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ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ (ГЛОСАРІЙ)

АБАНДОН - відмова Страхувальника від своїх прав на застрахований Вантаж на користь
Страховика з метою отримання від нього страхового відшкодування в повному обсязі. Абандон
має форму Заяви, яка передається Страховику. Абандон тягне укладення угоди про відчуження
застрахованого Вантажу на користь Страховика.

АВАРІЙНИЙ КОМІСАР - особа (фізична чи юридична), що володіє необхідними
знаннями, досвідом і повноваженнями, спроможна об'єктивно встановити причини та розміри
збитків, відобразивши їх в аварійному сертифікаті.

АВАРІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ - документ, що складається аварійним комісаром та
відображає характер, розмір, причини збитків, а також містить дані, що дають можливість
встановити відповідність обставин настання збитків умовам страхування і право Страхувальника
на отримання страхового відшкодування.

АВАРІЯ - несприятлива пригода, яка може статися з транспортним засобом в ході руху
(зіткнення з будь - яким предметом, пожежа, чи вибух на транспортному засобі, схід з колії,
перекидання і т. і.).

АВАРІЯ ЗАГАЛЬНА (відноситься тільки до морського страхування) - збитки, завдані
внаслідок вчинених навмисне і розумно надзвичайних витрат чи пожертвувань з метою
рятування судна, фрахту і Вантажу, який перевозиться на судні, від загальної для них небезпеки.
Аварія декларується як загальна при наявності чотирьох ознак: наявності загальної небезпеки для
судна, Вантажу і фрахту, наявності наміру, розумності і надзвичайності дій, витрат та
пожертвувань. Збитки за загальною аварією розподіляються згідно з диспашою.

АВАРІЯ ЧАСТКОВА (відноситься тільки до морського страхування) - все, що не
відноситься до загальної аварії; ненавмисні збитки, завдані судну чи Вантажу чи пов’язані з їх
пошкодженням. Збитки по загальній аварії відшкодовує (несе) той, хто їх потерпів або той, хто
винуватий в їх настанні.

БАРАТРІЯ - навмисні збитки, завдані судну чи вантажу капітаном чи командою судна, а
також інші незаконні дії з їх сторони, включаючи викрадення вантажу чи його частини з метою
особистої наживи.

ВАНТАЖ - товар чи майно, що знаходяться в дорозі (включаючи операції з навантаження,
перевантаження, розвантаження, тимчасового зберігання на складі та ін.).

ВАНТАЖОВІДПРАВНИК - сторона договору перевезення Вантажу, що здала Вантаж до
перевезення і яка зазначена в накладній як Вантажовідправник.

ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧ - особа, що зазначена в накладній як Вантажоодержувач і якій
за вказівкою Вантажовідправника має бути видано Вантаж в пункті призначення.
Вантажоодержувач не є стороною договору перевезення, проте має права й обов'язки, зумовлені
Договором страхування.

ВИГОДОНАБУВАЧ – особа (фізична або юридична), що призначена Страхувальником
для отримання страхового відшкодування та яка може зазнати збитків у результаті настання
страхового випадку.

ВТРАТА ВАНТАЖУ - збитки, понесені внаслідок недоставки Вантажу за різними
причинами, захоплення Вантажу чи його дійсної повної загибелі.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР – Договір страхування, який передбачає систематичне
страхування різних партій однорідного Вантажу на подібних умовах протягом певного строку.

ДИСПАША - документ, що встановлює факт загальної аварії, містить розрахунок і
розподіл збитків по ній між учасниками морської пригоди пропорційно вартості їх майна.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ - письмова угода між Страхувальником і Страховиком,
згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового випадку
відшкодувати завдані збитки в межах страхової суми Страхувальнику або іншій особі,
визначеній Страхувальником, або на користь якої укладений договір, а Страхувальник
зобов'язується сплачувати страхові платежі в визначені строки і виконувати інші умови
договору.
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ЗБИТКИ - витрати Страхувальника в грошовій формі, що підлягають відшкодуванню
Страховиком внаслідок настання страхового випадку.

ЗВИЧАЙНА ЦІНА ВАНТАЖУ - ціна придбання товару, що перевозиться, або
аналогічного товару з включенням розумних (включаючи накладні) і підтверджених
документально витрат в узвичаєному розмірі, або середня оптова ціна придбання аналогічних
товарів в країні продавця.

ЗМІНА В РИЗИКУ – будь - які зміни в відомостях, зазначених Страхувальником в Заяві -
анкеті на страхування.

ІНДОСАМЕНТ - напис на Договорі страхування, коносаменті і інших
товаросупроводжувальних та грошових документах, що посвічує передачу прав за цими
документами іншій особі.

ІНТЕРЕС - матеріальна зацікавленість в застрахованому Вантажі та її обсяг. Мається на
увазі, що Страхувальник може понести матеріальні збитки, якщо застраховане майно (Вантаж)
буде загубленим (пошкодженим) або якщо у Страхувальника виникне матеріальна
відповідальність перед третіми особами в зв'язку з подіями, що наступили з застрахованим
майном. Для того, щоб пред'явити Страховику претензію за Договором страхування,
Страхувальник повинен мати майновий інтерес в майні (Вантажі), що загублено чи постраждало
в момент виникнення збитку, хоч він міг і не мати такого інтересу в момент укладання Договору
страхування.

КАТАСТРОФА - велика аварія на об'єкті народного господарства чи на транспорті, що
спричинила людські жертви чи збитки здоров'ю людей або руйнацію чи знищення матеріальних
цінностей у великих розмірах, факт і обставини якої підтверджені компетентними органами.

КІНЦЕВИЙ ПУНКТ (ПОРТ) РОЗВАНТАЖЕННЯ - місце, в яке повинен бути
доставлений застрахований Вантаж згідно з умовами договору перевезення (коносаменту),
Договору страхування.

КЛАСИФІКАЦІЙНІ КОМПАНІЇ - компанії, що займаються класифікацією морських
суден і наглядом за ними в процесі побудови.

КОВЕРНОТ - документ, що видається страховим брокером Страхувальнику в
підтвердження того, що Договір страхування за його дорученням укладений.

КОНОСАМЕНТ - односторонній акт морського перевізника, який не є договором
морського перевезення, але є доказом його наявності і змісту, а також становить собою розписку
в прийнятті зазначеного в коносаменті Вантажу до перевезення і зобов'язання передати
зазначений Вантаж Вантажоодержувачу в кінцевому порту розвантаження.

КОНСТРУКТИВНА ПОВНА ЗАГИБЕЛЬ - випадок, коли Вантаж може бути з
достатньою підставою абандонований, якщо йому загрожує неминуча дійсна повна загибель або,
якщо витрати по запобіганню дійсній повній загибелі застрахованого Вантажу, його
транспортуванню до місця призначення, а також витрати на його ремонт і відбудову перевищать
вартість збереженого.

КРАДІЖКА, ПРОПАЖА, НЕДОСТАВКА - неприбуття всього Вантажу чи його частини
(частин), або цілих місць Вантажу в порт чи пункт призначення.

ЛІКВІДАЦІЯ ЗБИТКУ (ЗБИТКІВ) - комплекс заходів з встановлення факту і причин
страхового випадку, розміру збитків, завданого застрахованому майну внаслідок страхового
випадку, документальне оформлення, продаж пошкодженого Вантажу, розрахунок та здійснення
виплат страхового відшкодування, або відмова в його виплаті.

ЛІХТЕР - несамохідне морське судно для перевезення Вантажів, а також для
безпричальних вантажних операцій при навантаженні/розвантаженні на рейді морських суден з
глибокою осадкою, які не можуть війти в порт.

МОМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ ВАНТАЖУ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ - момент, коли
уповноважений на те представник перевізника поставив свої підпис і печатку на документі про
прийняття Вантажу до перевезення.

МОРСЬКИЙ ПРОТЕСТ - заява капітана судна компетентному державному органу, в якій
викладаються найважливіші обставини морської пригоди та заходи, прийняті командуванням
судна для її запобігання, або повній чи частковій ліквідації її несприятливих наслідків.
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НЕСПРОМОЖНІСТЬ - припинення платежів за боргами.
ПОВНА ДІЙСНА ЗАГИБЕЛЬ - безповоротна втрата Страхувальником застрахованого

Вантажу внаслідок впливу небезпек і випадковостей, проти яких здійснювалося страхування.
ПОРТ ЛИХА - порт, в який заходить судно, що потерпіло аварію чи на якому сталася

пригода.
ПОТЕРТІСТЬ - пошкодження, що виникає на поверхні Вантажу при його транспортуванні

без упаковки (наприклад, транспортування автомобілів).
ПРАВО РЕГРЕСУ - право Страховика вимагати відшкодування фактичних витрат від

особи, відповідальної за завданий Вантажу збиток. Виникає після виконання Страховиком
зобов'язань по Договору страхування.

ПРЕДМЕТИ, ОСОБЛИВО ПІДВЛАДНІ ПОЛОМЦІ ТА БОЮ:
·Абразивні вироби, азбестоцементні плити.
·Кераміка декоративна і художня, включаючи плитку облицювальну.
·Меблі.
·Мармур, граніт і вироби з них.
·Посуд і тара – скляні, глиняні, фарфорові, фаянсові, емальовані; фарфор художній.
·Скло будь - якого виду і вироби із нього, електролампи.
·Електроди.
·Вогнеупори, цегла будь - якого виду, черепиця, залізобетонні вироби та вироби із бетону,

інша скляна та керамічна продукція промисловості будівельних матеріалів, санітарно - технічні
прилади.

·Жорна, точильні та літографічні камені, графітові тиглі.
·Телевізори, програвачі, магнітофони, відеомагнітофони і інша побутова радіо, відео та

аудіо апаратура.
·Комп'ютери та комплектуючі до них, включаючи будь - які периферійні прилади, інша

оргтехніка.
·Точна вимірювальна та діагностична апаратура.
ПРОПАЖА СУДНА/ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ БЕЗ ВІСТИ - тривала безвісна

відсутність судна/транспортного засобу, яку прийнято вважати за його дійсну повну загибель і
яка підтверджена документами відповідних компетентних органів.

ПРОТИПРАВНІ ДІЇ ТРЕТІХ ОСІБ – будь - які протиправні дії третіх осіб, результатом
яких стало пошкодження чи знищення застрахованого Вантажу.

СТИХІЙНЕ ЛИХО - екстремальне природне явище катастрофічного характеру,
підтверджене висновком Гідрометцентру або Міністерства з питань надзвичайних ситуацій
України, що приводить до раптового порушення нормальної діяльності людей. У ряді випадків
стихійні лиха супроводжуються загибеллю матеріальних цінностей і жертвами серед населення.

До стихійних лих відносяться: виверження вулканів, землетруси, цунамі, зсуви, обвали,
селі, лавини, повені, урагани, тайфуни, смерчі, смог, град, блискавки, лісові пожежі й ін. Злива,
снігопад, заморозок, ожеледь і інші явища, що постійно спостерігаються, можуть мати характер
стихійних лих при раптовому різкому настанні чи при незвичайно високій інтенсивності.

СТРАХОВА ПРЕМІЯ (ВНЕСОК, ПЛАТІЖ) - плата за страхування, яку Страхувальник
зобов'язаний внести Страховику за умовами Договору страхування.

СТРАХОВА СУМА - грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до договору
Страхування, зобов'язаний зробити виплату страхового відшкодування при настанні страхового
випадку.

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ - грошова сума, що виплачується Страховиком
відповідно до умов майнового страхування (транспортного страхування Вантажів) при настанні
страхової випадку.

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК - подія, що настала, на випадок якої здійснювалось страхування
і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або третій особі.

СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ - правовий режим предмета договору страхування, за яким
Страхувальником забезпечується підтримання предмета договору страхування в належному
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стані, а Страховиком – гарантія компенсації за завдання йому збитку.
СТРАХОВИЙ РИЗИК - визначена подія, на випадок наступу якої проводиться

страхування і яка має ознаки ймовірності і випадковості настання.
СТРАХОВИЙ ТАРИФ - ставка страхової премії з одиниці страхової суми за період

страхування.
СТРАХОВИК - в цих Правилах – Закрите акціонерне товариство страхова компанія

«Теком».
СТРАХУВАЛЬНИК – фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець, що

уклали Договір страхування зі Страховиком.
ТЕРИТОРІЯ СТРАХУВАННЯ - місце, в межах якого знаходиться, експлуатується та

(або) зберігається застраховане майно, на яке розповсюджується страховий захист і яке зазначено
в Договорі страхування.

УПАКОВКА (ТАРА, КОНТЕЙНЕР) – оболонка або будь -яке устаткування, що запобігає
зовнішнім впливам на Вантаж під час перевезень та перевантажування і служить для уніфікації
(об'єднання) Вантажів.

ФРАНШИЗА - визначена частина збитків Страхувальника, що не підлягає відшкодуванню
Страховиком відповідно до умов страхування.

ФРАНШИЗА БЕЗУМОВНА - умова Договору страхування, при якій розмір страхового
відшкодування визначається шляхом зменшення суми збитку на розмір франшизи.

Страховик не виплачує страхове відшкодування, якщо розмір збитку менше встановленої
Договором страхування суми франшизи.

ФРАНШИЗА УМОВНА - умова Договору страхування, при якій Страховик звільняється
від виплати страхового відшкодування, якщо сума збитку не перевищує розміру франшизи, і
збиток підлягає відшкодуванню в повному обсязі,  якщо його розмір перевищує суму франшизи.

ФРАХТ – винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або
піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для цілей:

- перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами;
- перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (далі –
Правила) розроблені та застосовуються у відповідності з Законом України «Про страхування»,
іншими чинними законами та підзаконними нормативними актами України та міжнародними
договорами, ратифікованими Верховною Радою України, що регулюють режим предмету
договору страхування і визначають умови, порядок укладання та дії Договорів добровільного
страхування вантажів, багажу або вантажобагажу (далі – Договір страхування) з фізичними та
юридичними особами (далі - Страхувальник)

1.2. Ці Правила визначають умови страхування вантажів, багажу або вантажобагажу (далі –
Вантаж), який перевозиться автомобільним, залізничним, річковим, морським, авіаційним та
іншими видами транспорту, кількома видами транспорту послідовно, а також у проміжному
складському зберіганні Вантажу.

1.3. На підставі цих Правил Закрите акціонерне товариство «Теком» (надалі – Страховик)
укладає договори добровільного страхування Вантажу зі Страхувальником, який має страховий
інтерес до нього.

1.4. Страхувальник має право при укладанні Договору страхування призначити особу (осіб)
– Вигодонабувача (Вигодонабувачів), які мають страховий інтерес і можуть зазнати збитків у
результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також
замінювати Вигодонабувача до настання страхового випадку за згодою зі Страховиком.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом договору страхування є майновий інтерес Страхувальника та (або)
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Вигодонабувача, що не суперечить закону і пов'язані з володінням, користуванням і
розпорядженням Вантажем, що перевозиться будь-якими видами транспорту.

2.2. Непрямі збитки (транспортні витрати, включаючи фрахт та інші витрати з доставки
Вантажу до місця призначення (перевантаження, перевалки, тимчасового складування, накладні
витрати, очікуваний прибуток, витрати на рекламу), вважаються застрахованими, якщо це
передбачено Договором страхування.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ
ТА (АБО) РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

Порядок визначення розмірів страхових сум:
3.1. Вантаж вважається застрахованим в сумі, заявленій Страхувальником, але не більше

вартості Вантажу, підтвердженої документально (загальної звичайної ціни Вантажу, що
перевозиться або аналогічного).

3.2. Страховою сумою для Вантажів, що перевозяться в рамках торговельних контрактів,
може бути заявлена сума контракту, сума, яка зазначена в товарно-транспортних накладних або в
рахунках-фактурах.

3.3. Якщо вартість Вантажу не може бути встановлена на підставі торговельного контракту,
товарно-транспортних накладних, рахунках-фактурах і інших подібних документів, вона
встановлюється:

3.3.1. Згідно з укладеним актом експертизи, складеним і підписаним незалежним експертом
(оцінювачем), який має відповідну ліцензію та Сертифікат на здійснення такого виду діяльності.

3.3.2. по узгодженню між Страховиком і Страхувальником, що проводиться в формі
протоколу узгодження вартості Вантажу, складеного в довільній формі і підписаного обома
Сторонами та завіреного печатками (договірна сума).

3.4. Страхова сума встановлюється в межах вартості Вантажу за цінами і тарифами, що
діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування.

При цьому, Договором страхування може бути встановлено, що страхова сума може
перевищувати вартість Вантажу, підтверджену документально на величину не врахованих в ціні
торговельного контракту витрат на митне оформлення, плати за перевезення Вантажу, якщо ці
витрати підтверджені документально.

3.5. Конкретним Договором страхування може бути передбачено, що до страхової суми,
додатково, окрім собівартості Вантажу, може бути включено додаткові витрати Страхувальника
(витрати на фрахт, неотриманий прибуток), яких він може зазнати внаслідок пошкодження,
знищення або втрати Вантажу. Сума, в межах якої проводяться такі витрати, зазначається в
Договорі страхування.

3.6. Страхувальник може заявити страховою суму, меншу за вартість Вантажу, що
підтверджується документально. В цьому випадку страхування проводиться в частці.

Порядок визначення суми страхового відшкодування:
3.7. Сума страхового відшкодування визначається з урахуванням:
- страхової суми (з урахуванням проведених виплат страхового відшкодування на день

страхового випадку);
- розміру франшизи, обумовленої Договором страхування;
- пропорційної відповідальності Страховика у випадку, коли страхова сума  за Договором

страхування менша, ніж вартість предмета договору страхування на момент укладання Договору
страхування (страхування в частці);

- суми, що відшкодована Страхувальнику винною особою у заподіянні збитків або особою,
яка їх відшкодовує замість винуватця та (або) суми, еквівалентної одержаному відшкодуванню,
якщо вони були надані в формі майна, цінних паперів чи прав.

- несплаченої частки страхових платежів;
- розміру збитків, відшкодованих Страхувальнику іншим Страховиком за даним страховим

випадком;
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- вартості залишків застрахованого Вантажу;
- витрат Страхувальника на запобігання збільшенню збитків при настанні страхового

випадку.
3.8. У випадку страхування Вантажу на частину його вартості в Договорі страхування

зазначається відсоток відповідальності Страховика.
3.9. Страхове відшкодування визначається:
3.9.1. У разі пропажі Вантажу чи його частини (частин) безвістності разом із

транспортним засобом, захоплення Вантажу чи транспортного засобу разом із застрахованим
Вантажем – у розмірі страхової суми.

