""падках, 

перелбачених зайонодавством Украiни, л
11,2. [iя/{оювору "orn. 

Ьуr" достроково припинена за вrйогою Страхувальника або Страховика,

про HaMip достроково припинити оi.,}:91лф;;;у аrд;:";iiоliо"u зобов'язана письмОвО ПОВiДОМИТИ iНШУ Не ПiЗНiШе, НiЖ: За 3Cl

календарrlих днiв до дат}iприпинення дii цьогО ,Ц,ОЮВОРУ, ,,.,,,о I__почпоIiи ппрl
У разi лострО*оrо.о пр"п"iення дii urо. До.ойру iuЪ"rо.оо Страхувальника, Страховик повертас йому cTpaxoBi платежt за перlод, ш()

залишився до закlнчсння дii цього [оговору з вiдраryванням нормативних витрат н_а ведення справи у розмiрi 40уо, Визначених пр1,1

розрахункУ ..p*ouua .,ufrифу. фаrгичниХ виплат страХового ,iц,,,*Одуrа""я,'шо булИ здiйсненi 3а цим ,Д,оговором, Якшо вимога

страхува.tьни*u ооу"о-.п.iЪ'п',iруЬё"rr" сrрu*Бu"*о" !йо, uoo.o д"Йfiу.;;ЪЙu"пiЙ nor.pTac СТРаХУВаЛЬНИКУ СПЛаЧеНi НИМ cTPaxoBi

ШТН'ffiЖТу припиненнi дii цього до-"9!_у_:1:.тy_::"д_с:|,::".:::?:1|#Ii?::#н"lхх"JJЖЪ;;^Н',i,fiЖНаЧеНi 
НИМ С'ГРаХОВi

платежi. Якщо вимога Страховика зумовлена 
""Jйпоruпr"" 

Сrрфruпr""*Ъ" fйБЬ uro.o Дювоfу, то Страховик повсртас Страхувальнику

cTpaxoBi rrлатежi за перiод' що залишивсЯ до.ч*l""""r" дii uooio /io.onopy з 
"йраху"аннЯм !о9_YlтивнИх 

витраТ на ведення справи у розмlрl

40%о, визначених при розрахунку стрzIхового тарифу, виплат страхо"о.о ,iдr*оду"1!"_1 ч: бу:и здiйсненi за цим Договором,

l7.2.1. остаточний розрахунок мlж,-rоропй"-у зв'язку i досrро*оu"м припиненням лii Щоювору злiйснюсгься пiсля закiнчення

,p..ynouun"" Bcix зйвлЬних Страхувальником збиткiв,



18. порядок змIни умовдоговору
18.1. До.Д,оювору за взаемною згодою CTopiH можуть вноситись змiни та доповнення, якi не суперечать чинному Законодавству Украiни,
змiни тадоповнення до Договору оформлюються додатковими угодами, якi с невiд'емними частинами [оговору.

19. вIдповцАльнIсть cToPIH iпорядок вирIшЕння спорIв
l 9. l. Сторони несуть вiдповiдальнiсть за нсвиконання або неналежнс виконання умов цього !,оговору вiдповiдно до умов цього !,оговору.
|9.2.За Йим [оЙором розмiр вiдповiдальностi Сторони за порушення умов цього !,оювору обмежусться сумою, utо лорiвнюс l0 oub вiд

загальноТ суми Bcix додаткових витрат по.Щоювору, що визначена в п. 5.6 цього Доmвору.
19.3. При поруrпеннi cTpoKiB виплати страхового вiдшкодування Страховик на письмову вимоry Страхувальника(ВиГоДонабуВаЧа) спЛачУС
пеню у розмiрi 0,00l % вiд суми простроченою платежу за кожний день прострочення.
l9.4. Сторони домовилися, шо у разi виникнення мiж ними судового спору щодо визнання подii страховим випадком r,а/або.щодо po]"i.pl
страхового вiдшкодування, на перiоД до набрання чинностi законноI сили судовиМ рiшенням не нараховусться псня та iншi санкцiТ i

