


2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство страхова компанія «Теком» (далі – Страховик)
відповідно до чинного законодавства України та на підставі даних Особливих умов
добровільного страхування відповідальності автоперевізника та експедитора (надалі –
Умови) проводить добровільне страхування відповідальності українських та іноземних
юридичних та фізичних осіб, субєктів підприємницкої діяльності, (надалі –
Страхувальник) при здійсненні ними робіт та/або послуг в сфері внутрішніх та
міжнародних автомобільних перевезень і експедирування вантажів.

1.2. Страхувальник має право при укладанні Договору страхування призначити
громадян або юридичних осіб (Вигодонабувачів) для отримання страхового
відшкодування, які можуть зазнати збитків в результаті страхового випадку а також
замінювати їх до настання страхового випадку.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не
суперечать закону і пов'язані з цивільною відповідальністю Страхувальника, як власника
наземного транспорту, за шкоду, заподіяну ним третім особам внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди, а саме: життю або здоров’ю фізичних осіб, їхньому майну та/або
майну юридичних осіб, а також з наданням послуг з перевезення та експедирування
вантажів.

3. СТРАХУВАЛЬНИКИ

3.1. Страхувальники – українські та іноземні автоперевізники та експедитори, що
здійснюють перевезення і експедицію вантажів по території України й іноземних держав,
за умови наявності страхового інтересу стосовно предмету страхування.

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. ОБСЯГ СТРАХОВОГО ПОКРИТТЯ

4.1 Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка
має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Відповідно до цих Умов страхуванням покриваються наступні страхові ризики:
4.2. Відповідальність за пошкодження майна, прийнятого до перевезення або

експедирування згідно з:
4.2.1.положеннями міжнародних транспортних конвенцій, що застосовуються в

обов'язковому порядку або в силу умов договору. Для міжнародних автомобільних
перевезень – міжнародною Конвенцією КДПВ/CMR у редакції 1978 р.;

4.2.2. положеннями державного транспортного законодавства відповідної країни;
4.2.3. стандартними умовами надання послуг, погоджених Асоціаціями

експедиторів і дорожніх перевізників країни Страхувальника;
4.2.4. положеннями інших договорів, погоджених Страховиком і зазначених у

договорі страхування.
По даному пункту може бути застрахована відповідальність за пошкодження майна

під час перевезення вантажу з оголошеною вартістю, а також за псування майна за умови
узгодження особливих умов страхування і сплати додаткової страхової премії.

4.3. Відповідальність за невиконання Страхувальником частково або цілком його
договірних зобов'язань:

4.3.1. відповідальність по вимогам за прострочення в доставці майна;
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4.3.2. відповідальність за неправильну доставку майна з вини співробітників – у
розмірі додаткових витрат, понесених Страхувальником на пересилання майна за вірною
адресою;

Умовою виникнення відповідальності Страхувальника є порушення положень і
нормативів, встановлених Конвенцією КДПВ/CMR, Статутом автомобільного транспорту
України або іншими виданими у встановленому порядку нормативними актами або
правилами.

4.3.3. відповідальність перед третіми особами у випадках заподіяння шкоди майном,
що перевозиться;

4.3.4. відповідальність за загибель або пошкодження майна третіх осіб у випадку
заподіяння йому шкоди майном, що перевозиться;

4.3.5. відповідальність за нанесення шкоди життю та здоров’ю третіх осіб у випадку
заподіяння шкоди майном, що перевозиться.

4.4. Витрати, які Страховик відшкодовує:
4.4.1. витрати по запобіганню або зменшенню розмірів збитку, у т.ч. витрати по

зберіганню майна після аварії транспортного засобу, перевантаженню, сортуванню,
упаковуванню, реалізації ушкодженого майна;

4.4.2. витрати по розслідуванню обставин страхового випадку і захисту інтересів
Страхувальника в усіх інстанціях судів, господарських, адміністративних судів України.

4.5. Відповідальність, пов’язана з митними процедурами:
4.5.1. відповідальність по ввізним і вивізним митам і зборам, а також по відсотках за

прострочення, що можуть накладатися відповідно до митних законів і правил відповідних
країн при порушенні процедури перевезення вантажу з застосуванням книжки МДП,
установленою Конвенцією МДП 1975 р.;

4.5.2. відповідальність по штрафам, що накладаються органами влади за порушення
митних законів і правил відповідних країн – покривається тільки у випадку, якщо
Страхувальником повністю виконані умови договору перевезення, інструкції по доставці
вантажу та процедури митного оформлення вантажу;

4.5.3. відповідальність у зв’язку з відшкодуванням митних зборів, податків та інших
офіційних зборів, провізних платежів, а також витрат по виконанню митних
формальностей, понесених клієнтом Страхувальника, у випадку повної або часткової
загибелі майна.

4.6. У випадку відсутності чітких письмових інструкцій особи, що має право на те за
договором перевезення або недостатньої їх повноти Страхувальник зобов’язаний
керуватися інструкціями Страховика.