Якщо Вантаж чи його частина (частини) викрадені, пропали або недоставлені, сума
страхового відшкодування визначається як різниця між підтвердженою документально вартістю
Вантажу і вартістю частини Вантажу, що залишилась і визначається на підставі аварійного
сертифікату чи акту експертизи.

3.9.2. У разі повної конструктивної загибелі Вантажу – у розмірі різниці між страховою
сумою знищеного/втраченого всього чи частини Вантажу і вартістю залишків Вантажу в
пошкодженому стані.

3.10. Вартість Вантажу в пошкодженому стані може бути встановлена:
3.10.1. На підставі аварійного сертифікату чи акту експертизи, складеного експертом

(оцінювачем), який має відповідну ліцензію та Сертифікат на здійснення такого виду діяльності –
за участю представника Страховика.

3.10.2. Шляхом продажу (вільного чи з допомогою аукціону - якщо його вимагають
державні органи і такий продаж погоджено із Страхувальником або Вигодонабувачем),
утилізації, погодженої у встановленому законом порядку.

3.10.3. В будь - якому випадку, при пошкодженні застрахованого Вантажу, сума страхового
відшкодування визначається як різниця між підтвердженою документально вартістю Вантажу і
вартістю тієї частини Вантажу, що залишилась в непошкодженому стані.

3.10.4. Якщо Вантаж в пошкодженому стані був проданий, вартість Вантажу в
пошкодженому стані визначається на підставі результатів вільного продажу чи продажу на
аукціоні. Сума страхового відшкодування визначається як різниця між підтвердженою
документально вартістю тієї частини Вантажу, що була пошкоджена, і сумою, одержаною
внаслідок продажу цієї частини Вантажу.

3.10.5. Якщо Вантаж в пошкодженому стані не продавався, сума страхового відшкодування
визначається як різниця між підтвердженою документально вартістю тієї частини Вантажу, що
була пошкоджена, і вартістю частини Вантажу в пошкодженому стані, встановленою на підставі
аварійного сертифікату чи акту експертизи.

3.10.6. У випадку, якщо Сторони досягнуть угоди, використовуючи положення пп.8.1.5,
8.1.9 цих Правил, страхове відшкодування виплачується в розмірі, визначеному згідно цих
Правил, а пошкоджений Вантаж переходить в власність Страховика відразу ж після виплати
страхового відшкодування.

3.11. Якщо Страховиком повинні бути відшкодовані збитки, витрати і внески за
аварією/загальною аварією, сума страхового відшкодування дорівнює сумі, яку необхідно
відшкодувати згідно з диспашою (обґрунтованим документами розрахунком).

3.12. У суму страхового відшкодування включаються всі необхідні і доцільні витрати, що
підтверджені документально, викликані виконанням Страхувальником обов’язку по
забезпеченню реалізації Страховиком права регресного позову до особи, відповідальної за
заподіяні збитки, якщо це передбачено Договором страхування.

3.13. Непрямі збитки та інші витрати Страхувальника, яких він зазнав внаслідок настання
страхового випадку, можуть відшкодовуватися, якщо це передбачено Договором страхування.

3.14. Якщо страхування проводилось в частці (%) від вартості Вантажу то сума страхового
відшкодування зменшується пропорційно відношенню заявленої страхової суми до
підтвердженої документально вартості Вантажу.

3.15. До страхового відшкодування не включається, якщо інше не передбачено догворо
страхування:
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· вартість ремонтних робіт, не пов'язаних з усуненням пошкоджень Вантажу, що виникли
внаслідок даного страхового випадку, та використаних при цьому запчастин і матеріалів;

· вартість робіт, пов'язаних із переобладнанням Вантажу;
· повна вартість комплектних агрегатів і вузлів та оплата робіт щодо їх заміни, якщо

заміни чи ремонту потребують тільки окремі їх деталі;
· втрата товарної вартості Вантажу;
· витрати на проведення товарознавчої експертизи (оцінки), якщо вона була замовлена

Страхувальником самостійно, без узгодження зі Страховиком. Якщо експертиза проводиться на
замовлення Страхувальника за узгодженням зі Страховиком, Страхувальнику відшкодовується
половина вартості її проведення.

3.16. До страхового відшкодування не включається вартість доставки пошкодженого
Вантажу (всього чи його частини) до місця призначення, якщо це не передбачено Договором
страхування.

3.17. Сума страхового відшкодування зменшується також при наявності:
3.17.1. Збитків, обумовлених впливом дефектів чи пошкоджень, що були в наявності до

моменту початку дії страхового захисту. Сума таких витрат визначається на підставі Заяви -
анкети на страхування, аварійного сертифікату чи акту експертизи.

3.17.2. Витрат, які стали наслідком неприйняття Страхувальником заходів з рятування
Вантажу і мінімізації збитків, помилок, необережності, неплатоспроможності Страхувальника,
його довірених осіб, представників чи службовців і невиконання ними своїх зобов'язань.

3.17.3. Обставин, при яких стала неможливою реалізація права Страховика на регресний
позов до осіб, що відповідають за перевезення і збереження Вантажу, а також до інших осіб,
відповідальних за завданий збиток.

3.18. Якщо Договором страхування визначений Вигодонабувач, то відповідні положення
цих Правил щодо виплати страхового відшкодування поширюються на Вигодонабувача, що
повинно бути зазначено в Договорі страхування.

3.19. Сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір фактичного збитку, що
виникла внаслідок пошкодження, знищення або втрати Вантажу, а також страхової суми за цим
предметом договору страхування, зазначеної в ньому.

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ

4.1. За Договором страхування, укладеним згідно з цими Правилами, відшкодовуються
збитки, які виникли внаслідок випадковостей та небезпек перевезення.

Договір страхування може бути укладений за однією з трьох базових умов страхування:
4.1.1. «Повна відповідальність».
За Договором страхування, укладеним на цій умові, відшкодовуються:
4.1.1.1. збитки, що виникли внаслідок пошкодження або повної загибелі всього або частини

Вантажу, які трапилися за будь - яких обставин, окрім випадків, передбачених у пп. 5.1 – 5.2 цих
Правил;

4.1.1.2. збитки, витрати та внески за аварією/загальною аварією;
4.1.1.3. усі необхідні та доцільно зроблені витрати з рятування Вантажу, а також зі

зменшення збитку та встановлення його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами
Договору страхування.

4.1.2. «Часткова відповідальність».
За Договором страхування, укладеним на цій умові, відшкодовуються:
4.1.2.1. збитки, що виникли внаслідок пошкодження або повної загибелі всього або

частини Вантажу внаслідок вoгню, блискавки, бурі, вихору та інших стихійних лих,
аварії/загальної аварії або зіткнення між собою суден, літаків та інших засобів перевезення, або
удару їх об нерухомі або плавучі предмети, посадки судна на мілину, провалу мостів,
пошкодження судна кригою, намокання внаслідок дії забортної води, а також внаслідок заходів,
прийнятих для рятування або гасіння пожежі;

4.1.2.2. збитки, що виникли внаслідок пропажі транспортного засобу безвісти;
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4.1.2.3. збитки, що виникли внаслідок пошкодження або повної загибелі всього або частини
Вантажу при навантаженні, укладці, вивантаженні Вантажу та прийомі транспортним засобом
пального;

4.1.2.4. збитки, витрати та внески за аварією/загальною аварією;
4.1.2.5. всі необхідні та доцільно зроблені витрати з рятування Вантажу, а також зменшення

збитку та встановлення його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами Договору страху-
вання.

Примітка: При перевезенні Вантажів морським транспортом збитки від пошкодження не
відшкодовуються, якщо вони не досягають 3% (трьох відсотків) від страхової суми, встановленої
для всього Вантажу за одним коносаментом, а при знаходженні Вантажу у підвізних суднах – від
страхової суми, встановленої для Вантажу за кожним таким судном, якщо це обумовлено
Договором страхування.

Це обмеження не застосовується при наявності загальної аварії, а також коли збиток
відбувся внаслідок аварії або зіткнення судна з іншим судном або з будь - яким нерухомим або
плавучим предметом (включаючи кригу), посадки судна на мілину, пожежі або вибуху на судні.

4.1.3. «Мінімальна відповідальність».
За Договором страхування, укладеним на цій умові, відшкодовуються:
4.1.3.1. збитки, що виникли внаслідок повної загибелі всього або частини Вантажу

внаслідок вoгню, блискавки, бурі, вихору та інших стихійних лих, аварії/загальної аварії або
зіткнення між собою суден, літаків та інших засобів перевезення, або удару їх об нерухомі або
плавучі предмети, посадки судна на мілину, провалу мостів, вибуху, пошкодження судна кригою,
намокання внаслідок дії забортної води, а також внаслідок заходів, прийнятих для рятування або
гасіння пожежі;

4.1.3.2. збитки, що виникли внаслідок пропажі транспортного засобу безвісти;
4.1.3.3. збитки, що виникли внаслідок повної загибелі всього або частини Вантажу випадків

при навантаженні, укладці, вивантаженні Вантажу та прийомі транспортним засобом пального;
4.1.3.4. збитки, що виникли внаслідок пошкодження Вантажу під час аварії/загальної аварії

або зіткнення суден, літаків та інших засобів перевезення між собою або з будь - яким нерухо-
мим, або плавучим предметом (включаючи кригу), посадки судна на мілину, пожежі або вибуху
на судні, літаку або іншому засобі перевезення;

4.1.3.5. збитки, витрати та внески за загальною аварією;
4.1.3.6. всі необхідні та доцільно зроблені витрати з рятування Вантажу, а також зі

зменшення збитку та встановлення його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами
Договору страхування.

4.2. Збитки від пошесті тварин та птахів, що є Вантажом, та від нещасних випадків з ними,
від витікання та розтруски Вантажу, від брухту та бою скла, фарфору, мармуру та виробів з них,
цегли всякого роду, жорнів, гострильних та літографічних каменів, графітових тиглів, електродів
та інших підвладних брухту та бою предметів при страхуванні на умовах, вказаних у пп. 4.1.2 –
4.1.3 цих Правил, відшкодовуються тільки у тому випадку, якщо ці збитки виникли внаслідок
аварії/загальної аварії засобу перевезення.

4.3. Страхувальник має право обрати будь - яку із умов страхування, зазначених в пп. 4.1.1-
4.1.3 цих Правил.

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ ТА ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5.1. У будь-якому випадку не відшкодовуються збитки, які виникли внаслідок:
5.1.1. Всякого роду військових дій або військових заходів та їх наслідків, пошкодження

або знищення мінами, торпедами, бомбами та іншими знаряддями війни, піратських дій, а також
внаслідок громадянської війни, народних заворушень та страйків, конфіскації, арешту або
я
знищення Вантажів на вимогу військових або цивільних влад.

5.1.2. Прямого або непрямого впливу атомного вибуху, радіації або радіоактивного
забруднення, пов'язаних з будь - яким застосуванням атомної енергії та використанням
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матеріалів, які розщеплюються.
5.1.3. Навмисних дій або грубої необережності Страхувальника або Вигодонабувача (їх

представників), а також внаслідок порушення ким - небудь з них встановлених правил перевезен-
ня, пересилки та зберігання Вантажу.

5.1.4. Впливу звичайних коливань температури, трюмного повітря, особливих властивостей
чи природних якостей Вантажу, внутрішнього зіпсуття, самозаймання, набуття запахів,
усихання, бродіння, гниття, корозії і т.п. чи наявності у Вантажу на момент початку страхового
захисту дефектів і недоліків.

5.1.5. Невідповідної упаковки, кріплення Вантажу або закупорки Вантажу (у тому числі
внаслідок перевезення Вантажу в контейнерах, вагонах, кузовах автомобілів, які були
пошкоджені до завантаження в них застрахованого Вантажу) та відправлення Вантажу у пошкод-
женому стані.

5.1.6. Пожежі або вибуху внаслідок навантаження речовин та предметів, небезпечних сто-
совно вибуху або самозаймання з відому Страхувальника або Вигодонабувача або їх представ-
ників, але без відома Страховика.

5.1.7. Пошкодження Вантажу хробаками, гризунами та комахами.
5.1.8. Викрадення Вантажу внаслідок шахрайських дій третіх осіб, в тому числі з

використанням імені отримувача, його агента або митного органу, їх бланків, штампів та/або
печаток, а також підроблених товаророзпорядчих та/або митних документів.

5.1.9. Нормативного зменшення ваги, об'єму, нормативного зносу Вантажу, в тому числі
витоку або просочування, потертості застрахованого Вантажу.

5.1.10. Неморехідності судна, непридатності його чи іншого транспортного засобу,
транспортуючого контейнеру.

5.2. У будь-якому випадку не відшкодовуються фінансові збитки, які виникли
внаслідок:

5.2.1. Затримки поставки Вантажу, навіть якщо ця затримка викликана ризиком, який
покривається за умовами Договору страхування.

5.2.2. Коливання цін на ринку.
5.2.3. Непрямих збитків Страхувальника, окрім тих випадків, коли за умовами страхування

такі збитки підлягають відшкодуванню в порядку аварії/загальної аварії.
5.2.4. Недопоставки Вантажу чи його частини/частин, недостачі Вантажу чи

невідповідності найменування Вантажу заявленому на страхування при цілісності упаковки,
пломб, замків або печаток.

5.2.5. Неплатоспроможності чи невиконання обов'язків власниками, керуючими,
фрахтуючими чи операторами транспортних засобів.

5.3. За Договором страхування, укладеним на базових умовах «Часткова
відповідальність» та «Мінімальна відповідальність» (пп. 4.1.2 – 4.1.3 цих Правил), в якому
окремо не обумовлено інше і не сплачено додатковий страховий платіж, не відшкодовуються
також збитки, які виникли внаслідок:

5.3.1. Повені та землетрусу.
5.3.2. Запотівання судна та підмокання Вантажу внаслідок дії атмосферних опадів.
5.3.3. Знецінення Вантажу внаслідок забруднення або псування тари при цілісності

зовнішньої упаковки.
5.3.4. Викидання за борт та змиття водою Вантажу на палубі або Вантажу, що перевозиться

у безпалубних судах.
5.3.5. Крадіжки або недоставки Вантажу.
5.3.6. Зберігання Вантажу на складі під час очікування навантажування на транспортний

засіб.
5.3.7. Проміжного зберігання Вантажу на складі в період між перевантаженнями (при

комбінованому перевезенні), якщо період такого зберігання перевищив строк, зазначений в
Договорі страхування.

5.3.8. Зберігання Вантажу на складі під час очікування навантажування на транспортний
засіб.
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5.3.9. Проміжного зберігання Вантажу на складі в період між перевантаженнями (при
комбінованому перевезенні), якщо період такого зберігання перевищив термін, зазначений в
Договорі.

5.3.10. Зберігання Вантажу на складі в місці призначення, крім зберігання в місці
розвантаження згідно умов договору перевезення.

5.3.11. Загибелі тварин чи птахів або нещасних випадків з ними, від витікання чи
розтрушення Вантажу, від лому і бою скла, фарфору, фаянсу, кераміки, мармуру та виробів з
них, цегли різного виду, графітових виробів, точильного каміння, електродів і інших предметів,
які схильні до лому і бою.

5.3.12. Загибель Вантажу, який містить небезпечні компоненти, якщо наявність таких не
була передбачена Договором страхування окремо.

5.3.13. Загибелі або пошкодження антикварних та унікальних предметів, виробів з
коштовних металів, коштовного, напівкоштовного каміння, предметів релігійного культу,
колекцій, картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, документів та інших предметів,
факт загибелі яких важко з'ясувати.

5.4. Якщо це передбачено Договором страхування, страхування окремого перевезення
Вантажу не діє під час подій, що сталися не з вини Страхувальника (Вигодонабувача), а саме:
затримки, будь - якого відхилення від обумовленого маршруту, змушеного розвантаження,
перевантаження з одного судна на інше, перегрупування Вантажу на борту судна.

5.5. Ні при яких обставинах Страховик не відшкодовує збитки в розмірі безумовної
франшизи, яка в процентному або грошовому виразі не може бути меншою звичайної для
наданого Вантажу і засобу транспортування природного збитку, в тому числі: витоку або
просочування, природної втрати ваги чи обсягу, звичайної потертості застрахованого Вантажу в
результаті тертя з переборками, стінками та стійками транспортного засобу або іншими
предметами.

5.6. За Договорами, укладеними на підставі умов, вказаних в пп. 4.1.2 – 4.1.3 цих Правил
крім вище перерахованого не відшкодовуються збитки, без додаткового узгодження Сторонами
умов страхування, які стались внаслідок крадіжки, пошкодження чи знищення Вантажу
неправомірними діями третіх осіб.

5.7. В будь - якому випадку виплати страхового відшкодування не проводяться, якщо
збитки не зумовлені подією, на випадок якої проводилося страхування.

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

6.1. Строк дії Договору страхування на умовах цих Правил визначається за домовленістю
між Страховиком та Страхувальником.

6.2. Місце дії Договору страхування - територія України, або інша територія, що
передбачена Договором страхування.

6.3. Згідно з Договором страхування, територією страхування для кожного окремого
перевезення може бути:

6.3.1. територія навантаження на транспортний засіб;
6.3.2. територія, по якій проходить маршрут транспортного засобу, що здійснює

транспортування Вантажу (згідно з товаросупроводжувальними та перевізними документами);
6.3.3. територія перевантаження із одного транспортного засобу на інший;
6.3.4. територія розвантаження;
6.3.5. місце проміжного зберігання.
6.5. В кожному конкретному Договорі страхування територія страхування обумовлюється

окремо.

7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Договір страхування може бути укладений з будь – якою юридичною чи фізичною
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особою, що має майновий інтерес до Вантажу, що страхується, або укладає Договір страхування
на користь третьої особи згідно з торговельним контрактом, дорученням (іншим документом що
застосовується в подібних випадках).

7.2. Страхувальник може укласти Договір страхування на одне перевезення, або
Генеральний договір, за умовами якого вважаються застрахованими всі або деякі Вантажі, що
доставляються або відправляються протягом певного періоду на загальних умовах.