компенсацii, перелбiченi чинним законодавством УкраТни (iнфлячiйнi втрати, вiдсотки, штрафи, упущена вигода. мораJIьна шкоДа тошо) за

неналежне Rиконання зобов'язань.
l9.5. Нараryвання пенi, штрафних санкцiй, iнфлячiйнi втрати за прострочення виконання зобов'язання припинясться через шiсть мiсяцiв вtд

дня, коли зобов'язання мало бути виконано.
19.6. Спори, що виникають в прочесi виконання цього Договору, вирiшуються шляхом переговорiв. а у випадку недосягнення згодI4 - в

судовому порядку.

20.IншI умови
20.1. СтрахоВик € резиllенТом Украiни та платником податку на прибуток вiдповiдно до_ст. l4l розлiлу [II Податковою кодексу Украiни.
20.2. Стilаховик нё е платником податку на додану BapTicTb вiдповiдно до п. l 96. l .3 ст. 1 96 ПодатковоI0 кодексу УкраТни.

20.3. Цей !оювiр укладено в 2-х (лвох) примiрниках украiнською мовою, кожен з яких мас однакову.юрrutи_чну силу.

20.4. Yci питаrrя,-що11е 
"р".уп"Ь"u"iцir, Доювором, реryлюються Правилами стрtIхування тадiючим Законодавством Украiни. У разi

виникнення розбiжностей йiж умовами цього Договору тЬ Правилами страхування, прiоритот.мають умови uього [оговору.
20.5. Страхуil.шьник пiлтверлжус, Що Йою адреса' вказа_на в.цьому [оговорi, с придатнадля.дiловоi псреписки.

20.6. [iЬчi'уМоr", заз"а.,е"i в розлiлi 7. .ЩоговорУ <Особливi.уМови страхуЬання>, мають прiоритет над iншими умовами [оговору,
20.7.'УмовЙ чьоiо Договору'. *о"ерчiиною;асмницею i-He пiдляiають розголошенню Сторонами, oкpiМ випадкiв, перелбачених

законодавством Украiни та цим ,Щоговором.
20.8. Пiдписанням цього Доiоuору Страхувальник надае згоду на отримання. вiл Страховика iнформаuiйних SMS повiдомлень. а також на

Фl*.uцiБ.,u.un". l"фор"fiii,-о-й"urЬТ 
"iд 

Страхувальника.йЬго ловiрних осiб (в тому числi телефонних розмов), що були здiйсненi з метою

фiксачii Страхувмьirи*ом повlдо"пень про под,й ,u iншоi iнформацii шодо подiй. якi можуть бути визнанi страховим випадком. i tltодо

виконання зобов'язань за,Щоговором.
20.9. Пiдписа""r" ч"о.о}оювdру Страхувальник доруча€ Стрмовику здiйснювати замовлення оrriнки ТЗ вiлповiдно до ст. ll Закону

у-р"т""liпрБ оцi"Й"uи"ц майнitвих.'прiв. та професiЙну очiночну дiяльнiсть в YKpaTHi>, i поголжуqть9я, чо aa: rУ::::,Д:::::Р.:
,а*ождлЯ йЬго викойанНя Страховик, вiдповiдно дО законодавства може залучатИ страховиХ посередникlв. TpeTlx oclo (оцlнювачlв, аварlиних

KoMicaPiB' еКСПеРТiВ)' 
п ппгппппv стпяwпяпкник_rhiзична особа пiлтвео ) и його ciM'i, aHi його iншi близькi роличi20. l0. iliдписанням-цього !,оговору Страхувальник-фiзична особа пiдтверджус, Що aHt BlH. aH.l ЧЛеН

". 
i 

"уОПr""ми 
дiячами Тiд"о i'зuйоЙ Украiни <iПро запобiгання та проiидiю легалiзацii (вiлмиванню) доходiв, одержаниХ злочинниМ

шляхом, фiнансуванню ,йййr;' фi"uп.у"u"rо iоrпЬ".ол*.ння зброi масового знищення)) (зоlрема 
9_.ло9.1r,т:л::,i. 