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ
І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

5.1. Відповідно до цих Умов страхуванням не покривається відповідальність, що
виникла в результаті:

5.1.1. війни, вторгнення військ, дій противника, воєнних дій (незалежно від того,
була оголошена війна чи ні), громадянської війни, заколоту, революції, повстання, бунту,
страйку, локауту, громадянських заворушень, наказів військової влади або протиправного
присвоєння права віддавати накази, дій саботажників або осіб, що діють із доручення або
від імені політичних організацій або взаємодіють із ними, змови, конфіскації,
примусового відчуження, реквізиції, знищення або ушкодження по розпорядженню
існуючого де-факто або де-юре уряду або іншої установи влади;

5.1.2. захоплення, конфіскації, арешту (проведеного цивільною або військовою
владою) або будь-якої спроби це учинити;

5.1.3. терористичних актів, а також використання транспортних засобів
представниками органів правопорядку;
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5.1.4. прямого або непрямого впливу атомного вибуху, радіації або радіоактивного
забруднення, пов’язаних із будь-яким застосуванням атомної енергії або радіоактивних
матеріалів;

5.1.5. надзвичайних та невідворотних стихійних лих – до таких відносяться ураган,
буран, буря, смерч, торнадо, тайфун, цунамі, шторм, землетрус, сельовий потік, сніжна
лавина, виверження вулкану та інше;

5.1.6. навмисних дій або грубої недбалості Страхувальника або його співробітників у
відношенні порушення правил перевезення, збереження або декларування вантажів. У
рамках даних Умов під грубою недбалістю розуміються такі дії або бездіяльність
Страхувальника, його співробітників, агентів або інших осіб, до послуг яких він вдається
при перевезеннях або експедируванні майна, наслідки яких у вигляді претензій третіх осіб
варто було б передбачити;

5.1.7. експлуатації технічно несправних транспортних засобів, у тому числі
рефрижераторного устаткування, під час перевезення майна, що потребує спеціального
температурного режиму перевезення;

5.1.8. видачі майна неправомочному одержувачу;
5.1.9. невідповідної упаковки або ущільнення майна і відправлення майна в

ушкодженому стані;
5.1.10. недостачі майна при цілісності зовнішньої упаковки і непошкоджених

пломбах вантажовідправника;
5.1.11. перевезень і експедиції контрабандного майна та майна незаконної торгівлі;
5.1.12. перевезень цінного майна;
5.1.13. перевезень майна з оголошеною вартістю, якщо інше не вказано в договорі

страхування;
5.1.14. прийняття міжнародних і місцевих законодавчих актів, положень, інструкцій

і т.п., що встановлюють порядок ввезення, вивозу або транзиту вантажів, що потребують
сертифікації якості, що вступили в дію після прийняття Страхувальником майна до
перевезення;

5.1.15. передачі книжки МДП третій особі;
5.1.16. невчасного повідомлення гарантійної асоціації при втраті книжки МДП

(невчасним повідомленням є неповідомлення протягом 3 (трьох) робочих днів про втрату
книжки МДП);

5.1.17. заподіяння майном шкоди співробітникам Страхувальника;
5.1.18. псування або знецінювання майна внаслідок дії зовнішніх фізичних чинників,

крім випадків, коли таке псування або знецінювання викликані вогнем, крадіжкою або як
прямий наслідок зіткнення або перекидання транспортного засобу. Дане виключення не
застосовується, якщо ризик «псування» включений в страхове покриття договором
страхування.

5.1.19. пошкодження трейлерів, крім перевозимих на транспортному засобі за
винагороду або за наймом;

5.1.20. пошкодження майна, що буксирується не на трейлері;
5.1.21. пошкодження майна, що перевозиться при переїзді в інше помешкання,

виробничий комплекс або при зміні житла;
5.1.22. пошкодження майна, що знаходиться на складі з метою передпродажного

збереження або дистрибуції;
5.1.23. втрати Страхувальником ринку, втрати прибутку або будь-якої втрати, що є

наслідком перерахованого;
5.1.24. укладання і виконання Страхувальником договорів із субконтракторами (дане

виключення не застосовується, якщо даний ризик включений у страхове покриття
договором страхування).

5.2. Не покривається страхуванням відповідальність по:
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5.2.1. подіям, коли по будь-якій причині право власності на майно може переходити
до Страхувальника;

5.2.2. подіям, що підпадають під застереження про електронне розпізнавання дати
відповідно до умов даних Умов;

5.2.3. претензіям по крадіжці з будь-якого транспортного засобу, залишеного без
нагляду на паркування в місці, що не є безпечним місцем паркування.

5.2.4. пошкодженням майна й інших збитків або витратам, що викликані або є
наслідком невиконання Страхувальником дій, невикористання можливостей, що могли б
запобігти або зменшити пошкодження або збитки.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА

6.1. У рамках даних Умов під обмеженням відповідальності Страховика розуміється
така максимальна сума страхового відшкодування, котру Страховик повинен сплатити
Страхувальнику при настанні обумовленого в договорі страхування страхового випадку, з
врахуванням обмежень відповідальності, встановлених для перевізника та/або
експедитора нормами відповідних міжнародних конвенцій, договорів, внутрішнього
законодавства, а також умовами договору страхування.

6.2. Відповідальність Страховика за пошкодження майна (п. 4.2. даних Умов)
обмежена:

6.2.1. при перевезенні вантажів на умовах Конвенції КДПВ/CMR у редакції 1978 р. –
у межах, передбачених ст. 23 Конвенції (при перевезенні вантажу без вказівки його
вартості в транспортній накладній) або в межах, передбачених ст. 24 Конвенції (під час
перевезення вантажу з оголошеною вартістю – із вказівкою в транспортній накладній
вартості вантажу);

6.2.2. при міжнародній експедиції вантажів із використанням мультимодального
транспортного коносаменту FIATA – у межах, передбачених Стандартними умовами, що
регулюють мультимодальний транспортний коносамент FIATA (FIATA-FBL) у редакції
1992 року;

6.2.3. при внутрішніх перевезеннях або експедиції вантажів по території України,
країн СНД, Литви, Естонії, Латвії або між цими країнами (якщо конвенція КДПВ/CMR
або Стандартні умови FIATA-FBL не застосовуються) межі відповідальності
погоджуються між Страховиком і Страхувальником і вказуються в договорі страхування.