7.3. Генеральний Договір укладається на страхування ряду перевезень, перерахованих в
Генеральному Договорі Вантажів, що проводяться Страхувальником за узгодженим зі
Страховиком маршрутом протягом визначеного періоду часу, ризик за яким може бути оцінений,
а тариф визначений, як правило, заздалегідь.

7.4. На Вантажі, що страхуються за Генеральним Договором, розповсюджуються всі
положення цих Правил, якщо в Генеральному Договорі явно не висловлено інше.

7.5. Генеральним Договором можуть бути передбачені відмінні від описаних в цих
Правилах обсяги фінансових зобов'язань Страховика з відшкодування збитків.

7.6. Генеральним Договором можуть бути визначені форми і терміни сплати страхової
премії, відмінні від передбачених цими Правилами.

7.7. Договір страхування (Генеральний договір) укладається в письмовій формі у двох
примірниках, по одному для кожної Сторони, засвідчується підписом та печаткою Страховика,
підписом (підписом і печаткою) Страхувальника.

У разі необхідності кількість примірників може бути й більшою ніж два.
7.8. Договір страхування (Генеральний договір) укладається на підставі письмової Заяви -

анкети на страхування встановленої Страховиком форми, яку Заявник надає Страховику в якості
офіційної пропозиції на укладання Договору страхування.

7.8.1. Заповнення і передача Страховику Заяви - анкети не зобов'язує Заявника укладати
Договір страхування і сплачувати страхову премію.

Прийняття Заяви - анкети до розгляду Страховиком не зобов'язує останнього приймати
ризик під страховий захист.

7.8.2. Після одержання Заяви - анкети Страховик (його довірена особа), в разі необхідності,
проводить огляд Вантажу і транспортного засобу.

7.9. Заява - анкета заповнюється Страхувальником або його представником в двох
примірниках, по одному для кожної із Сторін Договору страхування. Відповіді на питання,
поставлені в Заяві - анкеті, повинні бути повними і достовірними.

7.10. Письмова Заява - анкета повинна містити такі відомості:
7.10.1. найменування, вид діяльності та адреса Страхувальника, власника Вантажу та/або

Вигодонабувача;
7.10.2. інформація про Вантажовідправника, Вантажоодержувача, Перевізника та

Експедитора;
7.10.3. точна назва, рід упаковки, число місць, вага та вартість Вантажу;
7.10.4. номера та дати коносаментів або інших перевізних документів;
7.10.5. тип транспорту та його основні характеристики;
7.10.5.1. Транспортування Вантажу приймається під страховий захист і виплата страхового

відшкодування відбувається тільки в тому випадку, якщо транспортні засоби знаходяться в
технічно справному стані і допущені для прийому і транспортування застрахованого Вантажу.

7.10.5.2. Судна, призначені для пересування внутрішніми водними шляхами, вважаються
придатними, якщо їм дана відповідна класифікація в визнаному Страховиком класифікаційному
реєстрі.

Морські судна, що транспортують застраховані Вантажі повинні мати класифікацію в одній
з компаній, зазначених в наступній таблиці:

Найменування класифікаційної компанії
Lloyd's Regіster
Amerіcan Bureau of Shіppіng
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Bureau Verіtas
Germanіscher Lloyd
Korean Regіster of Shіppіng
Nіppon Kaіjі Kyokaі
Norske Verіtas
Regіstro Іtalіano
Regіster of Shіppіng of the U.S.S.R
Polіsh Regіster of Shіppіng
Примітка:
Клас дійсний до внесення в конструкцію судна будь-яких змін.

7.10.5.3. Зареєстровані в класифікаційних компаніях судна повинні відповідати вимогам,
що пред'являються до технічних характеристик, віку суден і т.д. При цьому розуміється, що вік
цих суден:

1) не більш 15 років, або
2) понад 15 років, але не більш 25 років, і для них встановлений і зберігається постійний

маршрут плавання з правом навантаження і вивантаження в певних портах світу.
Зафрахтовані судна і судна з брутто-регістровим тоннажем (брт) меншим 1000 брт, засоби,

що являють собою механічні самохідні, збудовані з застосуванням стальних матеріалів, повинні
бути класифіковані в зазначених компаніях за умови, що цим суднам не більш 15 років.

7.10.5.4. Вимоги п.7.10.5.2 не застосовуються до поромів, а також суден, барж чи ліхтерів,
що використовуються на території порту для навантаження або вивантаження Вантажу із
морського судна.

7.10.5.5. Під час доставки Вантажу на баржах, ліхтерах і інших підвізних судах Страховик
проводить виплату страхового відшкодування лише в тому випадку, якщо використання таких
суден є звичайним за місцевими умовам.

7.10.5.6. Вантажі, що перевозяться на поромах, механічних самохідних суднах, які не
підпадають під вимоги п.7.10.5.2, вважаються застрахованими за умови узгодження зі
Страховиком ставки страхової премії і умов страхування.

7.10.6. спосіб відправки Вантажу (у трюмі або на палубі, навалом, насипом, наливом);
7.10.7. пункти відправлення, перевантаження та призначення Вантажу;
7.10.8. дату відправки Вантажу;
7.10.9. умови страхування;
7.10.10. При укладанні Генерального Договору - умови дії страхового захисту по

відношенню до окремих відправлень Вантажів, що будуть знаходитися під страховим захистом
за Генеральним Договором;

7.10.11. інші відомості, про обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового
ризику.

7.11. У випадку, якщо в Заяві-анкеті на страхування за Генеральним Договором не можна
вказати всі відомості, необхідні Страховику для повного судження про предмет договору
страхування і ступеня страхового ризику, вони повинні відбиватися в окремих документах,
форми яких додаються до Генерального Договору і заповнюються у відповідності з його
умовами.

7.12. Одночасно із Заявою-анкетою Страховик має право запитувати копії інших
документів, необхідних для оцінки Страховиком ризику, в тому числі свідоцтво про державну
реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, документи про фінансовий стан
Страхувальника, умови контрактів на поставку товарів і т. П., якщо це передбачено догвором
страхування;

7.13. Тільки в виключних випадках Заява - анкета може бути заповнена представником
Страховика чи незалежним брокером (агентом) зі слів Страхувальника або його представника.

7.14. Заповнена Заява - анкета повинна бути завірена підписом і печаткою Страхувальника.
В разі, якщо Страхувальником є фізична особа – Заява – анкета завіряється підписом
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Страхувальника.
7.15. Заява-анкета не повинна мати виправлень і закреслень. В відповіді на питання та дані

Заяви-анкети можуть вноситися уточнення, ідентичні в обох примірниках Заяви-анкети і завірені
в порядку, зазначеному в п.7.14. цих Правил.

7.16. Зміна умов Договору страхування здійснюється за двосторонньою згодою Страховика
та Страхувальника на підставі заяви однієї зі Сторін протягом 10 (десяти) днів з моменту
отримання заяви другою Стороною. Зміна умов Договору страхування оформляється
Додатковою угодою до Договору страхування, що підписується представниками Сторін, які
мають необхідні повноваження та скріплюється печатками Сторін.

7.16.1. Додаткова угода набуває чинності в 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем
надходження додаткової страхової премії в повному обсязі на поточний рахунок Страховика,
якщо він вимагає її сплати. Дане положення має силу, якщо інше не обумовлено Додатковою
угодою.

7.16.2. Після вступу в силу Додаткова угода стає невід’ємною частиною Договору
страхування.

7.17. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено договором страхування. При цьому,  конкретним Договором
страхування може бути передбачено, що дія Договору страхування починається з 00 годин 00
хвилин дня, зазначеного в Договорі страхування як дата початку дії такого Договору, але не
раніше 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем надходження страхового платежу (першої,
обумовленої Договором страхування частки) на поточний рахунок (в касу) Страховика і
закінчується о 24 годині 00 хвилин дня, зазначеного в Договорі страхування як закінчення дії
Договору страхування, якщо інше не обумовлено Договором страхування.

З письмового дозволу уповноваженого працівника Страховика можуть укладатися
Договори страхування, у яких відповідальність Страховика починається в день сплати
страхового платежу. В таких випадках, у Договорі страхування зазначається не тільки день
набуття чинності Договору страхування, а й час.

7.18. Підписання Генерального Договору обома Сторонами не означає негайного вступу
його в силу і вступу в силу страхового захисту щодо окремих відправлень, які підпадають під
дію Генерального Договору.

7.18.1. Генеральний Договір набуває чинності з моменту перерахування Страхувальником
страхової премії Страховику в порядку, вказаному в Генеральному Договорі.

7.18.2. Час вступу в силу страхового захисту щодо окремих відправлень, які підпадають під
дію Генерального Договору, визначається у Генеральному Договорі у відповідності з цими
Правилами.

7.19. Відповідальність Страховика, якщо інше не передбачено Договором страхування,
починає діяти з моменту початку завантаження в/на транспортний засіб в пункті відправлення,
діє протягом всього строку перевезення за встановленим маршрутом (включаючи
перевантаження та зберігання в цих пунктах, але не більше 10 діб) та закінчується тоді, коли його
видано Вантажоодержувачу, але не більше 10 діб після доставки в пункт призначення. У випадку
зберігання Вантажу у пункті перевантаження або призначення понад зазначених строків або
строків погоджених Сторонами, страхування цього Вантажу припиняється. Строк страхування
Вантажу в місцях проміжного зберігання або зберігання у пункті призначення може бути
збільшено за згодою Сторін зі сплатою додаткового страхового платежу.

Пункт відправлення та пункт призначення можуть знаходитись на території будь - якої
держави та повинні відповідати міжнародним умовам навантаження, вивантаження та зберігання
Вантажів.

7.20. Страховий захист за Генеральним договором страхування надається на час окремих
перевезень Вантажів, згідно з реєстрами, деклараціями або будь - якими іншими документами,
що передбачені у Генеральному договорі страхування як підтвердження відправлень Вантажу.

7.21. При страхуванні за Генеральним Договором, Страхувальник письмово повідомляє
Страховика про відправлення Вантажу, за встановленою Страховиком формою, не пізніше 30
числа кожного місяця, щодо кожної партії Вантажу, на яку поширюється дія Генерального
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Договору, якщо інший порядок повідомлення про відправлення Вантажу не передбачений
Генеральним Договором страхування.

Страхувальник не звільняється від цього обов’язку навіть тоді, якщо він отримає відомості
про відправлення застрахованого Вантажу після його доставки до місця призначення в
непошкодженому стані.

7.22. Під час доставки Вантажу на ліхтерах, баржах та інших підвізних судах Страховик
несе відповідальність тільки у тому випадку, якщо користування такими судами є звичайним
явищем за місцевими умовами та було попередньо погоджено зі Страховиком.

7.23. Договір страхування завіряється підписами і печатками Страховика та
Страхувальника. В разі, якщо Страхувальник-фізична особа, Договір страхування завіряється
підписом і печаткою Страховика і підписом Страхувальника.

7.24. В разі будь-якої зміни ризику погодження змін в умовах страхування проводиться на
підставі заяви Страхувальника, складеного в довільній формі і переданого на розгляд
Страховику.

Порядок розрахунку та сплати страхового платежу
7.25. Страхові платежі за Договором страхування розраховуються на підставі визначених

Додатком № 1 до цих Правил страхових тарифів, розмір яких залежить від обраних базових
умов, кількості обраних страхових ризиків, з урахуванням коригуючих коефіцієнтів до цих
тарифів та додаткових платежів, типу транспортного засобу, що перевозить Вантаж, відстані, на
яку перевозиться Вантаж, наявності проміжного складування, кількості перевантажень на інші
транспортні засоби та інших, визначених Договором страхування, умов.

7.26. Страхова премія може бути сплачена шляхом безготівкового перерахування коштів на
поточний рахунок Страховика чи його представника або готівкою в касу.

7.27. У разі наявності в Договорі страхування додаткових умов, Страхувальник повинен
сплатити додатковий платіж.

7.28. Страхова премія сплачується одноразово в національній валюті України, якщо інше не
передбачено Договором страхування.

7.29. Страховик залишає за собою право збільшувати страховий платіж при сплаті його у
розстрочку, якщо це передбачено договором страхування.

7.30. Якщо при сплаті страхового платежу у розстрочку чергові платежі не сплачені,
Страховик має право розірвати Договір страхування в односторонньому порядку на умовах
п.14.9.2. цих Правил.

7.31. Якщо на час настання страхового випадку страхова премія за відповідний період не
сплачена, Страховик здійснює виплату страхового відшкодування пропорційно сплаченим
страховим платежам.

7.32. Якщо дія Договору страхування поширюється на іноземну територію відповідно до
укладених угод з іноземними партнерами, то порядок валютних розрахунків регулюється
відповідно до вимог законодавства України про валютне регулювання.

7.33. Якщо Страхувальник припиняє дію Договору страхування до його закінчення, і при
цьому укладає новий Договір страхування, страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії Договору страхування (із вирахуванням фактичних виплат страхового
відшкодування та нормативу витрат на ведення справи), можуть зараховуватись до суми
страхових платежів за новим Договором страхування.

7.34. В Договорі страхування в залежності від виду Вантажу, умов перевезення і обсягу
відповідальності Страховика може бути обумовлена безумовна чи умовна франшиза, або обидві
ці франшизи разом.

7.35. Безумовна і умовна франшизи можуть застосовуватися в грошовому виразі чи у
відсотках від страхової суми:

а) всього Вантажу;
б) окремих місць Вантажу;
в) окремого відправлення Вантажу.
Умовна франшиза не може бути рівною або меншою безумовної франшизи, якщо остання

встановлена.
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7.36. Безумовна та (або) умовна франшиза зазначається в Договорі страхування.
7.37. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись Страховим свідоцтвом

(Сертифікатом, Полісом), що є формою Договору страхування.
7.38. В разі втрати Договору страхування (Страхового Сертифікату, Страхового Поліса) або

Додаткової угоди, за письмовою заявою Страхувальника Страховик видає дублікат втраченого
документу. При цьому втрачений страховий документ вважається недійсним.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Страхувальник має право:
8.1.1. Ознайомитися з цими Правилами та отримати від Страховика пояснення їх положень,

умов Договору страхування, що укладається, порядку визначення розміру страхового
відшкодування, якщо це передбачено договором страхування.

8.1.2. Визначити в Договорі страхування Вигодонабувача та (або) замінити його іншою
особою до настання страхового випадку, письмово повідомивши про це Страховика за 3 (три)
робочих дні до дати такої передбачуваної заміни, якщо інше не передбачено Договором
страхування.

8.1.3. Передати права за Договором страхування іншій особі, яка внаслідок купівлі
товаророзпорядчого документу в Страхувальника отримала майновий інтерес до застрахованого
Вантажу.

8.1.4. Узгодивши нові умови страхування зі Страховиком і заплативши додаткову страхову
премію, якщо її сплати вимагає Страховик, вносити зміни до Договору страхування.

8.1.5. Якщо це передбачено договором страхування, на абандон із згоди Страховика у
випадку:

а) пропажі транспортного засобу з застрахованим Вантажем без вісти;
б) викрадення Вантажу чи транспортного засобу з застрахованим Вантажем;
в) повного, в т.ч. повного конструктивного знищення Вантажу.
8.1.6. Ініціювати дострокове припинення дії Договору страхування;
8.1.7. Отримати у Страховика дублікат Договору страхування у разі втрати його оригіналу;
8.1.8. Отримати страхове відшкодування згідно умов цих Правил та Договору страхування.
8.1.9. Знов вступити у володіння абандованим Вантажем після повернення Страховику

одержаного від нього страхового відшкодування в повному обсязі;
8.1.10. У разі відмови Страховика в проведенні виплати страхового відшкодування,

оскаржити таке рішення в порядку, встановленому діючим законодавством України.
8.2. Страхувальник зобов'язаний:
8.2.1. При укладанні Договору страхування повністю надати в Заяві-анкеті необхідну

інформацію, що стосується Вантажу, що страхується, умов його перевезення, зберігання,
перевантаження та іншу інформацію, що її вимагає Страховик, якщо це передбачено договором
страхування.

8.2.2. Своєчасно вносити страхові платежі;
8.2.3. При укладанні договору страхування повідомити Страховика про інші чинні договори

страхування щодо предмету договору страхування.
8.2.4. Надати докази відповідності транспортного засобу вимогам п.7.10.5.2. цих Правил,

якщо це передбачено договором страхування.
8.2.5. Негайно, як тільки йому стане відомо, але не пізніше 48 годин, повідомити

Страховика про будь-які зміни в ризикові, описаному в Заяві-анкеті, що сталися, діються або
можуть відбутися до початку і в період застрахованого перевезення, а також при вантажно -
розвантажувальних роботах та зберіганні на складах, якщо дія страхового захисту згідно з
Договором страхування розповсюджується на зазначені періоди, якщо це передбачено договором
страхування;

8.2.6. Повідомити Страховика про настання події, що має ознаки страхової, в строк,
передбачений цими Правилами.

8.2.7. Вжити всіх необхідних і розумних заходів для зменшення збитків, що наступили.
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8.2.8. При настанні випадку, що має ознаки страхового, надати Страховику всі необхідні
документи, визначені цими Правилами та Договором страхування, якщо це передбачено
договором страхування.

8.2.9. Надати Страховику відомості про будь-які суми, одержані Страхувальником від
третіх осіб в рахунок відшкодування збитку за випадком, що має ознаки страхового, та (або)
сумах, еквівалентних одержаному відшкодуванню, якщо воно було надано в грошовій формі,
формі майна, цінних паперів чи прав, якщо це передбачено договором страхування;

8.2.10. Не допускати дій, що ускладнюють та роблять неможливим здійснення прав
Страховика на регресний позов до перевізників, осіб, відповідальних за збереження Вантажу і
інших осіб, винних у настанні страхового випадку, якщо це передбачено договором страхування;

8.2.11. Реалізувати (не перешкоджати реалізації, якщо вона здійснюється за дорученням
Страховика третіми особами) шляхом вільного продажу чи продажу на аукціоні пошкоджений
Вантаж для визначення його залишкової вартості, якщо цього обґрунтовано вимагає Страховик,
якщо це передбачено договором страхування;

8.2.12. Передати у власність Страховика пошкоджений Вантаж чи пошкоджену
частину/частини Вантажу відразу ж після того, як Страховик виплатить страхове відшкодування
відповідно до цих Правил, якщо це передбачено договором страхування;

8.2.13. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, що стосується обставин
Договору страхування, якщо тільки це не вимагається згідно з діючим законодавством, якщо це
передбачено договором страхування.