обiймають або

йi;";;-;;piBrii посади в законодавчому, виконавчому алмiнiстративному, вiйськовому .або Сl'лОВОМу_"Р.il'i i:9].:MHoT ЛеРЛаВИ), а

страхувальник -юридична соба пiлтверлжус. що ,u*"ni" публiчними дiячайи або членами TxHix сiмей. або iнщими iхнiми близькими

Dодичами не с фiзичнi йб",;;i npr"o Ыоо Ъrrо""рЙБ"u"" iоподiЙi, часткою у розмiрi 25 i бiлыIrе вiдСОТКiВ йОГО СТаТУТНОЮ КаПiТаЛУ, абО

Ж"iЁ;;;;Й;;Жi*чiи'чоо nira".onocy " "iЙ або якi мають прямий або опосЪрелкований вплив На НЬОТО. СТРаryВаЛЬНИК'ГаКОЖ

пiлтверлжуе, що до публiчних осiб не 
"bn.*uii 

ЪЙrодо"абуrачi за .цим [оговором (у разi iх наявностi). KpiM того Страхувальник

пiдтверлжу,е, що до ньою та,/або до зtвначених чrЙЙ.iilu" iаЪтосо"анi будi якi 
"uцiОruП"'ii 

uбО.YiТluР.9*:j.л"::j,ТТ::,Y,,ВКЛЮЧеНИЙ (i) ЛО

перелiкУ осiб, пов'язаних з провадr(."""" ,aроi"IrйЬi дir"i"остi або стосовно яких застосовано мiжнаролнi санкцiТ, тощо,Iнакше

страхувальник повiдомляс страховика npo та*rй qa", цляхом нада.нчя вiлповiлноЦнформачii в анкегi ТаlабО В П1::"О'9.Y,|1У:IЧУ.::]l:*i

д;';;";;;' пiлписання .Ц,ЬБ"ору' Стрфвальник зобов'язаний iнформувати Страховика про настання суттсвих змlн шодо наданоl

ЪqорЙuчii'ru n".orouo пfоi"6оfrЙу"urй Cipa*o""na протlгом з,Gуl9х) р_обочих днiв з дати iх настання,

20.1l, ПiдпиСанням цьогО !,оговорУ СторонИ запевняютЬ i гарантуютЬ одна однiй, шо (як на моменТ гtiдписання Сторонами шього Щоговору,

ТаК i На МаЙбУТНС): 
ради безпеки оон, вiддiлу контролю за iноземними активами !,ержавного казначейс'гва

20,l 1.1. на Сторону не поширюстьс_я дlя санкцlи
США, !,ержавного департаменry США, Д.пар.u"Йrу iорiiвлi Ьюпо пг9ilсдi::::-::,,U:r:::: США, Свропейського Союзу, УкраIни,

великобританii або буль-якот iншоiлержа"" n, opiu"iriuii, рiшення "Ъ 
u*." якоi с юридично обов'ЯЗКОВИМИ (НаЛаЛi - СаНКЦii);

20.'t1.2. Сторона ,a aпirпрuцо. ,u пБ ,iou'"rura uiд"ос""а*и контролю з особами, на яких поширю€l,ься дiя Санкцiй,

20.12. пiдписанням цього !оговору, вiдповiдно;'Э;;' 
';fairi 

uПро захис{ персональних даНИХ)), СТРаХУВаЛЬНИК Hzulae беЗВiЛК,'tИЧНt'

згоду щодо обробки йою персональних даних та;;р;;;;;";,-ъ:ч 1:*ц"бу"u-.iа С.ра*овиком з метою'здiйснення страховоi дiяльносr,i,

пов'язаноi з нею фiнансово-господарськоt дlяльностi та ведення ,"yrp,."i* баз даних Сiраховика. ,ц,ана обробка може,гакож здiйснюватися