6.3. Витрати по розслідуванню обставин події і захисту інтересів Страхувальника в
усіх інстанціях судів, господарських, адміністративних судів України і витрати по
запобіганню або зменшенню розміру збитку відшкодовуються в сумах, у яких вони
фактично понесені. Витрати, що перевищують еквівалент 1 000 (одна тисяча) доларів
США, повинні бути завчасно узгоджені зі Страховиком.

6.4. Відповідальність Страховика по інших ризиках може обмежуватися сумами,
узгодженими між Страховиком і Страхувальником.

6.5. Відповідно до даних Умов і практики страхування в договорі страхування
можуть передбачатися спеціальні обмеження відповідальності при перевезеннях певних
категорій вантажів і загальні (агрегатні) обмеження відповідальності Страховика по всіх
претензіях і страхових випадках за весь період страхування.

6.6. Страхова сума за договором страхування і спеціальні ліміти відповідальності
Страховика по страхових ризиках встановлюються за згодою Страховика і
Страхувальника відповідно до існуючої міжнародної практики і торгових звичаїв.

7. ПЕРІОД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА

7.1 Відповідальність Страховика за договором страхування починається з моменту
прийняття Страхувальником майна до перевезення або експедиції і продовжується до
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моменту здачі майна правомочному одержувачу, якщо інше не передбачено договором
страхування.

8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

8.1. Страхове покриття діє на території, у напрямку або в межах маршруту
перевезення /експедиції/, зазначених у договорі страхування, за винятком зон військових
конфліктів і громадянських заворушень.

8.2. Договір страхування може бути укладений на строк до одного року, а також на
строк одного перевезення з моменту прийняття Страхувальником майна до перевезення
або експедиції та до моменту здачі майна правомочному одержувачу, якщо інше не
передбачено договором страхування.

9. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ ТА РОЗМІРІВ
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ. ФРАНШИЗА

9.1. Страхова сума.
При укладанні договору страхування страхова сума встановлюється за бажанням

страхувальника окремо для кожного предмету договору страхування, що підлягає
страхуванню на умовах цих Умов.

9.2. Страхове відшкодування – грошова сума, яка виплачується Страховиком за
умовами страхування при настанні страхового випадку.

9.3. В Договорі страхування за домовленістю Сторін може бути передбачена
франшиза (умовна та/або безумовна) – частина збитків, що не відшкодовується
Страховиком згідно з Договором страхування.

При встановленні умовної франшизи Страховик не буде нести відповідальності по
збитках, що не перевищують франшизи та несе відповідальність у повному обсязі, якщо
розмір збитків перевищу установлений розмір умовної франшизи.

При встановленні безумовної франшизи відповідальність Страховика визначається
розміром збитку за відрахуванням франшизи.

9.4. Розмір франшизи визначається за згодою між Страховиком і Страхувальником.
Договором страхування можуть бути передбачені особливі франшизи для майна
підвищеного ризику, інших окремих категорій майна та страхових ризиків.

9.5. Загальна сума страхових виплат по страховим випадкам не може перевищувати
страхової суми за Договором страхування.

9.6. Якщо Страхувальник не повністю сплатив страховий платіж, відповідальність
Страховика пропорційна сплаченій частці страхового платежу.

9.7. В період дії Договору страхування Страхувальник може збільшити розмір
страхової суми.

10. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

10.1. Підставою для укладення договору страхування є письмова заява
Страхувальника встановленої Страховиком форми, що після укладення договору
страхування стає його невід'ємною частиною.

10.2. Договір страхування набирає сили з дати, зазначеної в ньому, або в іншому
документі, що підтверджує прийняття ризику на страхування, але не раніше дати, що
слідує за датою надходження страхової премії або першої її частини на розрахунковий
рахунок Страховика, якщо інше не передбачено договором страхування.

10.3. У підтвердження укладення договору страхування і вступу його в силу
Страховик видає Страхувальнику договір страхування.
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10.4. Якщо протягом періоду дії договору страхування Страхувальнику стає відомо
про будь-які істотні зміни в ступені ризику або про зміни, що можуть збільшити обсяг
відповідальності Страховика, Страхувальник зобов'язаний письмово сповістити про це
Страховика в найкоротші строки, якщо інше не передбачено договором страхування.

10.5. Зміни, що відбуваються в ризику після укладення договору страхування, що
збільшують ступінь або обсяг відповідальності Страховика, дають йому право змінити
умови страхування або нарахувати додаткову страхову премію.

10.6. Якщо з'ясується, що відомості, подані Страхувальником, не відповідають
дійсності в цілому або в частині, і/або Страховик буде мати підставу вважати, що
Страхувальник надав завідомо хибні відомості, Страховик має право відмовити у сплаті
страхового відшкодування, а також розірвати договір.