8.2.14. Дотримуватись умов нормативних документів, що регулюють його діяльність, якщо
це передбачено договором страхування.

8.3. Страховик має право:
8.3.1. Здійснювати заходи з перевірки інформації і документів, що були надані

Страхувальником стосовно предмета договору страхування, умов його транспортування,
перевантаження та зберігання, технічного стану транспортного засобу, факту й обставин
настання випадку, що має ознаки страхового, розміру заподіяних збитків, якщо це передбачено
договором страхування;

8.3.2. Робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних
органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють
інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини та
обставини випадку, що має ознаки страхового, якщо це передбачено договором страхування.

8.3.3. Без пояснення причин відмови Страхувальнику або його представникові в прийнятті
ризику на страхування чи в відновлюванні дії страхового захисту при зміні ступеню ризику,
якщо це передбачено договором страхування;

8.3.4. Надати Страхувальнику знижку із початково розрахованого страхового
тарифу/страхової премії. Розмір знижки залежить від обсягу страхового захисту, що надається
Страховиком, величини безумовної та (або) умовної франшизи, виду упаковки, виду
транспортного засобу і маршруту перевезення, якщо це передбачено договором страхування.

8.3.5. Перед укладенням Договору страхування оглянути Вантаж, що страхується і
транспортний засіб, на якому Вантаж буде перевозитись, якщо це передбачено договором
страхування.

8.3.6. Переглянути умови Договору страхування (умови страхування) і вимагати сплати
додаткової страхової премії в разі зміни ризику, якщо це передбачено договором страхування;

8.3.7. Вибрати, чи переходить до нього право на застрахований Вантаж чи ні, якщо
Страхувальник зробив заяву про абандон, якщо це передбачено договором страхування.

8.3.8. Запропонувати Страхувальнику виплату страхового відшкодування за пошкоджений
Вантаж (його частину) так, як якби цей Вантаж (його частина) був повністю втрачений, в обмін
на право розпоряджатися пошкодженим Вантажем (його частиною) або прийняти аналогічну
пропозицію Страхувальника, якщо це передбачено договором страхування;

8.3.9. Розпоряджатися Вантажем, що був застрахований у випадку, якщо Страхувальник
зробив заяву про абандон у відношенні цього Вантажу, а Страховик прийняв таку заяву і
здійснив виплату страхового відшкодування, якщо це передбачено договором страхування;
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8.3.10. Брати участь в рятуванні, захисті та відновлюванні Вантажу, при настанні випадку,
що має ознаки страхового. Прийняті Страхувальником або його представниками за вказівкою
Страховика засоби з врятування, захисту чи відбудови застрахованого Вантажу, а також участь
Страховика чи його представників в зазначених заходах не є підставою для визнання права
Страхувальника на одержання страхового відшкодування і не повинні розглядатися як згода
Страховика на абандон, якщо це передбачено договором страхування;

8.3.11. Відмовити Страхувальнику в виплаті всього чи частини страхового відшкодування
(наприклад, у випадку, якщо документи, необхідні Страховику для прийняття рішення про
виплату страхового відшкодування, подані в неналежному вигляді чи неповному комплекті).

8.3.12. Вимагати від Страхувальника вільного продажу чи продажу на аукціоні
пошкодженого Вантажу для визначення його вартості, якщо це передбачено договором
страхування;

8.3.13. Вимагати від Страхувальника передачі прав на пошкоджений Вантаж чи
пошкоджену частину/частини Вантажу відразу ж після виплати страхового відшкодування
відповідно до цих Правил, якщо це передбачено договором страхування;

8.3.14. Розпоряджатися пошкодженою частиною Вантажу після переходу прав на нього до
Страховика, якщо це передбачено договором страхування;

8.3.15. Подати регресний позов до особи, винної в настанні страхового випадку, якщо це
передбачено договором страхування;

8.3.16. Вимагати від Страхувальника повернення виплаченого йому страхового
відшкодування і витрат Страховика на проведення експертизи (оплату послуг аварійного
комісара) у випадку якщо після виплати страхового відшкодування з'ясується, що при укладанні
Договору страхування чи після настання страхового випадку, якщо це передбачено договором
страхування:

- Страхувальником навмисно приховані або сфальсифіковані істотні факти, що мали
відношення до даного ризику або страхового випадку;

- мали місце навмисні дії Страхувальника або його працівників (представників), спрямовані
на настання страхового випадку;

- якщо збитки по страховому випадку відшкодовані третіми особами в грошовій формі,
формі майна, цінних паперів чи прав, а також, якщо Вантаж, що зник повернутий
Страхувальнику в непошкодженому або частково пошкодженому стані;

8.3.17. Вирахувати із належної Страхувальнику суми страхового відшкодування суми,
одержані Страхувальником від третіх осіб в рахунок відшкодування збитку по страховому
випадку, і/або суми, еквівалентні одержаному відшкодуванню, якщо воно було надано в
грошовій формі, формі майна, цінних паперів чи прав, якщо це передбачено договором
страхування.

8.4. Страховик зобов'язаний:
8.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами страхування та цими Правилами;
8.4.2. Розглянути Заяву-анкету страхування в найкоротший термін, якщо це передбачено

договором страхування;
8.4.3. Протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання випадку, що має

ознаки страхового, вжити заходів з оформлення всіх необхідних документів для вчасної виплати
страхового відшкодування Страхувальнику;

8.4.4. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в
строки, передбачені розділом 11 цих Правил. Страховик несе майнову відповідальність за
несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати Страхувальнику неустойки (пені,
штрафу), розмір якої визначається умовами Договору страхування або законом.

8.4.5. Відшкодувати видатки, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку з
попередження чи зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування.

8.4.6. За заявою Страхувальника, в разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, чи при збільшенні вартості Вантажу, укласти Додаткову угоду до Договору страхування,
якщо це передбачено договором страхування.

8.4.7. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище,
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застрахований Вантаж та обставини перевезення, крім випадків, встановлених законом.
8.4.8. В разі прийняття рішення про відмову в виплаті всього чи частини страхового

відшкодування, повідомити про це Страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин
відмови, якщо це передбачено договором страхування.

8.5. Обов’язки Страхувальника, передбачені цими Правилами та Договором страхування, за
винятком обов’язку щодо сплати страхового платежу, поширюються також і на Вигодонабувача.
Невиконання Вигодонабувачем цих обов’язків тягне за собою ті ж наслідки, що й невиконання їх
Страхувальником.

8.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права і обов'язки
Страховика та Страхувальника.

9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

9.1. При настанні події, що має ознаки страхової, Страхувальник або його представник
зобов'язані негайно вжити всіх можливих доцільних заходів щодо порятунку застрахованого
Вантажу, запобіганню подальшого пошкодження застрахованого Вантажу і усуненню причин,
що сприяють виникненню додаткового збитку.

9.2. При пошкодженні та (або) знищенні, та (або) викраденні Вантажу Страхувальник
зобов'язаний, якщо це передбачено договором страхування:

9.2.1. Негайно заявити про подію в державні органи, які уповноважені розслідувати дану
подію, і виконати всі необхідні дії по оформленню документів, які засвідчують факт настання
події, що має ознаки страхової.

9.2.2. Негайно (але не пізніше 2 (двох) робочих днів) повідомити Страховика про подію, що
має ознаки страхової, будь - яким доступним способом.

9.2.3. Протягом 2 (двох) робочих днів будь - якими засобами зв’язку письмово надати
Страховику заяву про подію у вільній формі з детальним викладенням обставин страхового
випадку.

У заяві про подію повинні бути зазначені: номер Договору страхування та дата його
укладання, дата, місце й обставини настання події, дані про інших її учасників та осіб, причетних
до заподіяння шкоди, а також який компетентний орган був повідомлений про випадок, що має
ознаки страхового.

9.3. Вжити всіх можливих заходів щодо забезпечення Страховику права регресної вимоги
до винної особи, зокрема, але не виключно: не здійснювати відмови від права на отримання
відшкодування збитків від винної особи, не укладати мирової угоди на будь - яких стадіях
розгляду спору, в тому числі в суді, без залучення до цього процесу Страховика та отримання на
це його письмової згоди, якщо це передбачено договором страхування.

9.4. Якщо існують найменші підозри стосовно можливих збитків, Страхувальник або його
представник повинен оглянути (контейнер) і транспортний засіб спільно з представником
власника транспортного засобу (експедитора, власника складу) або перевізника і, якщо підозри
мають підставу, якщо це передбачено договором страхування:

9.4.1. Не підписувати акт прийому-передачі чи інший документ, що підтверджує прийом
Вантажу від перевізника чи Вантажовідправника;

9.4.2. Зробити відповідний запис з описом збитків в акті прийому-передачі Вантажу,
накладній, інших вантажосупроводжувальних і товарно-транспортних документах, вказавши при
цьому розмір очікуваних збитків в випадках:

- якщо упаковка або контейнер пошкоджені.
- якщо на контейнері (іншій упаковці) або транспортному засобі пошкоджені або порушені

замки, пломби, печатки, а також, якщо вони відсутні чи замінені іншими, не зазначеними в
вантажосупроводжувальни і товарно-транспортних документах;

9.4.3. негайно зв'язатися з аварійним комісаром (сюрвейєром), зазначеним в Договорі
страхування або іншому документі, що підтверджує прийняття ризику на страхування.

- зберегти всі пошкоджені чи замінені замки і пломби для їх наступного огляду аварійним
комісаром (сюрвейером), експертом чи представником Страховика.
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- не міняти розміщення і упаковку Вантажу до прибуття представника Страховика,
аварійного комісара (сюрвейера) або особи, ним призначеної, якщо це не потрібно для рятування
Вантажу чи зменшення збитків чи запобігання нових;

9.4.4. відобразити в комерційному акті відомості про Вантаж, транспортний засіб, маршрут
прямування і очікуваний розмір збитків.

- Комерційний акт повинен бути складений відразу ж після настання страхової події чи
відразу ж після виконання обов’язків з рятування Вантажу, зменшення збитків чи запобігання
новим.

- Комерційний акт, крім Страхувальника або його представника, повинен підписати
представник перевізника (експедитора, власника складу).

- У випадку, якщо представник перевізника (експедитора, власника складу) відмовився
підписати комерційний акт, необхідно зафіксувати його відмову в окремому документі,
складеному в довільній формі, де вказати причини відмови. Такий документ повинен бути
підписаний представником перевізника (експедитора, власника складу);

9.5. Якщо Вантаж пропав безвісти або захоплений разом з транспортним засобом,
Страхувальник повинен негайно, як тільки про це стане відомо зв’язатися з перевізником i
спільно з ним почати пошуки Вантажу, а також зробити заяви в компетентні органи, інші
офіційні державні і міжнародні органи і організації для розшуку Вантажу, якщо це передбачено
договором страхування.

9.6. Якщо Вантаж прибув до місця призначення з перевищенням термінів визначених
Договором страхування, одержувач Вантажу зобов'язаний прийняти його і повернути отриману
суму страхового відшкодування. У разі, коли Вантаж прибув у частково пошкодженому стані, то
із суми страхового відшкодування вираховується вартість Вантажу, що залишився або якщо
страхове відшкодування вже виплачено, то ця вартість Вантажу повинна бути повернута особою,
що отримала страхове відшкодування, Страховику.

9.7. Після одержання повідомлення про страховий випадок і заяви Страхувальника про
виплату страхового відшкодування Страховик (уповноважена особа), при можливості, здійснює
огляд пошкодженого/знищеного Вантажу. Огляд проводиться в присутності Страхувальника
(його довіреної особи) , якщо це передбачено договором страхування.

9.8. За наявності особи, винної у заподіянні збитків, огляд може проводитись в присутності
цієї особи, яка попередньо письмово повідомляється про дату, місце й час проведення огляду.

9.9. За результатами огляду складається  акт огляду (дефектна відомість).
У разі неявки або відмови особи, винної у заподіянні збитків, бути присутньою при

проведенні огляду, такий огляд здійснюється без її участі, про що в акті огляду (дефектній
відомості) робиться відповідний запис.

9.10. Для забезпечення реалізації права Страховика на регресний позов до особи,
відповідальної за завданий збиток, якщо є підстави припускати, що в настанні збитків (збитку)
винна третя особа (перевізник, власник транспортного засобу, експедитор, власник складу чи
ін.), як тільки з'явиться можливість, Страхувальник повинен заявити йому претензію про
відшкодування збитків в письмовій формі, якщо це передбачено договором страхування.

9.10.1. Претензія повинна бути передана винуватій особі не пізніше 30 (тридцять) днів до
закінчення терміну звертання до нього з претензією, встановленою законодавством того місця, де
зареєстрована ця особа.

9.10.2. Листування з винуватою особою повинно бути збережене і передане Страховику
разом зі всіма іншими необхідними документами.

9.11. Для скорішого одержання Страховиком документів, необхідних для доказу розміру
збитків (аварійного сертифікату, акту експертизи і т.п.) всіляко сприяти роботі осіб, що
проводять огляд Вантажу, місця пригоди і розрахунок збитків.

10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

10.1. Виплата страхового відшкодування проводиться згідно з цими Правилами і при
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наявності наступних документів:
- Договір страхування;
- заява Страхувальника,
- повідомлення про настання страхового випадку;
- Заява про виплату страхового відшкодування;
- Документи, що підтверджують наявність інтересу в майні, а саме:
рахунки-фактури, специфікації, коносаменти, авіа та залізничні накладні, товарно-

транспортні накладні та інші перевізні та товаросупроводжувальні документи, контракти,
договори купівлі-продажу, якщо по змісту цих документів особа, на користь якої укладений
Договір, має право розпоряджатись цим майном, при страхуванні фрахту чартер-партії та коноса-
менти;

- Документи, що підтверджують наявність страхового випадку, а саме:
комерційні акти, акти експертизи, аварійні сертифікати, морський протест, виписки із

судового журналу, документи компетентних органів, документально підтверджені свідчення про
час виходу транспортного засобу з пункту відправлення, а також про неприбуття його до місця
призначення в строк, встановлений для визнання транспортного засобу зниклим безвісти (в
випадку пропажі судна чи іншого транспортного засобу з Вантажем безвісти);

- Документи, що підтверджують розмір збитку, а саме:
акти огляду Вантажу аварійним комісаром, комерційні акти, акти експертизи, оцінки,

рахунки по збитку, рахунки на ремонт, утилізацію, акти уцінки, виправдувальні документи на
зроблені видатки, а у випадку вимоги про відшкодування збитків, видатків та внесків по загаль-
ної аварії-обгрунтований документами розрахунок або диспаша.

10.2. У випадку необхідності Страховик може робити запити про відомості, пов'язані з
подією, що має ознаки страхової, в правоохоронні органи, підприємства, установи і організації,
що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також може самостійно
з'ясовувати причини та обставини страхового випадку.

11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

11.1. Рішення про виплату страхового відшкодування, а також розмір страхового
відшкодування приймається протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання
останнього з усіх, належним чином оформленних, документів, що підтверджують настання
страхового випадку і розмір завданих збитків.

11.2. Страхове відшкодування виплачується у випадках та на умовах, що передбачені
цими Правилами та Договором страхування. Сума страхового відшкодування не може
перевищувати розмір фактичної шкоди, що виникла внаслідок пошкодження, знищення або
втрати Вантажу, а також страхової суми для цього предмету Договору страхування, зазначеного
у ньому.

11.3. Страхове відшкодування виплачується в розмірі прямого збитку, якщо Страхувальник
виконав свої зобов’язання у повній мірі та сплатив усі страхові платежі у терміни, зазначені в
Договорі страхування, якщо інше не передбачено Договором страхування.

11.4. Страховик виплачує страхове відшкодування протягом 30 (тридцяти) календарних
днів з моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

11.5. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страхувальник (Вигодонабувач)
може заявити Страховику про відмову від своїх прав на застрахований Вантаж (абандон) та
отримати повну страхову суму у випадках:

а) зникнення Вантажу безвісти разом з транспортним засобом;
б) економічної недоцільності усунення пошкоджень або доставки застрахованого Вантажу

в пункт призначення;
в) захоплення Вантажу, застрахованого від такого ризику, якщо захоплення тривало

більше 2 (двох) місяців.
11.6. У випадку, якщо Страхувальник застосовує своє право на абандон, якщо це

передбачено договором страхування:
11.6.1. Страхувальник не може робити Заяву про абандон умовно або відізвати Заяву про
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абандон, передану Страховику.
11.6.2. Заяву про абандон слід передати Страховику протягом 6 (шести) місяців після

настання події, в зв'язку з якою робиться Заява про абандон.
11.6.3. По закінченні зазначеного в п.11.6.2 терміну Страхувальник позбавляється права на

абандон, проте може вимагати відшкодування збитку на загальних підставах.
11.6.4. У випадку, якщо Страховик дав згоду на абандон, Страхувальник не звільняється від

своїх обов’язків, обумовлених цими Правилами.
11.6.5. Якщо Вантаж повертається Страхувальнику в непошкодженому стані, а страхове

відшкодування було виплачено в зв'язку з тим, що Страховик прийняв Заяву про абандон,
Страхувальник знов вступає у володіння Вантажем після того, як повністю поверне одержане
страхове відшкодування.

11.7. В будь - якому випадку:
11.7.1. Виплати страхового відшкодування не проводяться, якщо доведений

(обґрунтований) розмір збитків менший чи рівний умовній франшизі.
11.7.2. Сума страхового відшкодування не може бути більшою страхової суми.
11.7.3. Безумовна франшиза завжди віднімається із суми страхового відшкодування.
11.8. Страхове відшкодування виплачується в валюті і формі, в якій внесена страхова

премія, якщо інше не передбачено Договором страхування або діючим законодавством України.
11.9. Якщо Страховиком повинні бути відшкодовані збитки, видатки і внески по загальній

аварії в валюті іншій, ніж передбачено Договором страхування, необхідна сума переводиться в
валюту Договору страхування по курсу Національного Банку України на день подачі Заяви на
виплату страхового відшкодування.

11.10. Страховик може здійснити виплату частки страхового відшкодування у розмірі до
30% попередньо встановленого збитку, якщо остаточний розрахунок розміру страхового
відшкодування не може бути здійснений у встановлені строки.