будь-якими третiми о.о-оur", r*й'Сrрu*овик HzulaB таке право riи19_] чинним законодавством Украiни. Страхувальник посвiлчl,с, шtо

ознайомлениЙtа) зl сво.r.Йi"П;.ы; йЪiО'."ru персональниХ даних. вiдпоВiдно дО ЗаконУ У_краiнИ кПро захисТ персонiLльних данихD вlд

01.06.20l0 року Nч 22gi-ii:';;*o* поiiдо"пений про те, що з моментуJкладення цьой.Ц,оговору персональнi ланi Страхувальниката

Вигодонабувача, зазначенi у "оо"у, 
включ.енi до бази персональних ланих Страховика,

20.13. Своiм пiдписом Страхувальник пlдтверджус фаs отримання вrл Сiраховика до MoNleHTy укладення цього Договору iнформаrtii

вiдповiдно до ч. 2 ст. l2 Закону УкраТни uПро фiiанЁовi поЙуги *л.рr,а""t Р:.rцуjл.:1:,.tи"кi" 
qiнансових послугD вiд l2 липня 20()l

року N 2664-1ll.(iз змiнй' i 'допоЪ".""r";l i "Бi"Ьrу. 
обсязi. С;рrr"хувальник пiлтверлжус, що надана йому iнформацiя забезгtечила

правильне розумlння cyTi TaKoi фiнансовоi послуги без навkзування i1 прилбання.

20.14. Заява на стрaIхування наземного транспортною засобу с неЫд'смt,tою частиною,Щоговору,

20.15. CBoiM пiдписом Страхувальник пiдтверджус що з умовами [оговору та Правилами страхування ознайомлений, згоден i зобов'язусrься

ix виконувати,

21.ПРогРлМиСТРдхУВдння.осоЬЛиВIУМоВисТРАхУВлння.
В чьомУ Роздiлi дано умови спецiальних про.рuЙ ;il;;.,у;;, *t уфтi qуЙ 

"бранi 
в Щоговорi (п.5.1 . !,оговору), та особливi умови, шtl

можуть б},ти активованi (шляхом iх зшначёння познЬчкою кТДК,> ) в п.7,l . [оговору,

2l.t. Програма КАСКО 60/50))
21.1.1. Страхувальник, з метою отримання страхового вiдшкодування тадiючи у вiлповiлностi з iншими умовами !,оговору, зобов'язаний

впродовж l0 (десяти) робочих днiв з дати подuп"" Страховику заяви про виплату страхового вiдшкодування по першому стосовно

застрахованого ТЗ страховому випалкУ y*nu.r" i Сrрu*"Ji_I9.ч aлочкову уiолу та сплатити..у строки, визначенi цit,ю додатковою у"одою,

додатковий страховий платiж у розмiрi. piBHoMy розмiру HapaxoBaHol ,u ДоiоuБlrЙ страховоiЪрейii стосовно застрахованого ТЗ,

2l,|.2.У разi сплаги Страхувальником додаткового'страхового платежу, "й;Ы"9*,.:-rл::н1l,i::"й 
для rього сфок страхове вiдшкодування

по цьому та наступних отрмових випадках 
"rо.оrrо,Ьф*ованого 

Ti ЬиплачуЙь:1 ,,д:_о.:И:лчо,УМОВ.ЩОГОВОРУ, ПРИЧОМУ НаСТаННЯ ПОДrulЬШИ*

сграховtD( випаJlкlв з ЙТз;; i;;e зi собою обов,язку 
'стрilхувальника шодо сплати iнших ДОДаТКОВИХ СТРаХОВИХ ПЛаТеЖlВ,

21.1.з. Якщо Страхувальник не сплатить доо-й"й''.Йulо,i"и платiж у nouno*y обсязi в_пелрелбачений для цього строк, Страховик не ма€,

обов'язкУ щодо виплатИ страховог9 вlдшкодуванНя за даниМ страхови}1 випадком, а п_равовiдносини CTopiH по наступному страховом)

випадкУ стосовно ,ч.rр*ЬrЪ"о.о ТЗ реryлюйr"ar'riопБiдно до умов [оговору, передбачених для першого страхового випадку cтocoBнt)

цього ТЗ. 
9



21.2. Програма КАСКО <<,Що першого страхового випадку>
21.2.1.ЬтрLхуваJIьникмасправоотриматистраховевlдшкодуваннявпорядкутанаумовах,передбаченихДоговором,тiлькипООднiй ГrОДii.