11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

11.1. Страхувальник має право:
11.1.1. на одержання страхового відшкодування в межах страхової суми за

договором страхування;
11.1.2. одержати дублікат договору страхування у випадку втрати оригіналу;
11.1.3. інші права, передбачені чинним законодавством України.
11.2. Страховик має право:
11.2.1. у будь-який час перевіряти виконання Страхувальником умов договору

страхування і цих Умов;
11.2.2. робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, у

правоохоронні органи, медичні установи й інші заклади, що можуть мати інформацію про
обставини страхового випадку;

11.3.Страхувальник зобов'язаний:
11.3.1. своєчасно вносити страхові платежі;
11.3.2. при укладенні договору страхування повідомити Страховика про всі інші

чинні договори страхування щодо цього предмету договору страхування;
11.3.3. при укладенні договору страхування надати інформацію Страховикові про усі

відомі йому обставини, що мають значення для оцінки страхового ризику, і надалі
інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

11.3.4. повідомити Страховика про настання страхового випадку, в строк
передбачений цими Умовами;

11.3.5. cтрахувальник, або особа, на користь якої укладений договір страхування, або
його довірена особа або представник зобов'язаний негайно сповістити Страховика
телефаксом (телетайпом, телеграмою) або по телефону з письмовим підтвердженням про
кожну істотну зміну ризику, з урахуванням ситуації, що склалася, за свій рахунок
проводити всі додаткові попереджувальні заходи і приймати запобіжні міри, необхідні для
запобігання збитків, якщо інше не передбачено договором страхування.

11.3.6. здійснювати всі необхідні заходи для запобігання страхових випадків і
зниженню ступеня ризику, якщо це передбачено договором страхування;

11.3.7. сповіщати Страховика про всі отримані ним відшкодування по збитках, що
відповідно до умов договору страхування підлягають відшкодуванню Страховиком, якщо
це передбачено договором страхування;

11.3.8. ознайомити і проінструктувати під розпис всіх осіб, допущених до керування
транспортними засобами, а також інших відповідальних осіб, що здійснюють,
супроводжують перевезення або експедиції з умовами договору страхування, умовами
цих Умов, якщо це передбачено договором страхування;

11.3.9. виконувати правомірні вказівки Страховика або його уповноважених
представників, якщо це передбачено договором страхування;
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11.3.10. вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку;

11.3.11. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші
обов'язки страхувальника.

11.4. Страховик зобов'язаний:
11.4.1. ознайомити Страхувальника з Умовами та Правилами страхування;
11.4.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання

страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для
своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування
Страхувальнику;

11.4.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування у передбачені даними Умовами та договором страхування строки.
Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової  виплати
(страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені),
розмір якої визначається умовами договору страхування або законом;

11.4.4. відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку, по запобіганню або зменшенню збитків, якщо це передбачено умовами договору
страхування;

11.4.5. за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;

11.4.6. не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище,
крім випадків, встановлених законом.

11.5. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
страховика.

12. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

12.1. Дія договору страхування припиняється в наступних випадках:
12.1.1.закінчення строку дії договору страхування;
12.1.2. несплата страхової премії або її частини у встановлені строки;
12.1.3. ліквідація Страхувальника-юридичної особи або смерть Страхувальника-

фізичної особи або втрата ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом
України «Про страхування»;

12.1.4. прийняття судом рішення про визнання договору страхування недійсним;
12.1.5. з ініціативи однієї зі сторін договору страхування.
12.2. несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором

строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у випадку, якщо перший
або черговий страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою страховика
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо
інше не передбачено умовами договору;

12.3. Договором страхування можуть бути передбачені й інші випадки припинення
дії договору, що не суперечать чинному законодавству України.

12.4. Поновлення договору страхування здійснюється на підставі заяви
Страхувальника після погашення ним заборгованості по страховій премії. Страховик може
відмовитися від поновлення договору без пояснення причин.

12.5. У випадку припинення дії договору страхування через закінчення його строку
дії або через судове рішення про визнання договору страхування недійсним, сторони
договору страхування продовжують відповідати за своїми обов'язками (оплаті страхової
премії і виплаті вже заявлених збитків), що виникли до дати припинення дії договору,
якщо інше не випливає з рішення суду.

12.6. Кожна зі сторін має право достроково розірвати договір страхування.
Повідомлення про дострокове припинення дії договору страхування повинно бути
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направлене ініціатором припинення договору іншій стороні в письмовій формі не пізніше,
чим за 30 (тридцять) календарних днів до запропонованої дати припинення дії договору.
Порядок припинення договору в цьому випадку визначається відповідно до Закону
України «Про страхування».

13. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. СТРАХОВИЙ ТАРИФ.
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА СПЛАТИ СТРАХОВОЇ ПРЕМІЇ

13.1. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) – плата за
страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором
страхування. Визначення ставок страхової премії здійснюється на основі оцінки ризику
відповідно до інформації, викладеної Страхувальником у заяві на страхування. Страховий
платіж сплачується одноразово у строк, визначений умовами Договору страхування, якщо
інше не передбачено Договором страхування.

13.2. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за
визначений період страхування. Розмір страхового платежу визначається на підставі
страхових тарифів, що наведені у Додатку №1 до даних Умов.

13.3. Ставка страхової премії встановлюється, як правило, у відсотках від валової
суми фрахту, отриманого перевізником, або суми винагороди експедитора за період
страхування. Базові ставки страхових премій, які визначено на підставі актуарних
розрахунків, є додатком №1 до даних Умов.

13.4. Оплата страхової премії здійснюється Страхувальником на підставі рахунку,
виставленого Страховиком. Якщо договором страхування передбачена оплата страхової
премії частинами, то оплата страхової премії Страхувальником здійснюється на підставі
графіку оплати, передбаченого договором, без надання Страховиком окремих рахунків.