11.11. Якщо грубе порушення умов нормативних документів, що регулюють діяльність
Страхувальника (Вигодонабувача), сприяло виникненню або збільшенню збитків, Страховик має
право знизити розмір страхового відшкодування, що підлягає виплаті, до 20%, якщо це
передбачено Договором страхування.

11.12. Якщо Страхувальник обмежив або відмовився від права вимоги до сторони,
відповідальної за заподіяний збиток, Страховик має право знизити розмір страхового
відшкодування до 30% (у разі обмеження) або відмовити у виплаті (у разі відмови), якщо це
передбачено Договором страхування.

11.13. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку,
якщо чинне законодавство України обмежує або не дозволяє уступити право вимоги
Страхувальника Страховику. Виплата страхового відшкодування, в цьому випадку, здійснюється
протягом 30 (тридцяти) днів після набрання законної сили рішення про відшкодування збитків
Страхувальнику або, якщо це передбачено Договором страхування, після надання, в порядку,
передбаченому чинним законодавством, Страхувальником повноважень Страховику здійснити
від імені Страхувальника дії по стягненню збитків.

11.14. Якщо Вантаж застрахований від ризику пошкодження, знищення або втрати
внаслідок протиправних дій третіх осіб, або захоплення, а  транспортний засіб разом з Вантажем
був захоплений та пройшло 2 (два) місяці з початку його захоплення, страхове відшкодування
виплачується тільки після укладання угоди про відчуження на користь Страховика викраденого
Вантажу.

Сума страхового відшкодування у цьому випадку визначається на підставі дійсної вартості
Вантажу з урахуванням умов договору страхування.

11.15. У разі викрадення Вантажу, страхове відшкодування виплачується тільки після
укладання угоди про відчуження на користь Страховика викраденого Вантажу.

При цьому, якщо страхова сума була меншою ніж дійсна вартість Вантажу, договір про
відчуження укладається на частину Вантажу, вартість якої відповідає страховій сумі.

11.16. За заявою Страхувальника (Вигодонабувача) страхове відшкодування може бути
перераховане на його поточний (особистий) рахунок, надіслано поштовим переказом за рахунок
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Страхувальника (Вигодонабувача), або виплачене готівкою (тільки у випадку сплати страхової
премії у такій формі).

11.17. Страховик може, за вимогою Страхувальника, включити в суму страхового
відшкодування витрати на відновлення, повторне придбання, допоставку пошкоджених частин
Вантажу і або доставка відновленого Вантажу після настання страхової події до місця
призначення, зазначеному в Договорі страхування, якщо це зазначено в Договорі страхування і
Страхувальником сплачена додаткова страхова премія.

Сума страхового відшкодування визначається як сума підтверджених документально
необхідних і достатніх видатків на відновлення, повторне придбання, допоставку пошкоджених
частин Вантажу і/або доставку Вантажу до місця призначення, зазначеного в Договорі
страхування.

11.18. Положення п.11.19 цих Правил не розповсюджуються на видатки за загальною
аварією.

11.19. Із моменту виплати страхового відшкодування до Страховика переходить, в межах
фактичних витрат, право вимоги, що має Страхувальник по відношенню до осіб, відповідальних
за завданий збиток.

11.20. Передача таких прав не звільняє Страхувальника від виконання обов’язків по
забезпеченню Страховику реалізації права на регресний позов до осіб, відповідальних за
завданий збиток.

11.21. Одночасно з подачею Заяви на виплату страхового відшкодування Страхувальник
зобов'язаний надати Страховику:

а) копію претензії, заявленої Страхувальником особі, відповідальній за завданий збиток, а
також копії всього наступного листування з цією особою;

б) копії матеріалів розслідування чи довідку компетентної комісії, якій доручено
розслідування пригоди;

в) довідку про порушення кримінальної справи (інший подібного роду документ в формі,
прийнятій законами і звичаями того місця, де він складається) у випадку, якщо страховим
випадком стали будь - які протиправні дії третіх осіб чи крадіжка, зникнення, недопоставка
всього чи частини Вантажу.

11.21. У випадку зникнення Вантажу безвісти разом з транспортним засобом страхове
відшкодування виплачується тільки після закінчення термінів, встановлених законодавством
країни, під юрисдикцію якої підпадає транспортний засіб, для того, щоб судно чи інший
транспортний засіб вважався таким, що пропав безвісти і тільки в тому випадку, якщо
Страхувальник обґрунтовано і вчасно (відповідно до п.11.6 цих Правил) відмовиться від
застрахованого Вантажу на користь Страховика (угода) і немає підстав вважати, що збиток
стався внаслідок події, від якої Вантаж не був застрахований.

11.22. Автотранспортний засіб вважається таким, що зник безвісти, а Вантаж втраченим,
якщо Вантаж не доставлено Вантажоотримувачу:

11.22.1. при міському і приміському перевезенні автомобільним транспортом протягом 10
(десяти) днів з дня його прийняття до перевезення;

11.22.2. при міжміському перевезенні автомобільним транспортом – протягом 30
(тридцяти) днів після закінчення строку доставки.

11.22.3. при перевезенні у прямому змішаному сполученні - після закінчення 4 (чотирьох)
місяців з дня прийняття Вантажу до перевезення;

11.22.4. при міжнародних перевезеннях - строки передбачені відповідними міжнародними
нормативними актами;

11.23. Вантаж вважається втраченим при перевезенні залізничним транспортом, якщо
Вантаж не доставлено Вантажоодержувачу:

11.23.1. протягом 30 (тридцяти) діб з моменту закінчення терміну доставки;
11.23.2. при перевезенні Вантажу у прямому змішаному сполученні - після

закінчення 2 (двох) місяців з дня приймання Вантажу до перевезення.
11.24.  Строки, визначені пп. 11.22, 11.23 цих Правил можуть бути змінені відповідно до

чинного законодавства України.
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11.25. При одержанні страхового відшкодування Страхувальник зобов'язаний передати
Страховику оригінали зазначених в п.11.21. цих Правил і всіх інших існуючих у нього
документів, що відносяться до даної пригоди, включаючи листування з особами,
відповідальними за завданий збиток, доказу їх вини і виконати всі формальності, необхідні для
реалізації Страховиком права регресу, якщо це передбачено договором страхування.

11.26. Виплата страхового відшкодування за договором страхування здійснюється у межах
страхової суми, що визначена для окремого перевезення Вантажу з урахуванням інших умов цих
Правил.

12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

12.1. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком і
повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови в термін до
30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання останнього з усіх, належним чином
оформлених, документів, що підтверджують факт настання страхового випадку і розмір
завданих збитків.

Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена
Страхувальником в судовому порядку.

12.2. Страховик має право затримати виплату страхового відшкодування на строк до 180
(ста вісьмидесяти) днів з дня надання Страхувальником необхідних для виплати страхового
відшкодування документів, передбачених цими Правилами та Договором страхування, якщо:

· подані документи не дають змоги повністю з'ясувати причини й обставини страхового
випадку, розмір заподіяної шкоди, обставини, що підтверджують право Страхувальника на
одержання страхового відшкодування;

· по факту настання страхового випадку порушено кримінальну справу;
· обсяг і характер пошкоджень Вантажу не відповідають причинам і обставинам

страхового випадку;
· якщо за обставинами події може мати місце абандон.

13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

13.1. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування у відповідному розмірі є:
13.1.1. навмисні дії Страхувальника або його довірених осіб, спрямовані на  настання

страхового випадку.
Дія даного пункту не розповсюджується на дії Страхувальника або його довірених осіб,

пов’язані з виконанням ними громадянського обов’язку чи захисту майна, життя, здоров'я, честі і
гідності та кваліфіковані відповідно до чинного законодавства України;

13.1.2. Намір або необережність Страхувальника, Вантажовідправника, Вантажоодержувача
чи їх довірених осіб;

13.1.3. вчинення Страхувальником навмисного злочину, що привело до настання
страхового випадку;

13.1.4. надання в Заяві-анкеті на страхування свідомо неправдивих відомостей;
13.1.5. несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без

поважних на це причин чи створення Страховику перешкод в визначенні обставин, характеру і
розміру збитків;

13.1.6. невиконання Страхувальником обов'язків, зазначених в Договорі страхування, цих
Правилах, якщо тільки Страхувальник не доведе, що виконання цих обов'язків було неможливе в
зв'язку з дією непереборної сили;

13.1.7. перевезення застрахованого Вантажу на несправних, непридатних або
недопущенних для прийому і перевезення такого роду Вантажів транспортних засобах;

13.1.8. застосування при вантажно-розвантажувальних роботах з застрахованим Вантажем
несправного, непридатного для операцій з такими Вантажами устаткування (включаючи портові
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крани), а також недотримання технології, що застосовується при вантажно - розвантажувальних
роботах з такого роду Вантажами;

13.1.9. зберігання застрахованого Вантажу в непристосованих для зберігання такого роду
Вантажів місцях, а також недотримання правил складування такого роду Вантажів;

13.1.10.  Настання події, на випадок якої проводилось страхування, до початку дії
страхового захисту чи після його закінчення, а також до надходження страхової премії на
поточний рахунок Страховика, якщо інше прямо не обумовлено в договорі страхування;

13.1.11. випадок, коли збитки, втрати чи видатки стали наслідком обставин, не
перерахованих тут, але зазначених в розділі 5 цих Правил;

13.1.12. випадок, коли подія, від настання якої проводилося страхування, не є
безпосередньою причиною збитків, втрат чи видатків;

13.1.13. випадок, коли Страхувальник скористується правом на абандон невчасно або
необґрунтовано;

13.1.14. Одержання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної в
їх заподіянні;

13.1.15. неможливість реалізації Страховиком права на регресний позов до осіб,
відповідальних за завданий збиток, за провиною Страхувальника, в тому числі в силу наявності
узгодженої з ними відмови від права регресу, а також приховування Страхувальником факту
наявності узгодженої з ними відмови від права регресу. Положення даного пункту не
застосовуються, якщо Страхувальник доведе, що він не знав або не міг знати про наявність
згаданої відмови від права регресу;

13.1.16. інші випадки, передбачені законом.
13.2. У випадках, передбачених Договором страхування, Страховик може відмовити у

виплаті страхового відшкодування, якщо:
· Страхувальник (Вигодонабувач) без згоди Страховика змінив без необхідності місце

події та стан Вантажу, якого вони набули після страхового випадку;
· кримінальна справа по факту пошкодження, знищення або втрати вантажу закрита в

зв'язку з відсутністю події злочину або відсутністю в діянні складу злочину (якщо Вантаж був
застрахований лише від ризику протиправних дій третіх осіб);

· Страхувальник не зазнав матеріального збитку внаслідок настання страхового випадку
(втратив право власності).

14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

14.1. Дія договору страхування припиняється за згодою Сторін, а також у разі:
14.1.1. Закінчення терміну дії Договору страхування.
14.1.2. Виконання Страховиком обов’язків перед Страхувальником в повному обсязі.
14.1.3. Ліквідації Страховика в порядку, встановленому законодавством України.
14.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи чи смерті Страхувальника - фізичної

особи чи втрати ним дієздатності крім випадків, передбачених Законом України «Про
страхування».

14.1.5. Винесення судового рішення про визнання Договору страхування недійсним.
14.1.6. Інших випадків, передбачених законом.
14.2. Дія страхового захисту припиняється в момент настання першої з подій:
14.2.1. доставки Вантажу в місце призначення (згідно з Договором страхування, Реєстром,

Декларацією);
14.2.2. доставки Вантажу на будь-який склад чи місце зберігання в пункті, що передує

зазначеному у Договорі страхування, Реєстрі, Декларації для:
14.2.2.1. зберігання Вантажу іншого, ніж передбачено Договором страхування, або
14.2.2.2. поділу Вантажу на окремі партії (його частини) у місці розвантаження;
14.3. По закінченню 10 (десяти) днів після закінчення вивантаження застрахованого

Вантажу у місці призначення, що зазначене у Договорі страхування, Реєстрі, Декларації, якщо
інший термін не передбачений Договором страхування;
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14.4. Вивантаження застрахованого Вантажу у кінцевому пункті призначення, отримання
Вантажу (або його частини) для перевезення в інший пункт призначення, якщо таке перевезення
не знаходиться під страховим захистом відповідно до Договору страхування.

14.5. Зміни ризику настання страхового випадку, включаючи найменування Вантажу, виду
транспорту, маршрут i умови перевезення, якщо до моменту такої зміни Сторонами не підписана
Додаткова угода щодо таких змін.

14.6. Дія страхового захисту припиняється по закінченню терміну проміжного зберігання
(при перевезенні з проміжним зберіганням), зазначеного у Договорі страхування чи іншому
документі, що є його невід’ємною частиною, i відновлюється:

14.7. З моменту, прийняття Вантажу до подальшого транспортування, умови якого
зазначені у Договорі страхування. При цьому далі діють умови припинення дії страхового
захисту, зазначені в п. 14.6. цих Правил.

14.8. У разі зміни маршруту перевезення Вантажу, без повідомлення до початку таких змін
Страховика, страховий захист припиняється на час цих змін, крім випадків, коли зміна маршруту
була здійснена з метою запобігання збиткам або рятування Вантажу, якщо це
передбачено Договором страхування.

14.9. Дія Договору страхування може бути достроково припинена за ініціативою будь -
якої зі Сторін, якщо це передбачено умовами Договору страхування. При намірі достроково
припинити дію Договору страхування Сторона - ініціатор розриву зобов'язана не пізніше як за
30 днів до дати, припинення дії Договору страхування в письмовій формі повідомити про це
іншу Сторону, якщо інше не обумовлене Договором страхування.

14.9.1. При достроковому припиненні Договору страхування за ініціативою
Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до
закінчення дії договору страхування з урахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактично проведених страхових виплат, що були
проведені за договором страхування. Якщо вимоги Страхувальника обумовлені порушенням
Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику внесені ним
страхові платежі повністю.

14.9.2. У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то
страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору
страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку
страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були
здійснені за цим Договором страхування.

14.10. Якщо Страхувальник втратив права юридичної особи внаслідок реорганізації, то
права та обов’язки за Договором страхування переходять до правонаступника Страхувальника зі
згоди Страховика.

14.11. В разі смерті Страхувальника-фізичної особи права і обов'язки за Договором
страхування переходять до спадкоємців Страхувальника із згоди Страховика.

14.12. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання:
- в разі його укладання після настання страхового випадку;
- прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
- якщо предметом Договору страхування є майно, що підлягає конфіскації на підставі

судового рішення (вироку), що набрало законної сили;
- інших випадків, передбачених законом.
14.13. Договір страхування визнається недійсним в судовому порядку.
14.14. На вимогу Страховика його відповідальність може бути тимчасово припинена у разі

отримання Страховиком інформації про порушення Страхувальником своїх обов'язків,
визначених в Договорі страхування. Про таке рішення Страховик повідомляє Страхувальника
письмово протягом 2 (двох) робочих днів з дня прийняття такого рішення.

Про відновлення страхового захисту Страховик повідомляє Страхувальника письмово.
14.15. Закінчення строку дії Договору страхування не звільняє Сторони від виконання
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розрахунків між ними в повному обсязі.
14.16. Розрахунки за укладеним Договором страхування між Страховиком і

Страхувальником-резидентом здійснюються в національній грошової одиниці, із
Страхувальником-нерезидентом – у порядку, визначеному чинним законодавством України.

14.17. У випадку дострокового припинення Договору страхування, не допускається
повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі.

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРIВ

15.1. Вимоги, які випливають із Договору страхування, що заперечуються однією з Сторін,
вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

16.СТРАХОВІ ТАРИФИ

16.1. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі
відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу
визначається у Договорі страхування за згодою Сторін.

16.2. Тарифи за страховими випадками, передбаченими цими Правилами, наведені у Додатку
№ 1 до цих Правил.

17.ОСОБЛИВІ УМОВИ

17.1. Назви розділів цих Правил призначені для зручності викладу тексту і не будуть
прийматися до уваги при тлумаченні цих Правил як визначальні, що доповнюють, обмежують
або іншим чином стосуються положень цих Правил по суті.

17.2. Цими Правилами регламентовано основні умови страхування, однак за домовленістю
між Страхувальником і Страховиком до Договору страхування можуть бути внесені
застереження, доповнення та зміни, виходячи з конкретних умов страхування, що не погіршують
становище Страхувальника порівняно з основними положеннями цих Правил та відповідають
Закону України «Про страхування».

17.3. У відносинах зі Страхувальником, Страховик керується умовами Договору
страхування. Якщо Договір страхування не передбачає певних умов, Страховик і Страхувальник
керуються цими Правилами. При цьому пріоритетними є умови Договору страхування.

17.4. Зміни та доповнення до цих Правил, у тому числі з метою розширення обсягу
відповідальності Страховика за Договором страхування, включаючи перелік предметів договору
страхування та страхових ризиків, реєструються в Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України.

Додаток 1
до Правил добровільного страхування
вантажів та багажу (вантажобагажу)

від «02» листопада 2007 р.
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Розділ 1
Базові ставки тарифів

1. Розрахунок базового страхового тарифу здійснюється з урахуванням нормативу витрат на
ведення справи, який становить 40%.

Базові тарифи страхових премій для страхування перевезень автомобільним транспортом.
(відсотки страхової суми)

Таблиця 1.1
Від/до пунктів України до/від пунктів п. 4.1.3 п.

4.1.2
п.

4.1.1
1 2 3 4

1. України (на перші 500 км, рахуючи з 1 -го кілометру; на наступні 100 км,
рахуючи з 1 -го кілометру, додається 0, 01% )

0,34 0,44 0,50

2. Білорусії, Молдови 0,40 0,60 0,70
3. Литви, Латвії, Естонії, Калінінградскої області Росії 0,60 0,60 0,80
4. Півночі та Північного Заходу Росії, Центру Європейської частини Росії 0,64 0,74 0,84
5. Уралу та Середнього Поволжя 0,80 0,90 1,00
6. Нижнього Поволжя та Північного Кавказу 0,90 1,00 1,10
7. Західного Сибіру, Північно-Західної частини Казахстану 1,10 1,20 1,40
8. Грузії, Арменії, Азербайджану 1,10 1,30 1,50
9. Польщі, Румунії, Болгарії, Словакії, Угорщини, Сербії 0,54 0,64 0,74
10. Чехії, Австрії, країн колишньої Югославії (виключаючи Сербію),
Європейської частини Туреччини, Греції

0,60 0,70 0,76

11. Азіатської частини Туреччини, Італії, Албанії, Ліхтенштейну, Швейцарії,
Германії, Фінляндії

0,64 0,74 0,80

12. Люксембургу, Нідерландів, Бельгії, Франції, Монако, Швеції 0,68 0,80 0,84
13. Андори, Іспанії, Португалії, Великобританії, Ірландії, Норвегії 0,70 0,84 0,90
14. Сирії, Лівану, Іорданії, Ізраїлю 0,80 0,90 1,00
15. Египту, Іраку, країн Аравійського півострова, Ірану 0,90 1,00 1,10
16. Афганістану, Пакистану 1,10 1,20 1,40
2. Примітки:
1. При перевезеннях по території країн колишнього СРСР (виключаючи країни Балтії) у періоди з

1 лютого по 30 квітня та з 1 жовтня по 30 листопада ставки базового тарифу збільшуються на
5%.