що ма€ ознаки страхового iипадку. Така подiя, у разi визнання ii Страховиком страховим випадком, набувае статусу першого страхового

випадку в момент надання Страхуъальником (йоiоловiреною особою) заяви навиплату страхового в.iдшкодування по lliй подii.
1{.iэ.'у разi настання буль-ъкй подii, що мас ознаки стрtйового випадку, Страхувальник в п_овiдомленнi про подiю, цо подасться у
письмовом), вигjlядl в терйiни згiдно з умовап,tи flоговору, зобов'я3аний за3начити статус цi€i подii:._

а) полiя потребус подiL,Iьших дiй CTopiH Логовору з метою виплати страхового вlдшкодування по цlй подll;
Oi ,одi, 

"е 
riофбуе подаrrьших дiй СЬорiti .ЩогоЬЬру з метою виплати страхового вiдшкодування по цiй подii; у цьому випадку повiдомлення

пilо полiю .дй."оrrr., з метою виконання умъъ Договору щодо iнформування Страховика про змiну стану застрахованого Т]] без

подмьшого вреryлювання наслiдкiв подiТ;
в) у разi невизначеностi Страхува.лlьника щодо свого рiшення, подiТ присвоюеться статус (не визначено); у цьому випадку Страхувыlьник
йаь npuro прийняти остаточнь рiшення, та подати зfuлву на виплату страховOго вiдшкOдування або подати заяву про продовження дiт

ЩоговЪру беЪ отримання страхоЬого вiдшкодування, в буль-який MoMeHi проведення..розслiдування по подii, але не пiзнiше l0 (десяти)

рЬОо.r"i'днiв з'дати оrриманн" вiл Страховика повiдомлення про визнання подiТ страховим випадком та про розмiр страхсlвого
вiдшкодування (або страхового акту).
21.2.З. iтрахо"йк не,Ъсе буль-якоi"вiлповiдмьностi (не мас зобов'язання по виплатi страхового вiдшкодування) по полiях, що сталися,]
моменту отримання письмового повiдомлення про полiю, що_ма€ ознаки страхового випадку, до моменту отримання заяви на виtl]lату

страхового вlдшкодування або заяви про продбвження лii .щоговору без отримання стрitхового вiдшколування Страхувальником. 3а

u"i.пй".пп"" в"падйу 21.2,2.б) цiсi Профами. Перервана вiдповiдаль;iать Страховика по !,оговору, що продовжив свою дiю. вiдновлюсться

за умови обов'язкового огляду та фотографування ТЗ Страховиком.
i l ]Z,+. Договiр страхування np"nrir". сЁоЁЪiо стосовно застрахованого ТЗ з моменту налання Страхувмьником (його ловiреною_ особою)

заяви на виплатУ страховогО вiлшкодуванНя. Виплата страховогО вiдшкодуванНя по цiЙ заявi здiйснЮеться в порядку та на умовах !оговору.
ы;;;.r;.;r;оЬогб вiдшкодуrа"r" без офiчiйноi ловiдки компетентних органiв здiйснюсгься l (олин) рд} впродовж строку lii !оговору,
21.3. Програма КАСКО <Робочi днi>
21.3.1. l-{ей Д.оговiр лiс:_;;;;;;йЛтIi iu Незаконне заволодiння - тiльки у робочi днi (з_понедiЛка по п'ятницю включно тадодатковi днi), де додатковi днi

"r."b.ru16rr.o 
i.робочимш вiдповiдно до нормативно-праЬових aKTiB Кабiнету MiHicTpiB Украiни;