13.5. При визначенні ставки та порядку сплати страхової премії можуть
використовуватися такі величини:

13.5.1. планований збір фрахту перевізником або винагорода експедитора – сума
фрахту або винагороди, що планується до одержання Страхувальником за період дії
укладаємого договору страхування;

13.5.2. фактичний збір фрахту перевізником або винагорода експедитора – сума
фрахту або винагороди, фактично отримана Страхувальником за період дії договору
страхування;

13.5.3. депозитна страхова премія – попередньо сплачувана страхова премія,
розрахована на підставі планованого збору фрахту або винагороди або розрахована на
підставі фіксованих ставок премії, що підлягає сплаті Страхувальником відповідно до
узгодженого в договорі страхування графіка оплати;

13.5.4. мінімальна страхова премія – сума страхової премії, що підлягає сплаті
Страховику поза залежністю від фактичної суми фрахту або винагороди, отриманих
Страхувальником за період дії договору страхування;

13.5.5. ставка страхової премії (ставка перерахунку премії) – ставка, по якій
здійснюється перерахунок фактичної страхової премії, що підлягає сплаті
Страхувальником, на підставі фактичного збору фрахту або винагороди експедитора.

13.6. Перерахунок страхової премії здійснюється не пізніше 10 (десять) робочих днів
із моменту закінчення страхового періоду, якщо інше не передбачено договором
страхування.

13.7. У випадку несплати страхової премії у встановлені строки Страховик має
право припинити усі виплати по зобов'язаннях, що випливають з договору страхування, а
також розірвати договір страхування негайно без попереднього повідомлення за 30
(тридцять) календарних днів.
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13.8. У випадку узгодження між сторонами договору відстрочки оплати страхової
премії Страховик має право на одержання пені в розмірі діючої облікової ставки НБУ від
суми заборгованості за кожний день відстрочки платежу.

14. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ.
ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ АБО ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО

ВІДШКОДУВАННЯ

14.1. У випадку настання будь-якої події, яка у рамках чинного договору
страхування могла би обумовити виникнення будь-якої відповідальності Страховика,
Страхувальник зобов'язаний, якщо це передбачено договором страхування, незалежно від
особистих міркувань Страхувальника щодо правомірності претензії і франшизи, негайно:

14.1.1. сповістити Страховика телефаксом (телетайпом, телеграмою) або по
телефону з письмовим підтвердженням, вказуючи детально обставини випадку, характер і
розмір збитку;

14.1.2. негайно сповістити відповідні компетентні органи про пошкодження майна
або заподіяну майном шкоду;

14.1.3. невідкладно вжити заходів до одержання відповідних документів, що
підтверджують страховий випадок, від уповноважених державних установ країни місця
події;

14.1.4. протягом 3 (трьох) робочих днів надати Страховику детально описану
претензію або інформацію про подію та будь-яку іншу інформацію і документи, що
можуть бути необхідними і стосуються даної події;

14.1.5. негайно, після одержання, надати Страховику всі письмові документи, листи,
судові накази;

14.1.6. вжити всі необхідні заходи по врятуванню та збереженню застрахованого
майна, попередженню та зменшенню збитків, усуненню причин, що сприяють
виникненню додаткових збитків.

14.2. Якщо Страховик не буде поставлений до відома про страховий випадок або
подію протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли Страхувальнику стало про це
відомо, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо інше
не передбачене договором страхування.

14.3. У випадку надання будь-якої претензії, фальшивої в будь-якій її частині, або
використання будь-яких шахрайських засобів Страхувальником або іншою особою, що діє
на його користь, з метою одержання відшкодування за цим Договором або у випадку, коли
будь-який збиток за договором страхування викликаний навмисними діями або за
домовленістю зі Страхувальником або його родичами, Страховик має право відмовити у
виплаті страхового відшкодування, вимагати відшкодування понесених витрат та
достроково розірвати договір страхування в односторонньому порядку без дотримання 30-
ти денного попереднього строку, якщо це передбачено договором страхування.

14.4. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхових виплат або
страхового відшкодування є:

14.4.1. навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір
страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не
поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового
обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя,
здоров’я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи,
на користь якої укладено Договір страхування, встановлюється відповідно до чинного
законодавства України;

14.4.2. вчинення Страхувальником-фізічною особою або іншою особою, на користь
якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
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14.4.3. подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет
договору страхування або про факт настання страхового випадку;

14.4.4. отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за Договором
страхування від особи, винної у їх заподіянні.

15. ВЕДЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙНИХ І СУДОВИХ СПРАВ

15.1. Ніяке прийняття пропозиції, обіцянки або пропозицій про добровільне
відшкодування збитків, визнання в частині або цілком своєї відповідальності не повинні
бути здійснені Страхувальником, від імені Страхувальника або представником
Страхувальника без письмової згоди на те Страховика.

15.2. Страховик, за бажанням, буде мати право вести від імені Страхувальника
захист або врегулювання збитків або буде вести справи від імені Страхувальника на свою
користь щодо будь-якого позову щодо відшкодування збитків і буде мати повну свободу
дій у веденні справи або врегулюванні позову.

15.3. Страховик має право від імені Страхувальника захищати і представляти
інтереси Страхувальника в судових органах і визначати порядок і процедуру регулювання
будь-яких претензій на свій розсуд.

15.4. Страхувальник зобов'язаний за вимогою Страховика виконувати всі дії, що
можуть бути необхідними для звільнення Страхувальника від відповідальності або її
зменшення, сплати відшкодування або одержання прав регресу на відшкодування від
інших сторін, якщо це передбачено договором страхування.

15.5. Страхувальник зобов'язаний надавати Страховику негайно інформацію та
допомогу, яку Страховик вважає необхідною, якщо це передбачено договором
страхування.

15.6. Для їхнього ведення Страхувальник має право призначати сюрвейерів,
експертів, адвокатів, а також звертатися до Страховика за консультаціями або передавати
йому справи для їх безпосереднього ведення.