2. При перевезеннях країнами Європи (виключаючи Португалію, Іспанію, Італію, Грецію,
Албанію, південь Франції), а також по усіх територіях країн колишнього СРСР (виключаючи
Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан) ставки базового тарифу підвищуються на
5% для :

-країн Європи (крім скандінавських країн) та Європейської частини країн колишнього СРСР (крім
Півночі Європейської частини Росії) у період з 15 листопаду по 15 березня;

-скандінавских країн, півночі Європейської частини Росії та інших зазначених територій у період
з 15 жовтня по 15 квітня.

3. У випадку, якщо пункт, визначений як кінцевий, знаходиться за межами зазначених територій -
до базового тарифу додається 20% від нього на кожні наступні 500 км, рахуючи з 1 -го
кілометру.

Базові тарифи страхових премій для страхування перевезень залізничним транспортом.
(відсотки страхової суми)

Таблиця 1.2
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Від/до пунктів України до/від пунктів п. 4.1.3 п.
4.1.2

п.
4.1.1

1 2 3 4
1. України (на перші 500 км, рахуючи з 1 -го кілометру; на наступні 100 км,
рахуючи з 1 -го кілометру, додається 0, 01% )

0,24 0,36 0,44

2. Білорусії, Молдови 0,40 0,50 0,60
3. Півночі та Північного Заходу Європейської частини Росії, Литви, Латвії,
Естонії, Калінінградської області Росії

0,50 0,60 0,70

4. Центру Європейської частини Росії 0,60 0,70 0,80
5. Уралу та Середнього Поволжя 0,70 1,00 1,10
6. Нижнього Поволжя та Північного Кавказу, Північно-Західній частині
Казахстану, Туркменистану

0,80 1,06 1,16

7. Західного Сибіру, Казахстану (виключаючи Північно-Західні частини),
Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану

0,90 1,10 1,20

8. Алтаю, Кузбасу, Західного Сибіру 1,00 1,16 1,26
9. Середнього Сибіру 1,10 1,26 1,36
10. Східного Сибіру 1,20 1,40 1,60
11. Забайкалля, російського Дальнього Сходу (включаючи о.Сахалін) 1,30 1,50 1,80
12. Північного Китаю, Монголії 1,40 1,60 1,70
13. Середнього Китаю, Корейского півострову 1,60 1,70 1,80
14. Південного Китаю, В’єтнаму 1,80 1,90 2,00
15. Країн Східної та Центральної Європи, Данії 0,60 0,70 0,80
16. Країн Північної Європи (виключаючи Данію) 0,50 0,60 0,70
17. Великобританії, Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Монако 0,80 1,00 1,10
18. Туреччини, Ірану, Іраку, Сірії 0,90 1,10 1,20

Базові тарифи страхових премій для страхування перевезень повітряним транспортом.
(відсотки страхової суми)

Таблиця 1.3
Від/до пунктів України до/від пунктів п. 4.1.3 п. 4.1.2 п.

4.1.1
1 2 3 4

1. Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви 0,20 0,40 0,50
2. Австрії, Албанії, Бельгії, Болгарії, Угорщини, Греції, Данії, Люксембургу,
Нідерландів, Польщи, Румунії, Франції, Германії, Чехословакії, Швейцарії,
Словенії, Хорватії, Європейської частини Росії, України, Молдови, Білорусії,
Грузії, Азербайджану, Арменії

0,20 0,50 0,60

3. Андори, Ісландії, Ірландії, Канарських островів, Ліхтенштейну, Мальти,
Монако та Сан-Маріно

0,30 0,60 0,70

4. Туреччини, Кіпру та Египту 0,40 0,66 0,74
5. Лівану, Сірії, Іраку, Ірану, Індії, Пакистану та Шрі-Ланки 0,40 0,70 0,80
6. Афганістану, Йорданії, Кувейту та Йемена 0,46 0,80 0,90
7. Бангладеш, Вьетнаму, Малайзії, Монголії, Сінгапуру та Тайланду 0,50 0,86 0,96
8. Бірми, Індонезії, Лаосу та Гонконгу 0,54 0,90 1,00
9. Бахрейну, Ізраілю, Катару, Мальдівських островів, Непалу, САЕ, Оману,
Саудовскої Аравії та Філіппін

0,48 0,84 0,94

10. Кореї, Китаю, Японії, Азиатської частини Росії 0,54 0,90 1,00
11. Алжиру, Лівії та Марокко 0,44 0,74 0,84
12. Анголи, Замбії, Конго та Судану 0,54 0,90 1,10
13. Гвінеї, Мавританії, Малі, Мозамбіку, Кенії, Нігерії, Сенегалу, Сомалі,
Тунісу, Чаду та Ефіопії

0,50 0,86 0,96

14. Беніну, Гани, Гвинеї-Бісау, Заїру, Камеруну, Маврикію, Мадагаскару,
Танзанії, Уганди та Екваторіальної Гвінеї

0,52 0,90 1,00



30

15. Кот д'Івуару, Ботсвани, Бурунди, Верхньої Вольти, Габону, Гамбії,
Зімбабве, Коморских Островів, Лесото, Ліберії, Малави, Намібії, Нігеру,
Руанди, Сан-Томе та Принсипі, Свазиленду, Сейшельских Островів, Сьерра-
Ліоне, Того та ПАР

0,54 0,94 1,06

16. Канади, США та Куби 0,80 1,00 1,10
17. Мексіки, Перу та Ямайки, інших країн Центральної та Південної Америки 0,84 1,06 1,14
18. Австралії, Нової Зеландії, Гавайских островів та Фіджі 0,90 1,10 1,14
Примітка : За кожний зліт, тариф збільшується на 0, 03%, а за кожну посадку на 0, 06%.

Базові тарифи страхових премій для страхування перевезень морським та річковим
транспортом

(відсотки страхової суми)

Таблиця 1.4.1. Балтійське море
Від/до портів Росії, Литви, Латвії, Естонії та інших

країн басейну  до/від портів
п. 4.1.3 п. 4.1.2 п. 4.1.1

1.04-
31.10

1.11-
31.03

1.04-
31.1
0

1.11
-
31.0
3

1.04-
31.10

1.11
-
31.0
3

1 2 3 4 5 6 7
1. Фінляндії, (на південь від Турку) 0,26 0,38 0,26 0,56 0,56 0,66
2. Фінляндії (на північ від Турку), Швеції та Польщи 0,30 0,42 0,46 0,56 0,56 0,66
3. Данії, Литви, Латвії, Естонії; Германії, Росії (у
Балтійському морі)

0,30 0,40 0,46 0,56 0,56 0,66

4. Великобританії, Бельгії, Ірландії, Нідерландів,
Норвегії (на південь від Бергену), Франції (на північ від
Бресту); Германії (у Північному морі)

0,40 0,50 0,54 0,64 0,64 0,74

5. Франції (на південь від Бреста) та Норвегії (на північ
від Бергену)

0,42 0,52 0,56 0,66 0,66 0,76

6. Ісландії, Іспанії та Португалії, Марокко, Алжиру,
Тунісу, Канарських островів; Франції (у Середземному
морі)

0,42 0,52 0,58 0,68 0,70 0,80

7. Італії, Словенії, Хорватії, Албанії, Лівії, Мальти 0,44 0,56 0,64 0,74 0,74 0,84
8. Греції, Кіпру, Сірії, Лівану, Ізраілю; Туреччини,
Египту (у Середземному морі)

0,44 0,58 0,64 0,74 0,76 0,86

9. України, Грузії, Болгарії, Румунії, Туреччини (у
Чорному морі); Росії (у Чорному та Азовському  морях)

0,48 0,66 0,66 0,76 0,78 0,88

10. Мавританії, Сенегалу, Гамбії, Гвінеї, Гвінеї-Бісау,
Сьерра-Ліоне, Ліберії

0,56 0,74 0,74 0,84 0,84 0,94

11. Кот д'Івуар, Гани, Того, Беніну, Нігерії, Камеруну 0,60 0,76 0,76 0,86 0,86 0,96
12. Габону, Екваторіальної Гвінеї, Сан-Томе та
Принсипі, Конго, Заіру, Анголи

0,64 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00

13. Намібії, ПАР, Мозамбіку, Мадагаскару, Маврикію 0,70 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10
14. Танзанії, Кенії, Коморских та Сейшельских островів 0,68 0,88 0,88 0,98 0,98 1,

08
15. Єгипту, Іорданії, Судану, Ефіопії; Саудовської Аравії
(у Червоному морі)

0,66 0,76 0,76 0,86 0,86 0,96

16. Джибуті, Йемену, Оману, Сомалі та САЕ 0,64 0,74 0,74 0,90 0,90 1,00
17. Іраку, Ірану, Кувейту, Катару, Пакистану;
Саудівської Аравії (у Персидській затоці)

0,72 0,82 0,82 0,92 0,92 1,02

18. Індії, Шрі-Ланки, Бангладеш, Бірми, Мальдивських
островів

0,74 0,84 0,84 0,94 0,94 1,04

19. Тайланду, Кампучії, Малайзії, Індонезії, Вьетнаму,
Сінгапуру

0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10

20. Філіпін, Китаю, Кореї, Японії, Гонконгу, Австралії,
Нової Зеландії, Фіджі

0,82 0,92 0,92 1,02 1,02 1,12
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21. США та Канади (в Атлантичному океані); Куби,
Ямайки, Гаіті, Домініканскої Республіки, Пуерто-Ріко

0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10

22. Мексіки, Гондурасу, Нікарагуа, Коста-Ріки, Панами,
Колумбії (у Атлантичному океані); Белізу, Венесуели,
Гайани, Тринідаду та Тобаго, Барбадоса, Гренади,
Сурінаму, Гвіани

0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,06

23. Бразилії, Уругваю та Аргентини 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10
24. Мексіки, Гондурасу, Нікарагуа, Коста-Ріки, Панами
та Колумбії (у Тихому океані); Гватемали, Сальвадору,
Еквадору та Перу

0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10

25. Канади та США (у Тихому океані); Чілі; Росії
(виключаючи порти на Балтійському, Чорному,
Азовському, Білому  морях)

0,80 0,90 1,00 1,06 1,06 1,16

26.Росії (у Білому морі) 0,84 0,94 1,04 1,10 1,10 1,16
ПРИМІТКИ :
1. При страхуванні вантажів, що перевозяться навколо Африки, ставки премії збільшуються на 0,1%.
2. При страхуванні вантажів, що знаходяться на судах, що слідують з порту Одеса, Іллічевск, Миколаїв,
Херсон ставки премій збільшуються на 5%.

Таблиця  1.4.2. Чорне та Азовське моря

Від/до портів України, Росії та інших країн басейну  до/від
портів

п. 4.1.3 п. 4.1.2 п. 4.1.1

1.04-
31.10

1.11-
31.03

1.04-
31.1
0

1.11-
31.03

1.04
31.1
0

1.11-
31.0
3

1 2 3 4 5 6 7
1. Болгарії, Румунії; Туреччини (у Чорному морі); Росії (у
Чорному та Азовському  морях)

0,28 0,28 0,44 0,52 0,52 0,56

2. Греції, Кіпру, Сірії, Лівану, Ізраілю; Єгипту, Туреччини (у
Середземному морі)

0,36 0,36 0,60 0,66 0,66 0,76

3. Італії, Хорватії, Словенії, Албанії, Лівії, Мальти 0,28 0,36 0,56 0,64 0,64 0,66
4. Іспанії, Франції (у Середземному морі); Португалії,
Марокко, Алжиру Тунісу

0,36 0,36 0,62 0,72 0,62 0,76

5. Іспанії, Франції (у Атлантичному океані); Германії (у
Північному морі); Канарських островів, Великобританії,
Бельгії, Нідерландів, Ірландії

0,38 0,48 0,62 0,80 0,80 0,90

6. Ірландії, Данії, Норвегії; Германії (у Балтийському морі) 0,46 0,46 0,80 0,86 0,86 0,96
7. Швеції, Польщи, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви; Росії
(виключаючи порти в Білому морі, портів на Тихому океані)

0,48 0,48 0,84 0,96 0,96 1,06

8. Мавританії, Сенегалу, Гамбії, Гвінеї, Гвінеї-Бисау, Сьерра-
Леоне, Либерії

0,36 0,46 0,84 0,90 0,90 0,96

9. Кот д'Івуара, Гани, Того, Нигерії, Камеруну 0,46 0,50 0,88 0,96 0,96 1,04
10. Габону, Екваторіальної Гвінеї, Сан-Томе та Принсипі,
Конго, Заіру, Анголи

0,38 0,46 0,92 1,00 1,00 1,04

11. Намибії, ПАР, Мозамбіку, Мадагаскару, Маврикію 0,38 0,50 0,94 1,00 1,00 1,10
12. Танзанії, Кенії, Коморских та Сейшельских островів 0,46 0,50 0,96 1,00 1,00 1,06
13. Египту, Іорданії, Судану, Йемена, Ефіопії; Саудівскої
Аравії (у Красном морі)

0,36 0,46 0,74 0,84 0,84 0,94

14. Джибуті, Йемена, Оману, Сомалі, САЕ 0,36 0,46 0,76 0,86 0,86 0,96
15. Іраку, Ірану, Кувейту, Катару, Пакистану; Саудівської
Аравії (у Персидській затоці)

0,36 0,46 0,76 0,86 0,86 0,96

16. Індії, Шри-Ланкі, Бангладеш, Бірми та Мальдивских
Островів

0,46 0,50 0,90 1,00 1,00 1,10

17. Таіланду, Кампучії, Малайзії, Індонезії, Вьетнаму,
Сінгапуру

0,44 0,54 0,90 1,00 1,00 1,10

18. Філіппін, Китаю, Кореї, Японії, Гонконгу 0,54 0,64 0,96 1,06 1,06 1,16
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19. Австралії, Нової Зеландії, Фіджі 0,50 0,56 1,00 1,10 1,10 1,20
20. США та Канади (у Атлантичному океані); Ямайки, Куби,
Гаіті, Домініканскої Республіки, Пуерто-Ріко

0,46 0,56 0,88 0,98 0,98 1,08

21. Мексіки, Гондурасу, Нікарагуа, Коста-Ріки, Панами та
Колумбії (у Атлантичному океані); Белізу, Венесуели,
Гайани, Тринідаду та Тобаго, Барбадоса, Гренади, Суринаму,
Гвіани

0,46 0,56 0,90 0,96 0,96 1,06

22. Бразилії, Уругваю, Аргентини 0,46 0,56 1,06 1,06 1,16 1,20
23. Мексіки, Нікарагуа, Коста-Ріки, Панами та Колумбії (у
Тихому океані);
Сальвадору, Гватемали, Еквадору, Перу

0,56 0,60 0,96 1,06 1,06 1,16

24. Канади, США та Росії (у Тихому океані); Чили 0,56 0,60 1,04 1,14 1,14 1,24
25. Росія (у Білому морі) 0,60 0,64 1,10 1,20 1,20 1,30
ПРИМІТКИ :
1. При страхуванні вантажів, що перевозяться навколо Африки, ставки премії збільшуються на 0, 1%.
2. При страхуванні вантажів, що знаходяться на судах, які прямують з  портів Одеса, Іллічевск, Миколаїв,
Херсон ставки премій збільшуються на 5%.