] i" р"."*Йи'iтихiйнi лихц ПДТО, ПожЪжъ Напад-тварин, Падiння предметiв/дерев - в yci днi без виключення впроllовж строку дli

!,оговору.
21.4. ПiЪграма КАСКО <<Вихiднi, святковi, неробочi днЬ>

3lX l;}"T"ff'iТ|-rЖ незаконне заволодiння - тiльки у вихiлнi, святковi, неробочi днi (субота, недiля, день, що цер.lI:,.rлТ}Зl9YI:

"й;;";;r;;riфоОо"оrу 
л"ю з l6:00 до 24:00 годин, тадЬдатковi днi), ле лолатковi днi визначаються (святковими/неробочими> вiдповiдно

до нормативно-пра"о"rх Ъ*тiв KaбiHeTyr\4iHicTpiB Украiни;
r";;;й;;й СЪихiинi лиха, пдто"пожежа, напа.д тварин, Падiння предмсгiв/дерев - в yci днi без виключення впРОДОВЖ СТРОКУ Дll

!,оговору.
21.5. особлива умова <<Неагрегатна страхова сума>
ii.j.r. ЪЪ."БЪй"Ь"iд-r""йi,сrра*оr"*а по лругому та кожному наступному страховому r"пчIl,!:_ry]iРi:::ý:,,'МеНШУСТЬСЯ). i

визначасться розмlром cTpaxoBoi суми. У разi неагрегатноi cTpaxoBoi суми пiсля кожноi виплати страхового вtдшкодування страхова сума

не зменшус-ться на розмlр cTpaxoBol виплати.

;;:;'Ъ;;Ъ;;;r-i;;;;iiЬ;; Фйilй пЪ дтп за вiлсутн_остi вини Ьодiя тз в flтп>>
ii.o.r. у разi riастання стр.lхового випадку no p"i",iy Дтп iз сум.и страхового вiдшколування не вираховусться сума франши3и по

пой*од*"Ьr"х ТЗ, якщо ёiJ*ойпУ булутjналанi до*й' вiдсутноЪтi винЙ водiя застрахованого ТЗ в [ТП. Зазначена умова не стос),сться

випадкiв знищення та конструктивнЬi загибелi застрахованого ТЗ,
ii.i. bcoOn"ua умова <ТарТфний коефiuiснт при безключовому доступi>>

11',l'.Г. Дод"r-о,iu фра"r".а, передбачена на випадок незаконного заволодiння ТЗ, облалнанОго безключоВим доступоМ на вiлкритr,я абО

запуск двигуна_ не застосоRчсться.
ii:6. ol;b;;"; yrouu пВrЙп.rа]rл"_Ii..rл:9]:*lЧ_УД:_Чl9-Ч-_..,, ,, -^ai чяпяцнq стпяхчпапьниl необхiдних длЯ
Zi.B.t. ёrр*Бu/*.дiйс"юе виплату страхового вlдшкодування тiльки.у разi налання Страхува:tьником в пакетl документlв, ]

прийняття рiшення щодо виплати стрztхового-Ылr,iолу"чпня, обirilИноi довiдки'коЙпgгентнИ}_Чl"i'л_?Рл,':::i: .ДОКУМеНТУ В

пiлтвердження того, що Ьтрахувальни* своечаспо, вiдпойдно ло уйов 1,13.J.2. Д9|оро_ру,,лофомив про подiю вlдповrднl компетентнl

ор.u"й.-З*"uчена умова не стосуетьсЯ випадкlв, передбачениХ пунктами l3.1.2.1., |з.1.2.2., lз.1.2,4, .Щоговору,

стрлховик

:"'-"""1"" tння по одному страховому випадку у розмiрi cTpaxoBoi СУМИ З
21.5.2. Щбговiр припиняе свою дiю у разi виплати страхового_вiдшкодування по одному страхово

виDахчванням' фDаншизи та iнших вiдрахувань, передбачених .Щоговором,вирахуванням франшизиrа iнших вiлрахувань

1]
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