15.7. Страховик має право:
15.7.1. запитувати й одержувати у Страхувальника необхідну інформацію і

документи, що мають відношення до страхового випадку;
15.7.2. давати розпорядження та рекомендації, що стосуються зменшення розмірів

збитку та врегулювання претензій.
15.8. Будь-які дії Страховика, перераховані вище, не означають визнання їм своєї

відповідальності або зобов'язань по кожному конкретному страховому випадку.
15.9. Якщо Страхувальник не сприяє або перешкоджає здійсненню прав Страховика

при веденні претензійних, судових справ або не виконує розпоряджень і рекомендацій
Страховика, останній має право відхилити вимоги Страхувальника про одержання
відшкодування або знизити суму відшкодування на свій розсуд, якщо це передбачено
договором страхування.

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

ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

16.1. Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться
Страховиком згідно з Договором страхування на підставі заяви Страхувальника (його
правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта
(аварійного сертифіката), який складається Страховиком або уповноваженою ним особою
(аварійним комісаром) у формі, що визначається Страховиком.

16.2. Страховик зобов'язаний після одержання всіх необхідних для розгляду
претензії документів протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів прийняти рішення про
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виплату або відмову у виплаті, або відстрочці виплати, про що повідомити
Страхувальника письмово з мотивацією свого рішення.

16.3. У випадку прийняття рішення про виплату Страховик здійснює виплату
страхового відшкодування протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня прийняття такого
рішення

16.4. В якості винятку, на розсуд Страховика і при наявності в нього всіх необхідних
претензійних документів, Страховиком може здійснюватися оплата деяких претензій
безпосередньо заявникам претензії. У цьому випадку Страхувальник зобов'язаний
протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту повідомлення його Страховиком про
оплату претензії перерахувати на рахунок Страховика суму франшизи, якщо така була
передбачена умовами страхування.

16.5. Страховик проводить відшкодування збитків після фактичної оплати їх
Страхувальником або його представником

16.6. При відмові у виплаті страхової суми, Страховик повідомляє Страхувальнику
(Вигодонабувачу) в письмовій формі обґрунтовані причини відмови у строк не більше 15
(п’ятнадцяти) робочих днів з дня прийняття такого рішення.

16.7. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування у
випадку, коли:

16.7.1.у нього з'явились обґрунтовані сумніви стосовно законності прав
Страхувальника або Вигодонабувача на отримання страхового відшкодування.

16.7.2. відповідними органами внутрішніх справ відкрито кримінальну справу проти
Страхувальника-фізичної особи або посадових осіб Страхувальника-юридичної особи, і
виконується розслідування обставин, які привели до виникнення збитку. Відшкодування
не виплачується до закінчення розслідування.

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

17.1. До вимоги про відшкодування збитків Страхувальник повинний прикласти
повний комплект претензійних документів:

17.1.1. документи, отримані від заявників претензії в обґрунтування вимог до
Страхувальника:

17.1.2. транспортні накладні, коносаменти або інші транспортні документи з
відміткою вантажоодержувача або його представника про недостачу або пошкодження
майна;

17.1.3. фактури і рахунки;
17.1.4. пакувальні відомості;
17.1.5. акти огляду вантажу (аварійні сертифікати), акти експертизи, складені

незалежними спеціалізованими організаціями відповідно до закону, практики або звичаям
країни місця події або акти огляду майна на предмет виявлення недостачі або оцінки
пошкоджень;

17.1.6. розрахунок збитку, заявленого Страхувальнику стороною, що вимагає
відшкодування.

17.2. У тому випадку, коли претензія Страхувальнику заявлена не правомочним
вантажоодержувачем, а страховою компанією, що страхувала вантаж, необхідно вимагати
від заявника претензії (страховика вантажу) надання суброгації, тобто документу, що
підтверджує перехід до страховика вантажу прав страхувальника (власника вантажу) після
оплати претензії по страхуванню вантажів.

17.3. комплект наступних документів, одержання і надання яких є, у залежності від
виду події, обов'язком Страхувальника:

17.3.1. документи відповідних компетентних органів у випадку дорожньо-
транспортної пригоди, крадіжки вантажу або інших подій кримінального характеру під
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час перевезення, або підтвердження від правоохоронних органів про порушення
кримінальної справи за фактом крадіжки або іншої події кримінального характеру;

17.3.2. письмове пояснення водія про подію;
17.3.3. деталізовані виправдовуючі документи на витрати, понесені

Страхувальником із метою запобігання або зменшення розмірів збитку і захисту своїх
інтересів у судових органах;

17.3.4. копія переписки з заявниками претензії;
17.3.5. документ, що підтверджує факт оплати претензії Страхувальником;
17.3.6. копії документів або листування, що підтверджують дотримання вимог даних

Умов щодо документального закріплення права Страховика на пред'явлення регресних
вимог до третіх осіб, винних у заподіянні шкоди.

17.3.7. у тому випадку, коли за вимогою Страхувальника витрати повинні бути
відшкодовані Страховиком агенту або представнику Страхувальника, що фактично
оплатив претензію, необхідно надати документи, що свідчать про надання
Страхувальником повноважень агенту/представнику на врегулювання та оплату збитків.

17.3.8. рішення суду, що набуло чинності.
17.4. Страховик має право вимагати від Страхувальника надання йому всіх

документів, що, на думку Страховика, є необхідними для розгляду претензії.

18. ПОДВІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

18.1. Страхувальник зобов'язаний повідомляти Страховика про усі укладені в інших
страхових компаніях договори страхування своєї відповідальності як
перевізника/експедитора, період дії яких збігається цілком або частково з періодом дії
договору страхування Страховика.