Таблиця 1.4.3. Басейн країн Далекого Сходу (Росія, Японія, Корея, Китай)

Від/до портів Росії, та інших країн
басейну  до/від портів

п. 4.1.3 п. 4.1.2 п. 4.1.1

1.04-31.10 1.11-
31.03

1.04-
31.10

1.11-
31.03

1.04-
31.10

1.11-
31.03

1 2 3 4 5 6 7
1. Кореї, Японії, Китаю (на північ від
Шанхаю), Росії (у Тихому океані)

0,38 0,40 0,56 0,66 0,66 0,86

2. Китаю (на південь від Шанхаю) 0,38 0,42 0,58 0,68 0,86 0,96
3. Гонконгу, Філіппін, Індонезії, Вьетнаму,
Кампучії, Таіланду, Малайзії, Сінгапуру

0,44 0,48 0,70 0,86 0,88 0,98

4. Бірми, Бангладеш, Індії, Мальдивских
островів, Шри-Ланка

0,46 0,50 0,80 0,90 0,90 1,00

5. Австралії, Нової Зеландії, Фіджі 0,48 0,56 0,82 0,92 0,92 1,02
6. США, Канади, Мексіки (у Тихому
океані)

0,44 0,50 0,80 0,90 0,90 1,00

7. Гондурасу, Никарагуа, Коста-Ріки,
Панами, Колумбії (у Тихому океані);
Гватемали, Сальвадора, Еквадора

0,48 0,50 0,82 0,92 0,92 1,02

8. Перу, Чілі, Аргентіни, Уругваю, Бразилії
(на південь від Сантоса)

0,48 0,50 0,84 0,94 0,94 1,04

9. Бразилії (на північ від Сантоса), Гвіани,
Сурінаму, Гайани, Венесуели, Белізу,
Барбадосу, Тринідада та Тобаго, Гренади;
Мексіки, Гондурасу, Никарагуа, Коста-
Ріки, Панами, Колумбії (у Атлантичному
океані)

0,48 0,50 0,86 0,96 0,96 1,06

10. США, Канади (у Атлантичному океані);
Куби, Ямайки, Гаіті, Домініканскої
Республіки, Пуерто-Ріко

0,48 0,58 0,90 1,00 1,00 1,10

11. Іраку, Ірану, Кувейта, Катара,
Пакистану, Оману, САЕ; Саудовскої Аравії
(у Персидський затоці)

0,48 0,58 0,76 0,86 0,86 1,06

12. Джибуті, Сомалі, Танзанії, Кенії,
Коморских та Сейшельских островів,
Мозамбіку, Маврикію, ПАР

0,48 0,58 0,86 1,04 0,96 1,16

13. Намібії, Анголи, Заіру, Конго, Сан-Томе
та Прінсипі, Екваториальної Гвінеї, Габону

0,48 0,58 0,94 1,14 0,96 1,16



33

14. Камеруну, Нігерії, Бенину, Того, Гани,
Кот д'Івуар, Ліберії, Сьерра-Леоне, Гвінеї-
Бісау, Гвінеї, Гамбії, Сенегала, Мавританії

0,56 0,66 0,96 1,10 1,00 1,20

15. Судану, Йемену, Ефіопії, Іорданії;
Єгипту, Саудівської Аравії (у Червоному
морі)

0,48 0,56 0,94 1,14 0,96 1,16

16. Сірії, Лівану, Ізраілю, Греції, Кіпру;
Туреччини, Єгипту (у Середземному морі)

0,48 0,56 0,90 1,10 1,00 1,20

17. Італії, Хорватії, Словенії, Албанії, Лівії,
Мальти

0,48 0,56 0,90 1,10 1,00 1,20

18. Туреччини; Росії (у Чорному та
Азовському  морях);України, Болгарії,
Румунії, Грузії

0,50 0,58 1,00 1,20 1,00 1,20

19. Іспанії, Франції (у Середземному морі);
Португалії, Марокко, Алжиру, Тунісу

0,48 0,56 0,90 1,10 1,00 1,20

20. Іспанії, Франції (у Атлантичному
океані); Германії (у Північному
морі);Великобританії, Бельгії, Голландії,
Канарських островів

0,48 0,56 0,88 1,00 0,90 1,10

21. Германії (у Балтийском морі); Ісландії,
Данії, Норвегії

0,48 0,56 0,98 1,08 1,00 1,10

22. Швеції, Польщи, Фінляндії, Естонії,
Латвії, Литви; Росії (виключаючи Білого,
Чорного, Азовського морів та портів на
Тихому океані)

0,50 0,60 0,98 1,18 1,00 1,20

23. Росії (у Білому морі) 0,60 0,70 1,08 1,28 1,28 1,40
ПРИМІТКИ :
1. При страхуванні вантажів, що перевозяться навколо Африки, ставки премії збільшуються на 0, 1%.
2. При страхуванні вантажів, що знаходяться на судах, що прямують з/в порт/и Одеса, Іллічевск,
Миколаїв, Херсон ставки премій збільшуються на 5%.

Таблиця 1.4.4. Північне море

Від/до портів країн басейну  до/від портів п. 4.1.3 п. 4.1.2 п. 4.1.1
1.04-31.10 1.11-

31.03
1.04-
31.10

1.11-
31.03

1.04-
31.10

1.11-
31.03

1 2 3 4 5 6 7
1. Норвегії (на північ від Бергена) 0,26 0,36 0,54 0,64 0,56 0,66
2. Норвегії (на південь від Бергена),
Великобританії, Данії, Ірландії, Ісландії,
Бельгії, Голландії; Германії (у Північному
морі); Росії (виключаючи портів на
Чорному, Азовському, Білому морях, на
Тихому океані)

0, 28 0,38 0,56 0,74 0,66 0,76

3. Швеції, Польщи, Фінляндії, Франції (на
північ від Бреста); Германії, Росії (у
Балтійському морі)

0,30 0,38 0,68 0,78 0,70 0,80

4. Франції (на південь від Бреста), Іспанії (у
Атлантичному океані)

0,36 0,44 0,68 0,78 0,70 0,80

5. Франції, Іспанії (у Середземному морі);
Португалії, Марокко, Алжиру, Тунісу,
Канарських островів

0,38 0,46 0,78 0,88 0,80 0,90

6. Італії, Словенії, Хорватії, Албанії,
Мальти, Ливії

0,44 0,46 0,88 0,90 0,90 1,00

7. Греції, Кіпру, Сірії, Лівану та Ізраілю;
Єгипту, Туреччини (у Середземному морі)

0,44 0,46 0,88 0,90 0,90 1,00
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8. України, Болгарії, Румунії, Грузії;
Туреччини (у Чорному морі); Росії (у
Чорному та Азовському  морях)

0,40 0,50 0,90 0,98 1,00 1,00

9. Мавританії, Сенегала, Гамбії, Гвінеї,
Гвінеї-Бисау, Сьерра-Леоне, Либерії

0,42 0,48 0,78 0,88 0,80 0,90

10. Кот д'Івуара, Гани, Того, Беніну, Нігерії,
Камеруна

0,44 0,50 0,80 0,90 0,90 1,00

11. Габона, Екваториальної Гвінеї, Сан-
Томе та Прінсипі, Конго, Заіру, Анголи

0,44 0,50 0,88 0,98 0,90 1,00

12. Намибії, ПАР, Мозамбика,
Мадагаскара, Маврикия

0,44 0,50 0,90 0,98 1,00 1,10

13. Танзанії, Кенії, Коморських та
Сейшельских островів

0,44 0,50 0,88 0,96 1,00 1,08

14. Єгипту, Судана, Йемена, Ефіопії;
Саудівської Аравії (у Червоному морі)

0,44 0,50 0,86 0,94 0,90 1,00

15. Джибуті, Оману, Сомалі та САЕ 0,44 0,50 0,84 0,92 0,92 1,02
16. Іраку, Ірану, Кувейту, Катару,
Пакистану;
Саудівської Аравії (у Персидській затоці)

0,44 0,50 0,90 0,90 1,00 1,10

17. Індії, Шрі-Ланкі, Мальдівських
островів, Бангладеш, Бірми

0,50 0,60 1,00 1,10 1,10 1,20

18. Таіланду, Малайзії, Індонезії, Вьетнаму,
Сінгапуру

0,50 0,60 1,08 1,18 1,10 1,20

19. Філіпін, Китаю, Кореї, Японії, Гонконгу 0,60 0,60 1,10 1,20 1,20 1,30
20. Австралії, Новой Зеландії, Фіджі 0,60 0,60 1,18 1,28 1,20 1,30
21. США та Канади (у Атлантичному
океані);
Куби, Ямайки, Гаіті, Домініканської
Республіки, Пуерто-Ріко

0,46 0,46 0,80 0,90 0,90 1,00

22. Мексіки, Гондурасу, Нікарагуа, Коста-
Ріки, Панами та Колумбії (у Атлантичному
океані);
Беліза, Венесуели, Гайани, Трінідаду та
Тобаго, Барбадоса, Гренади, Сурінаму,
Гвіани

0,46 0,50 0,88 0,98 0,90 1,00

23. Бразілії, Уругваю, Аргентіни 0,46 0,50 0,90 0,98 1,00 1,00
24. Мексіки, Нікарагуа, Коста-Ріки,
Гондурасу, Панами та Колумбії (у Тихому
океані); Гватемали, Сальвадора, Еквадору,
Перу

0,50 0,50 0,96 1,00 1,00 1,10

25. Канади, США, Росії (у Тихому океані);
Чілі

0,50 0,60 1,00 1,06 1,10 1,10

26. Росії (у Білому морі) 0,60 0,66 1,10 1,14 1,14 1,20
ПРИМІТКИ :
1.При страхуванні вантажів, що перевозяться кругом Африки, ставки премії збільшуються на 0,1%.
2. При страхуванні вантажів, що знаходяться на судах, які слідують із/в портів/і Одеса, Ілічевск, Миколаїв,
Херсон ставки премій збільшуються на 5%.

Таблиця  1.4.5. Біле морі

Від/до портів Росії до/від портів п. 4.1.3 п. 4.1.2 п. 4.1.1
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1.04-31.10 1.11-
31.03

1.04-
31.10

1.11-
31.03

1.04-
31.10

1.11-
31.03

1 2 3 4 5 6 7
1. Норвегії (на північ від Бергена) 0,40 1,40 0,60 1,70 0,70 1,80
2. Норвегії (на південь від Бергена),
Великобританії, Данії, Ірландії, Ісландії,
Бельгії, Нідерландів;
Германії (у Північному морі)

0,60 1,50 0,80 1,90 0,80 2,00

3. Швеції, Польщи, Фінляндії, Франції (на
північ від Бреста), Естонії, Латвії, Литви;
Германії, Росії (у Балтійському та
Північному морях)

0,80 1,90 0,90 2,50 1,00 2,60

4. Франції (на південь від Бреста), Іспанії (у
Атлантичному океані)

0,70 1,90 1,00 2,50 1,10 2,60

5. Португалії, Марокко, Алжиру, Тунісу,
Канарських островів; Іспанії, Франції (у
Середземному морі)

0,80 1,90 1,00 2,50 1,10 2,60

6. Італії, Хорватії, Словенії, Албанії,
Мальти, Лівії

0,80 1,90 1,00 2,50 1,10 2,60

7. Греції, Кипру, Сірії, Лівану, Ізраілю;
Єгипту, Туреччини (у Середземному морі)

0,80 1,80 1,00 2,50 1,40 2,60

8. Куби, Ямайки, Гаіті, Домініканскої
Республіки, Пуерто-Ріко; США та Канади
(у Атлантичному океані)

0,80 1,70 1,10 2,50 1,20 2,60

9. Беліза, Венесуели, Гайани, Тринідаду та
Тобаго, Барбадосу, Гренади, Суринаму,
Гвіани;
Мексіки, Гондурасу, Нікарагуа, Коста-Ріки,
Панами, Колумбії (у Атлантичному океані)

0,80 3,80 1,10 2,50 1,20 2,60

10. Мавританії, Сенегалу, Гамбії, Гвінеї,
Гвінеї-Бисау, Сьерра-Леоне, Ліберії

0,80 1,90 1,10 2,50 1,20 2,60

Таблиця 1.4.6. Перевезення баржами по ріках Дунай, Дніпро, системі каналів у Європі

Від/до пунктів України до/від пунктів п. 4.1.3 п. 4.1.2 п. 4.1.1
1. Румунії, Болгарії, Словенії, Хорватії 0,50 0,70 0,80
2. України, Угорщини та Чехословакії 0,50 0,90 1,10
3. Австрії, Германії 0,60 1,10 1,20
4. Нідерландів, Бельгії та Франції 0,70 1,20 1,30
ПРИМІТКА: 1. При страхуванні вантажів, що перевозяться на річкових судах, зазначені у таблиці ставки
премії зменьшуються на 50%.
2. На період з 1 листопада до закриття навігації ставки премії, зазначені у таблиці, підвищуються на 0,

1%.

Таблиця 1.4.7. Перевезення Каспійським морем

Від/до пунктів країн басейну до/від
пунктів

п. 4.1.3 п. 4.1.2 п. 4.1.1

1. Ірану 0,30 0,40 0,50
2. Ростова-на-Дону через Волго-Донский
канал

0,24 0,26 0,34

3. Санкт-Петербургу через  Волго-
Балтийский канал

0,24 0,26 0,34

Таблиця 1.4.8. Перевезення на баржах по річці Амударь’ї
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1. «Мінімальна відповідальність» згідно з п. 4.1.3 Правил 0,24
2. «Часткова відповідальність» згідно з п. 4.1.2 Правил 0,40
3. «Повна відповідальність» згідно з п. 4.1.1 Правил 0,60

Розділ 2
Додаткові ставки тарифів и коефіцієнти

Таблиця  2.1. Ставки додаткових тарифів за покриття страхуванням ризиків, не врахованих ставками тарифів.

Найменування ризику Значення Дn
1 2

1. Пошкодження вантажу внаслідок відпотівання судна 0,05
2.  Пошкодження вантажу внаслідок підмокання атмосферними опадами
2.1. при транспортуванні на палубі, або в відкритому засобі перевозки (напіввагон,
платформа) незапакованого (без контейнера) вантажу;

0,25

2.2. при транспортуванні на палубі, або в відкритому засобі перевозки (напіввагон,
платформа) запакованого (тілько в контейнері) вантажу або вантажу, який
транспортується в тентованному автомобілі;

0,10

2.3. при транспортуванні упакованого (в контейнері вантажу в трюмі, або в закритому
засобі перевозки (критому вагоні, металевому фургоні).

0,01

3. Пошкодження шкіряної сировини, шкір та виробів з них, пряностей, цукру, кави, чаю
и тютюну пліснявою, зігріванням и відпотіванням.

0,15

4. Пошкодження  вантажів, що швидко псуються внаслідок поломки рефрижераторних
машин/холодильних установок.

0,15

5. Падіж тварин і птахів, а також нещасні випадки з ними. 0,20
6. Втрата вантажу або його частин внаслідок поломки і бою:
6.1. абразивних виробів, азбестоцементних плит; 0,05
6.2. кераміки декоративної і художньої, включаючи плитку облицювальну; 0,20
6.3. меблі дерев'яні; 0,15
6.4. мармуру, граніту и виробів з них; 0,15
6.5. посуди і тари скляної, глиняної, фарфорової, фаянсової, емалірованої, фарфору
художнього;

0,15

6.6. скла будь-якого виду і виробів з нього (включаючи скляну тару), електроламп; 0,15
6.7. електродів; 0,05
6.8. вогнеупорів, цегли будь-якого виду, черепиці, скляної і керамічної продукції
промисловості будівельних матеріалів;

0,10

6.9. залізобетонних виробів и виробів з бетону; 0,02
6.10. жорн, точильних і літографських каменів, графітових тиглів; 0,05
6.11. телевізори, програвачі, магнітофони, видеомагнітофони, інша побутова радіо,
відео, и аудіо апаратура, монітори до компьютерів;

0,30

6.12. компь'ютери, і комплектуючі до них (крім моніторів), включаючи периферійні
пристрої, інша оргтехніка;

0,10

6.13 точна  вимірювальна і діагностична апаратура 0,35
6.14. антикварні та унікальні предмети, вироби з коштовних металів, коштовного,
напівкоштовного каміння, предмети релігійного культу, колекції, картини, рукописи,
грошові знаки, цінні папери, документи та інші предмети, факт загибелі яких важко
з'ясувати

1,0

7. Пошкодження бавовни-волокна на суші 0,20
8. Збитки, внаслідок разривів мішків 0,15
9. Збитки, внаслідок випадання Вантажу зі стропів 0,05
10. Збитки, внаслідок перевантаження. 0,12
11. Збитки, внаслідок повені та землетрусу 0,15
12. Знецінення Вантажу внаслідок забруднення або псування тари при цілісності
зовнішньої упаковки.

0,25
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13. Викидання за борт та змиття водою Вантажу на палубі або Вантажу, що перевозить-
ся у безпалубних судах.

0,2

14. Загибель Вантажу, який містить небезпечні компоненти, якщо наявність таких не
була передбачена Договором страхування окремо.

1,0

ПРИМІТКИ :
1. Включення в обсяг страхового покриття ризиків:»крадіжка, пропажа, недоставка цілих місць чи
частини вантажу», «протиправні дії третіх осіб», враховується при розрахунку ставки тарифу згідно з
положеннями розділу 2 «Методичних вказівок».
2. Включення в обсяг страхового покриття ризику «втрата вантажу чи його частини внаслідок викидання
за борт чи змивки хвилею палубного вантажу» враховується при розрахунку ставки тарифу згідно з
положеннями таблиці.

Таблиця  2.2. Ставки тарифів за покриття страхуванням ризиків зберігання на складі (за кожні 7 суток)

Зберігання в пунктах Значення С1,2,3 для розрахунку
Тс, %

п. 4.1.3 п. 4.1.2 п. 4.1.1
1 2 3 4

1. Країни Європи (кріме країн бувшого СРСР, бувшої Югославії,
Румунії, Албанії), Північної Америки (крім Мексіки), Ізраїлю,
Японії:
- в спеціалізованих, таких що охороняються і мають системи
протипожарної безпеки митних, консигнаційних та інших складах і
місцях зберігання

0,01 0,02 0,025

- в інших складах і місцях зберігання 0,03 0,05 0,08
2. Країн колишнього СРСР, колишньої Югославії, Румунії, Албанії,
Мексики, інших пунктах, не згаданих в п. 1 цієї таблиці
- в спеціалізованих, таких що охороняються і мають системи
протипожарної безпеки митних, консигнаційних та інших складах і
місцях зберігання

0,015 0,025 0,030

- в інших складах 0,04 0,10 0,15
ПРИМІТКИ: За кожні наступні, після перших 7, доби зберігання додатково оплачується по 10 % від
вказаних тут тарифів, якщо Страховик не буде вимагати внесення більшої премії.

Значення коефіціентів К2

Таблиця 2.3.1. Автомобільний транспорт.
Автомобільні перевозки Значення К2

1. Дорогами країн СНГ, країн зі складними умовами перевовозок (гірські дороги
та т.ін)

1,10

2. Дорогами інших країн 1,00

Таблиця  2.3.2. Залізничний транспорт.
Спосіб транспортування Значення К2

1. В критих вагонах, контейнерах та рефрежираторних секціях 1,00
2. В спеціалізованих вагонах для перевезення автотранспорту, на віжкритих
платформах та інше

1,15

Таблиця  2.3.3. Повітряний транспорт.
Перевозка повітряним транспортом

авіакомпаній країн:
Значення К2

при використанні
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аеропортів и повітряного
простору країн колишнього
СРСР, Східної Європи, країн
колишньої Югославії, Китаю,
Індії, Африки, Латинскої
Америки (включаючи

Мексику)

аеропортів и
воздушного простору
країн Середнього і
Ближнього Сходу,

Західної Європы, США,
Канади, Австралії,
Нової Зеландії

1. Африки 1,200 1,105
2. Латинскої Америки (включаючи Мексику)
и Ближнього Сходу (крім Ізраїлю)

1,140 1,043

3. Бувшого СРСР, бувшої Югославії, Східної
Європи, Ізраїлю, Азіатсько-Тихоокеанського
регіону (крім США, Канади, Австралії, Нової
Зеландії)

1,130 1,027

4. Середнього Сходу, Західної Європи 1,110 1,014
5. США, Канади, Австралії, Нової Зеландії 1,100 1,000

Таблиця 2.3.4. Морский і річковий транспорт.
Спосіб транспортування Значення К2

Судна під прапорами країн колишнього
СРСР, Польші, Румунії, Болгарії, Панами,
Либерії, Греції, Філіпін, Гонконгу, Турції,

Південної Кореї, Іспанії

Судна під
прапорами
інших країн

1 2 3
1. Морськими судами:
- на палубі 1,22 1,18
- в трюмі 1,05 1,00
2. Річковими судами і судами типу
«річка-море»:
- на палубі 1,28 1,22
- в трюмі 1,10 1,05
ПРИМІТКИ: Для суден, які не відповідають вимогам класифікаційної обмовки, коефіцієнт К2
встановлюєтся окремо.