18.2. Якщо в момент виникнення претензії існує інше страхове покриття, що
покриває інтереси Страхувальника стосовно застрахованих ризиків, відшкодування по
договору страхування виплачується Страховиком лише в тій частині, що не покривається
страхуванням в інших страхових компаніях.

19. РЕГРЕС

19.1. Страхувальник зобов'язаний за вимогою Страховика здійснити всі необхідні
дії, сприяти цим діям або припускати їх з метою здійснення прав або проведення заходів
щодо оскарження судового рішення або одержання від інших осіб, не застрахованих у
рамках чинного договору страхування, відшкодування, на одержання якого Страховик має
або мав би право безпосередньо або в порядку переходу права вимоги, або одержав би це
право після сплати страхового відшкодування в рамках чинного договору страхування,
причому не має значення, існує або виникне необхідність у здійсненні таких дій до або
після сплати Страхувальнику відшкодування Страховиком.

19.2. Якщо відповідальність Страхувальника за умовами страхування виникає з вини
третіх осіб, відповідно до договору страхування, страхувальник зобов'язаний прийняти всі
необхідні міри та виконати усі формальності для документального закріплення своїх прав
з метою відшкодування цими особами заподіяних йому збитків і передачі Страховику
своїх прав на одержання відшкодування від третіх осіб у порядку регресу.

19.3. До Страховика, що виплатив страхове відшкодування, переходить право
вимоги (регресної вимоги), яке Страхувальник (або інша особа, що одержала страхове
відшкодування), має до особи, винної в заподіянні збитку.

19.4. У випадку одержання Страхувальником відшкодування збитку від особи,
винної в його заподіянні, Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику отримане
страхове відшкодування протягом 10 (десяти) робочих днів.
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19.5. У випадку одержання Страхувальником часткового відшкодування збитку від
особи, винної в його заподіянні, що менше належного йому страхового відшкодування,
виплата страхового відшкодування Страховиком здійснюється за вирахуванням сум,
отриманих Страхувальником від особи, винної в заподіянні збитку.

19.6. Якщо Страхувальник відмовиться від права одержання відшкодування збитку
від особи, винної в його заподіянні, або здійснення регресу Страховиком виявиться з вини
Страхувальника неможливим (пропуск строків заяви претензії до винних осіб, неподання
Страхувальником необхідних документів та ін.), Страховик має право відмовити
Страхувальнику у відшкодуванні збитку частково або повністю.

20. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

20.1. Спори, що випливають із договору страхування, підлягають вирішенню в
судовому порядку відповідно до законодавства України.

20.2. Сторона, винна в невиконанні або в неналежному виконанні умов Договору
страхування, несе відповідальність згідно з Договором страхування та з чинним
законодавством України.

21. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

21.1. Страхування CMR – страхування відповідальності автомобільного
перевізника відповідно до Міжнародної Конвенції CMR 1956 м з доповненнями й
змінами, включаючи Протокол до Конвенції 1978 м, що здійснює перевезення по
міжнародній накладній CMR.

21.2. Страхування ТТН – страхування відповідальності автомобільного
перевізника згідно Цивільного Кодексу України, що здійснює внутрішні перевезення за
товарно-транспортними накладними.

21.3. Пошкодження – загибель, пошкодження або крадіжка майна, прийнятого до
перевезення або експедирування.

21.4. Подія – будь-яка подія або серія послідовних подій, що є наслідком одного
випадку.

21.5. Майно – вантажі або товари, за які Страхувальник несе відповідальність, за
винятком контейнерів, платформ, вантажів і товарів, що знаходяться у власності,
орендованих, у лізингу або позичених Страхувальнику.

21.6. Майно підвищеного ризику
§ спирт і напої, його що містять
§ перероблений тютюн і тютюнові вироби
§ аудіо-, відео- апаратура, апаратура стільникового телефонного зв'язку, комп'ютерна й
електронно-обчислювальна техніка і аксесуари до неї
§ метали, крім залізовмісних
§ фотоапаратура і аксесуари до неї
§ годинники
§ дорогоцінні камені
§ парфумерні вироби у флаконах, пляшках
§ одяг і взуття
§ хутро і вироби з хутра
§ автомобілі, запчастини до них
§ та інші товари, що підлягають під сплату акцизного збору.

21.7. Цінне майно
§ злитки дорогоцінних металів і вироби з них
§ твори мистецтва
§ племінні тварини
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§ паспорти й інші документи, що засвідчують особу
§ ювелірні вироби
§ дорогоцінні метали або вироби з них, або вироби які містять такі метали або
дорогоцінні камені
§ платіжні засоби
§ предмети антикваріату

21.8. Субконтрактор - будь-яка особа, що не є співробітником і якій довіряється
майно за дорученням Страхувальника або самим Страхувальником, послуги якого
Страхувальник використовує для виконання контракту.

21.9. Транспортний засіб - будь-який автотранспортний засіб (крім мотоцикла),
причіп або напівпричіп.

21.10. Співробітник - будь-яка особа, включаючи осіб, що проходять практику, і
консультантів, що мають трудову угоду зі Страхувальником.

21.11. Платіжні засоби - готівка, банкноти, валюта, чеки, банківські чеки, грошові
поштові перекази, грошові ордера, непогашені марки, облігації державної позики,
компенсаційні сертифікати, ваучери, векселі на пред'явника, поштові чеки, кредитні
картки, банківські картки, авіаційні, залізничні й інші квитки, інші цінні папери і
документи, що надають право по їхньому пред'явленні одержати гроші, товари або
послуги.