Таблиця 2.3.5. Коефіціент К3, який враховує маршрут перевозки.
Маршрут перевозки пролягає: Значення

коефіцієнта К3
1.При перевозках автомобільным транспортом через/в/із:
- Афганістан, Закавказзя, Кавказ і Північний Кавказ, Таджикистан, країни бувшої
Югославії

встановлюється
окремо

- не вказані вище інші території країн бувшого СРСР 1,20
- Польшу, Румунію 1,10
- Ірак, курдські території Турції 1,15
2. При перевезеннях залізничним транспортом по території країн бувшого СРСР 1,25
3. При перевезеннях морським транспортом через води півострова Малакка
(Малайзія), Західної Африки, Червоного и Карібского морів, моря Сулу:
- для умов страхування «Повна відповідальність» 1,15
- для інших умов 1,05

Таблиця 2.3.6. Значення коеффіціентів К1 і С1,  Ставки для розрахунку додаткового тарифу Тт (П1,П2), який
враховує покриття страхуванням ризиків краж і протиправних дій третіх осіб
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Товарні групи
Найменування товару

Значення
коєфіцієнту

К1

Ставки тарифів для
визначення Тт,
% від страхової

суми
П1 (кража, пропажа,
недос-тавка цілих
місць або частини

вантажу)

П2
(протипр
авні дії
третіх
осіб)

1 2 3 4
Продукція сільского господарства

Бобові 1,15 0,10 0,05
Зерно (ячмінь, кукурудза, овес, пшениця і т.і.) 1,35 0,10 0,05
Коренеплоди (картошка, морква і т.і.) 1,20 0,10 0,05
Овочі і бахчові 1,35 0,10 0,05
Фрукти свіжі (крім тропічних і цитрусових) 1,35 0,10 0,05
Фрукти свіжі тропичні 1,45 0,20 0,15
Фрукти сушені 1,15 0,10 0,05
Цикорій 1,15 0,05 0,05
Цитрусові 1,40 0,20 0,15
Ягоди 1,45 0,05 0,05

Продукція м’ясо - молочної промисловості
Молоко згущене в металевій тарі 1,10 0,05 0,05
Молоко згущене в скляній тарі 1,25 0,08 0,05
Молоко сухе 1,15 0,08 0,05
М’ясо консервоване в металевій  тарі 1,10 0,15 0,10
М’ясо консервоване в скляній тарі 1,25 0,10 0,15
М’ясо морожене 1,30 0,10 0,10

Продукція тваринництва
Роги й копита 1,05 0,10 0,10
Хутро, пушнина 1,30 0,30 0,25
Вовна 1,27 0,10 0,10
Шкури і шкіра 1,25 0,20 0,15

Інша продукція сільского господарства
Бавовна волога, масляниста, відходи 1,69 0,05 0,15
Бавовна суха 1,50 0,05 0,25
Бавовна. Вироби (крім одягу) 1,35 0,10 0,15
Льон 1,58 0,05 0,10
Маслини 1,27 0,10 0,15
Сочевиця 1,16 0,05 0,05
Хміль 1,21 0,05 0,05
Чай 1,32 0,15 0,20
Часник 1,22 0,05 0,05
Продукти харчування, продукція харчової
промисловості, бакалійні вироби
Ванілін 1,15 0,05 0,05
Горіхи і ядра горіхів 1,10 0,05 0,05
Дріжжі 1,20 0,05 0,05
Желатин 1,10 0,05 0,05
Жири 1,10 0,05 0,05
Кава  розчинна в металевих коробках 1,10 0,15 0,15
Какао, кава (боби) 1,15 0,10 0,15
Какао, кава в м’якій упаковці (порошок) 1,20 0,10 0,15
Козеїн 1,15 0,05 0,10
Кондитерскі вироби 1,45 0,05 0,05
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Крахмал 1,26 0,05 0,05
Макаронні вироби в картонних коробках 1,21 0,05 0,05
Макаронні вироби в політиленових кульках 1,15 0,05 0,05
Маргарин 1,21 0,05 0,05
Масло вершкове 1,30 0,10 0,05
Мед 1,10 0,10 0,05
Борошно в мішках 1,25 0,10 0,05
Борошно, крупа, солод 1.30 0,08 0,05
Олія рослинна  харчова в скляній тарі 1,25 0,08 0,10
Олія рослинна харчова в цистернах і бочках 1,15 0,10 0,15
Оцет 1,15 0,05 0,05
Продукти  харчування  консервовані в металевій тарі 1,20 0,15 0,15
Продукти харчування консервовані в скляній  тарі 1,25 0,15 0,10
Риб’ячий жир 1,15 0,20 0,05
Риба 1,20 0,05 0,05
Ріб’яче борошно 1,60 0,05 0,05
Сир 1,16 0,05 0,05
Сіль 1,10 0,05 0,05
Сніданки сухі 1,21 0,10 0,10
Фруктова  есенція 1,15 0,05 0,05
Цукор 1,26 0,15 0,10
Шоколад 1,45 0,10 0,05
Яйця 1,35 0,05 0,05

Тютюн і тютюнові вироби
Сигарети  і сигари в поліетиленовій упаковці 1,25 0,30 0,15
Сигарети і сигари без поліетиленової упаковки 1,40 0,20 0,10
Тютюн 1,35 0,10 0,10

Спирт, алкогольні і безалкогольні напої
Вино (наливом) 1,10 0,30 0,15
Пиво в металевій тарі 1,20 0,15 0,15
Пиво в скляній тарі 1,25 0,15 0,10
Соки і напої в бумажних пакетах 1,25 0,15 0,15
Соки і напої в дрібній скляній тарі (бутилках) 1,20 0,10 0,15
Соки і напої в крупній скляній тарі 1,25 0,10 0,15
Соки і напої в металевій тарі 1,15 0,25 0,15
Спирт в скляній тарі 1,25 0,15 0,15
Спирт наливом 1,20 0,30 0,15
Шампанське 1,25 0,10 0,10
Продукція лісової  і деревообробної промисловості
Древесина  хвойна (кругляк) 1,24 0,10 0,10
Древесина твердих порід (кругляк) 1,22 0,10 0,10
Древесина твердих порід розпилена 1,27 0,15 0,10
Древесина хвойна розпилена 1,29 0,15 0,10
Дьоготь (пек) 1,21 0,05 0,05
Меблі з натурального дерева 1,51 0,15 0,15
Меблі из древесно-волокнистих і древесно-
стружкових материалів

1,40 0,12 0,15

Продукція лісової  і деревообробної промисловості
(продовження)

Плити дерево-волокнисті і древо-стружкові 1,35 0,18 0,10
Пульпа (деревинна маса) 1,15 0,05 0,05
Фанера 1,27 0,18 0,10
Шпон (з дерева) 1,35 0,18
Продукція целлюлозно-паперової промисловості

Волокна (натуральні, целюлозні) 1,32 0,05 0,05
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Калька 1,39 0,05 0,05

Картон і вироби з картону 1,25 0,10 0,05
Папір 1,60 0,10 0,05
Папір газетний 1,55 0,05 0,15
Папір обгорточний пропитаний 1,35 0,05 0,05

Медичні препарати
Листя лікарських рослин 1,30 0,05 0,05
Медичні препарати і ліки в вигляді таблеток і
порошків в картонних упаковках

1,10 0,10 0,10

Медичні препарати і ліки в вигляді таблеток і
порошків в упаковці  з полимерних матеріалів

1,05 0,10 0,10

Медичні препарати і ліки в металевій упаковці,
металевих пеналах

1,05 0,10 0,10

Медичні препарати і ліки рідкі в дрібній скляній тарі 1,10 0.10 0,10
Медичні препарати і ліки рідкі в крупній скляній тарі 1,25 0.05 0,10
Медичні препарати наркотичної і психотропної дії 1,15 0,70 0,50
Медичні препарати, горючі, і т.п. 1,70 0,10 0,15

Продукція хімічної промисловості
Гази в балонах 1,40 0,05 0,05
Гази зріджені 1,30 0.05 0,05
Інша, в тому числі вибухонебезпечна, продукція
хімічної промисловості

1,70 0,15 0,10

Продукція хімічної промисловості в дрібній скляній
тарі

1,25 0,15 0,10

Продукція хімічної промисловості в крупній скляній
тарі

1,35 0,10 0,10

Продукція хімічної промисловості в металевій тарі 1,20 0,10 0,10
Продукція хімічної промисловості в поліетиленовій і
картонній  тарі

1,15 0,15 0,10

Будівельні матеріали
Алебастр 1,10 0,10 0,05
Азбест  і азбестові плити 1,20 0,05 0,05
Асфальт і бітум 1,10 0,05 0,05
Вата мінеральна, плити і мати теплоизоляційні 1,15 0,05 0,05
Вироби дерев’яні для паркетних  покрить і інші
вироби из дерева (крім предметів мистецтва)

1,25 0,15 0,10

Вироби із кольорових металів 1,10 0,15 0,10
Вироби кріплення, замочні і скобяні 1,15 0,10 0,05
Вироби санітарно-техничні керамічні 1,35 0,20 0,10
Вироби санітарно-техничні чугунні (включаючи
отоплювальні  прилади)

1,20 0,15 0,05

Вироби стальні, включаючи  отоплювальні  прилади) 1,15 0,10 0,05
Вироби электроустановочні і пускорегулюючі апарати 1,05 0,05 0,05
Гіпс 1,18 0,05 0,05
Глина 1,10 0,05 0,05
Джерела струму  хімічні 1,15 0,10 0,05
Змішувачі 1,25 0,20 0,05
Кабелі силові гнучкі і провід 1,05 0,05 0,05
Канати і троси 1,05 0,05 0,05
Картон будівельний 1,35 0,05 0,05
Керамічні  труби 1,40 0,05 0.05
Керамічні плитки для зовнішнього облицювання стін 1,35 0,20 0,10
Конструкції бетонні 1,10 0,01 0,05
Конструкції залізобетонні 1,07 0,01 0,05
Конструкції металеві 1,05 0,01 0,05
Котли  і котлоагрегати, бойлери 1,05 0,01 0,05
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Крани баштові 1,15 0,01 0,01
Лінолеум і плитки з полімерних матеріалів 1,15 0,20 0.10
Материали рулонні, кровельні і гідроізоляційні 1,25 0,10 0,05
Матеріали електроізоляційні 1,05 0,05 0,05
Матеріали змазочні 1,30 0,15 0,10
Матеріали і вироби з природного камню 1,20 0,10 0,10
Насоси  і вентилятори 1,10 0,05 0,05
Обладнання  вимірювальне 1,40 0,05 0,05
Шпалери 1,25 0,20 0,10
Папір необітумований, оброблений маслом 1,30 0,05 0,05
Підйомно-транспортні машини (крім баштових,
колісних і гусеничних кранів) і комплектуючі до них

1,10 0,01 0,05

Плити газові  і электричні побутові 1,25 0,10 0,05
Гумотехнічна продукція 1,10 0,05 0,05
Світильники і лампи накалювання 1,35 0,10 0,05
Сипучі грузи (крім грузів в мішках) 1,05 0,05 0,05
Скло і склопродукція (крім труб, світильників і ламп
накалювання)

1,25 0,15 0,10

Слюсарно-монтажний і будівельний інструмент 1,05 0,15 0,05
Трансформатори 1,10 0,05 0,05
Труби азбестоцементні 1,15 0,01 0,05
Труби полівінілхлоридні 1,05 0,05 0,05
Труби склянні 1,30 0,05 0,05
Труби чугунні 1,15 0,05 0,05
Цегла 1,30 0,10 0,05
Цемент і інші сипучі грузи в мішках 1,20 0,15 0,10
Шифер 1,25 0,10 0,05
Электродвигуни 1,05 0,10 0,05
Электроди 1,30 0,10 0,05

Транспорт
Автомобілі  (легкові  і мікроавтобуси в контейнерах) 1,30 0,20 0,30
Автомобілі (легкові і мікроавтобуси незапаковані, що
перевозяться  в спецвагонах)

1,50 0,35 0,30

Автомобілі грузові , автобуси, автоприцепи, трейлери 1,20 0,15 0,15
Автофургони (в контейнерах) 1,25 0,10 0,15
Автофургони (неупаковані,  що перевозяться  в
спецвагонах)

1,35 0,15 0,15

Вагони залізничні 1,15 0,01 0,10
Комплектуючі  до транспортних засобів 1,25 0,35 0,20
Контейнери для перевозки грузів 1,00 0,15 0,05
Крани  колісні і гусеничні 1,15 0,05 0,05
Шини автомобільні 1,15 0,35 0,20

Господарські  товари
Кухонний  інструмент і столові  прилади 1,05 0,05 0,05
Мило 1,20 0,05 0,05
Порошки стіральні 1,10 0,05 0,05
Посуда  керамічна, склянна, гончарні вироби 1,30 0,05 0,05
Электропобутове приладдя 1,25 0,20 0,20

Продукція легкої промисловості
Вироби з шкіри 1,25 0,30 0,20
Вироби з штучних матеріалів, крім одягу 1,10 0,05 0,05
Вироби із вовни 1,25 0,20 0,10
Кінский волос і інші волокна тваринного походження 1,05 0,05 0,05
Ковдри 1,15 0,10 0,05
Коври 1,30 0,30 0,10
Одяг (на вішалках) 1,25 0,20 0,20
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Одяг, крім одягу з шкіри і вовни (в пакетах) 1,20 0,30 0,20
Тканини 1,10 0,10 0,10
Продукція металургійної і рудної промисловості

Кольорові метали 1,15 0,20 0,50
Кольорові метали в брухт 1,10 0,30 0,50
Метали  рідкоземельні 1,30 0,50 0,60
Металолом 1,00 0,20 0,40
Металопрокат (крім труб), чорні метали 1,05 0,05 0,40
Оцинковане залізо і вироби з нього 1,10 0,10 0,10
Руди 1,05 0,10 0,40
Труби стальні 1,10 0,05 0,40
Чугун в чушках, чугун літейний 1,00 0,01 0,25
Продукція приборобудівельної промисловості і

машинобудівництва
Апаратура  вимірювальна 1,25 0,10 0,10
Електрообладнання (крім вимірювальної апаратури) 1,10 0,15 0,10
Інша продукція машинобудівної промисловості 1,05 0,20 0,15
Обладнання радіоелектронне 1,30 0,20 0,30
Прилади механічні  і електричні 1,15 0,20 0,10
Компь’ютери, оргтехніка, відео-, аудіоапаратура,

знімальне обладнання
Відео-, аудіоапаратура 1,45 0,50 0,40
Компь’ютери, периферійні пристрої до них,
оргтехніка

1,30 0,50 0,40

Монітори до компь’ютерів, телевізори 1,50 0,40 0,40
Обладнання телевізійне і знімальне, включаючи
кінокамери

1,60 0,70 0,45

Продукція топливо-енергетичної промисловості
Вугілля і кокс 1,10 0,10 0,10
Нафта і нафтопродукти 1,30 0,20 0,50
Інша продукція топливо-енергетичного комплексу 1,20 0,15 0,20

Олії
Олії технічні в металевій тарі 1,10 0,10 0,30
Олії технічні в скляній  тарі 1,20 0,15 0,30
Олія наливом 1,15 0,20 0,30

Насіння
Насіння в іншій  тарі, крім зазначеної вище 1,20 0,05 0,15
Насіння в мішках 1,25 0,10 0,15
Насіння насипом 1,30 0,10 0,15

Смоли
Смоли натуральні 1,20 0,05 0,05
Смоли синтетичні 1,30 0,05 0,05

Форма для розрахунку тарифу страхової премії
(заповнюється представником Страховика)

1. Розрахунок Тб.
1.1 Б =
1.2 К1 =
1.3 К2 =
1.4 Тб = Б · К1 · К2 =

2. Розрахунок Тт.
2.1 П1=
2.2 П2 =
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2.3 К3 =

2.4 Тт = (П1 + П2) · К3 =

3. Розрахунок Тд.
3.1 Д1 = 3.6 Д6 =
3.2 Д2 = 3.7 Д7 =
3.3 Д3 = 3.8 Д8 =
3.4 Д4 = 3.9 Д9 =
3.5 Д5 = 3.10 Д10 =

Тд = Д1 + Д2 + Ді +... + Дn
=

4. Розрахунок Тс.
4.1 С1 =
4.2 С2 =
4.3 С2 =
4.4 Тс = С1 + С2 + С2 =

5. Розрахунок загального тарифу страхової премії То.
5.1 Тб =
5.2 Тт =
5.3 Тд =
5.4 Тс =
5.5 Тв =
5.6 Тз =
5.7 Тпр =

(непотрібне закреслити)
+0,10 (з погрузкою- з рзгрузкою)

- 0,10 (без погрузки - без розгрузки)
0 (без погрузки - з розгрузкою, з погрузкою - без розгрузки)

5.8 У =
5.9 То = (Тб + Тт +Тд + Тс + Тв

+ Тз ± Тпр) · У =
У випадку комбінованої перевозки, дані в таблиці заносити через дріб.
Розрахунок То для комбінованої перевозки:
То1 = (Тб + Тт +Тд + Тс +
Тв + Тз ± Тпр) · У =
То2 = (Тб + Тт +Тд + Тс +
Тв + Тз ± Тпр) · У =
Тс =
Загальний тариф То = То1
або  То2(більше значення) +
Тс =
Безумовна  франшиза
Умовна  франшиза

3.2. В кожному конкретному випадку при встановленні страхових тарифів залежно від
ступеня ризику  (тип будівлі, система зберігання майна, вид діяльності та виробничий процес
тощо), можуть застосовуватися підвищувальні ( від 1,1 до 25,0) та знижувальні (від 0,99 до 0,1)
коефіцієнти.

Навантаження страхової премії (частина страхового платежу, що використовується
Страховиком на покриття видатків по веденню справи і формування прибутку від страхової
діяльності), тобто норматив витрат, врахований при розрахунку вищевикладених тарифів