21.12. Правомочний одержувач - фізична або юридична особа, зафіксована в
дорожно- транспортній накладній, як вантажоодержувач, і володіюча правом власності на
майно або уповноважена належним чином іншою юридичною або фізичною особою на
одержання майна.

21.13. Перевезення - будь-яке майно, розміщене в контейнерах, посилках, ящиках
або навалом, що перевозиться від пункту відправлення до пункту призначення за один раз
і за одною накладною.

21.14. Безпечне місце паркування - спеціально обладнана стоянка для
автомобільних перевізників ("TIR Parking”) або територія дорожніх постів ДАІ.

22. ОСОБЛИВІ УМОВИ

22.1. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії Договору страхування:
22.2. В разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення

страхового ризику, Страховик має право вимагати зміни умов Договору страхування
або/та сплати додаткового страхового платежу відповідно до збільшення ризику.

22.3.В випадку, якщо Страхувальник не повідомив Страховика про значні зміни в
обставинах, вказаних при укладенні Договору, останній має право вимагати дострокове
припинення дії Договору страхування, якщо це ним передбачено.

22.4.У разі, якщо з'ясується, що дії Страхувальника, які призвели до виплати
страхового відшкодування, мали протиправний характер, страховик має право вимагати
дострокове припинення дії Договору страхування та повернення фактично виплачених
страхових відшкодувань, до виплати яких призвели ці дії, відповідно до договору
страхування.

22.5.Зміни і доповнення в договір страхування здійснюються за згодою сторін
шляхом укладання додаткових договорів і/або підписанням доповнень і/або додатків до
чинного договору.

22.6. Зміни та доповнення до цих Особливих умов, 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.
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Додаток №1
До Особливих умов добровільного страхування відповідальності

автоперевізника та експедитора

Розрахунок базової ставки
страхової премії:

Розмір ставки страхової премії залежить від суми фрахту, отриманого
перевізником, або суми винагороди експедитора за період страхування, умов страхування,
переліку застрахованих страхових випадків, маршруту перевезень, розміру франшизи,
обсягу перевезень, виду вантажів що перевозяться, досвіду перевізника, засобів
перевезення та інших додаткових істотних факторів на думку Страховика. В залежності
від вищеперелічених факторів до страхових тарифів можуть застосовуватись коригуючі
коефіцієнти від 0,1 до 7.

Суми, які наведені в доларах США, розраховуються та сплачуються у гривнях за
курсом НБУ на дату сплати.

БАЗОВІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ:

ЛІМІТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА

Загальні ліміти відповідальності Страховика:
1. по всіх претензіях за договором страхування в цілому 350 000,00 USD
2. по всіх претензіях по одній страховій події 100 000,00 USD

Спеціальні ліміти відповідальності по ризику «Відповідальність перед третіми
особами»:
1. по одній страховій події 10 000,00 USD
2. за договором страхування в цілому 50 000,00 USD

ФРАНШИЗИ

Загальна франшиза по кожній страховій події 750,00 USD

Спеціальні франшизи:
1. по майну підвищеного ризику               10%, але не менш 1 000,00 USD і не більше 2

000,00 USD
2. у зв'язку із крадіжкою, пограбуванням15%, але не менш 1 000,00 USD і не більше 3

000,00 USD

ТЕРИТОРІАЛЬНІ МЕЖІ

Країни територіальної Європи, Країни колишнього СРСР, Україна, за винятком: Італія до
півдня від Рима, Інгушетія, Дагестан, Абхазія, Осетія, Кабардино-Балкарія, Карачаєво
Черкесія, Адигея, зони воєнної дії або зони які знаходяться під санкцією ООН.
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ТАРИФИ

Вид ризику Базовий тариф %
п.4.1. Відповідальність за пошкодження майна, прийнятого до

перевезення або експедирування. 0,57 %

п.4.2. Відповідальність за невиконання Страхувальником частково або
цілком його договірних зобов'язань. 0,04 %

п.4.3. Відповідальність перед третіми особами у випадках заподіяння
шкоди майном, що перевозиться. 0,26 %

п.4.4. витрати. 0,04 %
п.4.5. відповідальність, пов`язана  з митними процедурами. 0,12 %
Разом: 1,03 %

Коефіцієнт 2: суми річного фрахту

СУМА РІЧНОГО ФРАХТУ
USD

Коефіцієнт СУМА РІЧНОГО ФРАХТУ
USD

Коефіцієнт

50 000,00 2,60 1 050 000,00 0,79
100 000,00 2,38 1 100 000,00 0,78
150 000,00 2,07 1 150 000,00 0,75
200 000,00 1,89 1 200 000,00 0,73
250 000,00 1,67 1 250 000,00 0,72
300 000,00 1,54 1 300 000,00 0,71
350 000,00 1,44 1 350 000,00 0,69
400 000,00 1,39 1 400 000,00 0,68
450 000,00 1,28 1 450 000,00 0,66
500 000,00 1,21 1 500 000,00 0,65
550 000,00 1,14 1 550 000,00 0,63
600 000,00 1,09 1 600 000,00 0,62
650 000,00 1,05 1 650 000,00 0,61
700 000,00 0,99 1 700 000,00 0,60
750 000,00 0,97 1 750 000,00 0,58
800 000,00 0,92 1 800 000,00 0,57
850 000,00 0,90 1 850 000,00 0,56
900 000,00 0,85 1 900 000,00 0,55
950 000,00 0,83 1 950 000,00 0,54

1 000 000,00 0,81 2 000 000,00 0,53






